
 

 

 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 
a kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 
Nitra 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu 
sv. Cyrila a Metoda v Nitre 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 

6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub slovenského 
jazyka 

7. Dátum stretnutia  
pedagogického klubu 

25.1.2022 

8. Miesto stretnutia  
pedagogického klubu 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 
Nitra 

9. Meno koordinátora 
pedagogického klubu 

Mgr. Ladislav Lörincz 

10. Odkaz na webové sídlo 
zverejnenej správy 
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a) Manažérske zhrnutie: 

b) Oboznámenie sa s programom, inštrukcie  

c) Realizácia školského kola Hviezdoslavov Kubín online formou 

d) Príprava literárnych textov, literárnych zdrojov na ďalšie stretnutie pedagogického 
klubu 

e) Príprava plánu zasadnutí klubu na II. polrok  
 
 

 
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
a) Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz privítal členov na  stretnutí 

a oboznámil členov klubu s programom zasadnutia. 

b) V druhej časti zasadnutia klubu sa uskutočnilo online školské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína pre nižší stupeň. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 13 
žiakov z tried príma, sekunda, tercia a kvarta. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 
(obe poézia aj próza). Členovia klubu pri prednese hodnotili vhodný výber 
autora a primeranosť textu, správnu výslovnosť, artikuláciu. Hodnotenia sa 
zúčastnili aj členovia PK SJL (viď zoznam v prílohe). Ani online forma nebola 
prekážkou pre žiakov osemročného gymnázia, ktorí predstavili svoje 
schopnosti naučiť sa umelecky spracovať literárny text a predniesť ho pred 
porotou, ktorú tvorili učitelia slovenského jazyka. Odzneli texty od rôznych 
autorov staršieho aj novšieho obdobia. Napríklad romantického autora S. 
Chalupku striedal D. Tarageľ, za J. Kráľom nasledoval J. Kostra. Nedali sa 
zahanbiť ani ľudové rozprávky. Vypočuli sme si aj úryvky z tvorby autorov V. 
Machotu, Jeníčkovej, Š. Pártošovej, S. Tomičkovej a M. Rúfusa. 

c) Príprava literárnych textov a  literárnych prameňov na ďalšie stretnutie 
pedagogického klubu 

d) Príprava plánu zasadnutí klubu na II. polrok  
Členovia klubu pripravili plán zasadnutí klubu na ďalší polrok a pripravili 
zoznam možných hostí, ktorých prednášky by mohla byť obohatením práce 
klubu. Nádejní hostia budú oslovení členmi klubu na spoluprácu v blízkej 
budúcnosti. 

 



 

 

12. Závery a odporúčania:  

Príprava literárnych textov a  literárnych prameňov na ďalšie stretnutie 
pedagogického klubu. Príprava stretnutia s  p. doc. Jánom Gallikom z UKF, ktorý 
sa venuje literatúre 20. storočia. 
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14. Vypracoval (meno, 
priezvisko) 

Mgr. Ladislav Lörincz 

15. Dátum 25.1.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, 
priezvisko) 

Mgr. Ladislav Lörincz 

18. Dátum 25.1.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Príloha č. 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Pr ior itná os:  Vzdelávanie  

Špecifický c ieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký pr ístup ku 
kvalit nému vzdelávaniu a zlepšiť výs ledky a 
kompetencie det í a žiakov 

Pr ijímateľ:  Spojená kato lícka ško la,  Farská 19, 949 01 Nit ra 

Názov pro jektu: Zvýšenie kvalit y vzdelávania na Gymnáziu sv.  
Cyr ila a Metoda v Nit re 

Kód ITMS projektu: 312011V634 

Názov pedagogického klubu:  5.6.1.  Pedagogický klub slovenského jazyka  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre 

Dátum konania stretnutia:  25.1.2022  

Trvanie stretnutia: od 14:15 do  17:15 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Kratochvílová Gabriela  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Lörincz Ladislav  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 



 

 

3. Mgr. Irena Lehocká, PhD.  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  
a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Romanová  Gymnázium sv. 
Cyrila a Metoda 
v Nitre 

2. Mgr. Anna Striešková  Gymnázium sv. 
Cyrila a Metoda 
v Nitre 

3. PaedDr. Mária Hlavatá  Gymnázium sv. 
Cyrila a Metoda 
v Nitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


