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 26.10.2021
klubu
8.
Miesto stretnutia pedagogického Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
klubu
Nitra
9.
Meno koordinátora
pedagogického klubu

Mgr. Ladislav Lörincz

10.
Odkaz na webové sídlo
zverejnenej správy

www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

1. Oboznámenie sa s programom
2. Práca s textom Oscara Wilda Šťastný princ – príprava prezentácie
a pracovného listu
3. Príprava literárnych textov, literárnych zdrojov na ďalšie stretnutie
pedagogického klubu

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

k bodu 1.) Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz privítal členov
a oboznámil nás s programom zasadnutia.
k bodu 2.) Práca s textom Oscara Wilda Šťastný princ. Výstupom je
pracovný list a prezentácia. Oba materiály sa sústreďujú na prácu s textom,
rozvíjajú žiacku schopnosť vlastnej interpretácie (na rovine idey, témy,
motívov) aj schopnosť odbornej interpretácie založenej na poznatkoch
z teórie literatúry. Cieľom je komplexne uchopiť žáner rozprávky, zamerať
sa na autorskú rozprávku a jej hlboké posolstvo. Vonkajšia kompozícia
rozprávky ponúka priestor na jej hlbšiu analýzu, ktorú sme obohatili
o opakovanie z oblasti lexikológie a ortografie. Prezentácia s tvorivými
úlohami obsahuje aj audiovizuálnu ukážku.
k bodu 3.) Príprava literárnych textov a literárnych prameňov na ďalšie
stretnutie pedagogického klubu.

13. Závery a odporúčania:

Príprava literárnych textov a literárnych prameňov na ďalšie stretnutie
pedagogického klubu. Mgr. L.Lorincz poďakoval členom za odbornú a
zanietenú spoluprácu.

14.
Vypracoval (meno,
priezvisko)

Mgr. Irena Lehocká, PhD

15.

Dátum

26.10.2021

16.

Podpis

17.

Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz

18.

Dátum

19.

Podpis

26.10.2021

Príloha:
Príloha č. 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
Príloha č. 2: Ukážky z prezentácie k dielu Oscara Wilda Šťastný princ

Príloha č. 1 správy o činnosti pedagogického klubu

P r i or i tná os:

Vz del ávani e

Špec i fi c ký ci eľ:

1. 1. 1 Z výši ť i nkl uz í vnosť a r ovnaký prí stup ku kval i tném u
vz del ávani u a z l epši ť výsl edky a kom petenc i e detí
a ž i akov

P r i jím ateľ:

Spojená katol í c ka škol a, Far ská 19 , 949 0 1 Ni tr a

Náz ov pr ojektu:

Z výšeni e kval i ty vz del ávani a na G ym náz i u sv. Cyri l a
a Metoda v Ni tre

Kód I TMS pr ojektu:

31201 1V634

Náz ov pedag og i c kého kl ubu:

5.6.1 . Ped a go gic ký klu b s lo vens kéh o j a zyka

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
Dátum konania stretnutia: 26.10.2021
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. Lehocká Irena, 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

1

Príloha č. 2 správy o činnosti pedagogického klubu
Ukážky z prezentácie k dielu Oscara Wilda Šťastný princ

Charakteristika autora

Podpis

Inštitúcia

Práca s textom

Charakteristika žánru, opakovanie

