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

8.2.2021

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

www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:
1. Otvorenie stretnutia, privítanie členov pedagogického klubu
2. Prezentácia Mgr. L. Lorincza z predchádzajúceho stretnutia, doplnenie informácií,
organizačné pokyny k stretnutiam
3. Informácie o pripravovaných literárnych súťažiach Hviezdoslavov Kubín,
Svätoplukovo kráľovstvo : Mgr. Kratochvílová
4. Práca s textom novely Mila Urbana: Rozprávka o Labudovi
5. Príprava textov a literárnych zdrojov na budúce stretnutie pedagogického klubu

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Ad 1.) Mgr. L. Lörincz otvoril stretnutie pedagogického klubu a privítal jeho členov.
Stretnutie sa konalo online formou vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú
situáciu.
Ad 2.) Mgr. L. Lörincz názorne demonštroval menšie úpravy v predchádzajúcich
prezentáciách, upozornil na zaujímavé state. Oboznámil nás s organizáciou
príspevkov na webovú stránku školy a zbieranie originálnych žiackych materiálov.
Ad 3.) Mgr. Kratochvílová oboznámila členov na zmenu organizácie literárnych
súťaží HK a Svätoplukovo kráľovstvo. Ďalšie informácie budú k dispozícii až po
spoločnom zasadnutí jednotlivých krajských osvetových stredísk a Iuventy.
Ad 4.) Mgr. A. Vontorčíková naplánovala zaujímavý a objavný text. Pripravila ukážku
z novelistickej tvorby Mila Urbana. Na prácu s textom nám poslúžila bizarná
príhoda Rozprávky o Labudovi, kde sa nám ponúkajú súbežne dve čítania: príbeh
o nerozumnosti a univerzálnejší príbeh Labudu, ktorý sa stáva alegóriou ľudského
údelu, osamelosti, lability. V texte nachádzame i básnické obrazy, symboly,
metafory, asociatívnosť. Urban nám ho vykresľuje ako postavu, ktorá sa nejako
previnila, ale zároveň ho podáva aj s určitou empatiou. Rieši konflikt jednotlivca –
Štefana Labudu s prostredím, s ľuďmi, osudovosť, v texte sú prítomné i prvky
iracionality. Z tejto novely nám vychádza fakt, že príroda je človekom
neporaziteľná. Labuda si žije vo svojom svete, nenechá si ho nabúrať ani
posmechom ľudí a žije v domnienke, že mu jeho domov nikto nemôže vziať. Vezme
mu ho paradoxne napokon všemocná príroda, a tak na záver ho napokon zlomí
nielen strata domova, ale aj pocit prázdna, ničotnosti a zostanú mu iba oči pre plač.

Jednotlivé zadania sme zoradili tak, aby sa striedali úlohy
s alternatívami
odpovedí, priraďovacie, vyčleňovacie, dichotomické i s krátkou odpoveďou.
Zamerali sme sa nielen na uzavreté odpovede, ale aj otvorené. Otvorené - tvorivé
úlohy sme modifikovali na vyhľadávanie informácií, vyvodzovanie záverov,
integráciu a interpretáciu myšlienok. A tiež hodnotenie obsahu, jazyka a textových
prvkov. Výber textu, úlohy a zadania sme smerovali na zvýšenie porozumenia textu,
reflexiu prečítaného, vyjadrenie názoru na konanie hlavného hrdinu a napokon na
zhodnotenie vlastného názoru.
Ad.5) Na záver sa členovia pedagogického klubu dohodli na štúdiu literárnych
prameňov a textov poviedkovej tvorby Janka Jesenského.

13. Závery a odporúčania:
Na záver sa členovia pedagogického klubu dohodli na štúdiu literárnych prameňov
a textov poviedkovej tvorby Janka Jesenského.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Gabriela Kratochvílová

15. Dátum

8.2.2021

16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

18. Dátum
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19. Podpis

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online prostredníctvom MS Teams
Dátum konania stretnutia: 8.2.2021
Trvanie stretnutia: od 14:10 do 17:10
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Kratochvílová Gabriela

Prítomná
prostredníctvom MS
Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Lörincz Ladislav

Prítomný
prostredníctvom MS
Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Vontorčíková Alica

Prítomná
prostredníctvom MS
Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

Mgr. Antalová Dominika

Neprítomná

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

