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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Témou desiateho stretnutia pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied bolo Človek ako biologický základ spoločnosti.  

Pozornosť bola venovaná najmä evolúcii moderného človeka, jednotlivým etapám premien na 

súčasného človeka, objasneniu človeka ako spoločenského tvora a vymedzeniu spoločenského 

života. 

V oblasti rámcového programu stretnutia si členovia klubu vymedzili pojem esej a brainstorming. 

Diskutovali o možných témach esejí v rámci odborných predmetov. Vymieňali si skúsenosti 

o používaní metódy brainstorming na hodinách odborných predmetov.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Človek ako biologický základ spoločnosti 

4. Rámcový program stretnutia Esej a Brainstorming 

5. Videoukážka 

6. Tvorba pracovných listov 

7. Záver 

 

K bodu č. 1 

Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Martina Viravcová privítala prítomných členov na 

desiatom stretnutí organizovanom formou online meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom 

na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.* 

 

K bodu č. 2 

Členom pedagogického klubu bola predstavená téma stretnutia Človek ako biologický základ 

spoločnosti a rámcový program stretnutia Esej a Brainstorming.   

 

K bodu č. 3 

Na začiatku si členovia klubu vymedzili čo môže označovať pojem človek – rod Homo, človek 

rozumný, živá spoločenská bytosť, opak zvieraťa, muž, chlap, ľudstvo... Systematicky sme zatriedili 

človeka do triedy, podtriedy, nadradu, radu, podradu a čeľade. Pozornosť  bola venovaná evolúcii 

moderného človeka a jednotlivým etapám premien na súčasného človeka – hominizácia a sapientácia.  

Následne sa členovia klubu zaoberali objasnením pojmu spoločnosť a vymedzením pojmu 

spoločenský život a človeka ako spoločenského tvora. Diskutovali o spoločenskom živote človeka 

v minulosti a dnes. Charakter spoločenského života človeka pretrvával celé tisícročia. 

 

K bodu č. 4 

Členovia klubu sa snažili čo nevýstižnejšie vymedziť esej a jej vlastnosti. Snažili sa nájsť vhodné 

témy, ktoré by bolo možné zadať žiakom spracovať vo forme žánru esej. 

Členovia klubu diskutovali o metóde brainstorming a o jej pravidlách. Následne diskutovali o 

používaní tejto metódy na vyučovacích  hodinách odborných predmetov.  

 

K bodu 5 

PaedDr. Klaudia Karaffová odporúčala členom klubu video, dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb2UGdov494. Video hravou formou predstavuje kreatívnu 

metódu brainstorming.   

K bodu 6 

Členovia klubu na stretnutí vytvorili dva spoločné pracovné listy. V prvom pracovnom liste každý 

z členov klubu navrhol dve témy esejí, za svoj odborný predmet, ktoré sa viažu ku konkrétnemu 

tematickému celku.  

V druhom pracovnom liste členovia klubu vymedzili námety na brainstroming, ktoré sa viažu ku 

konkrétnemu učivu.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb2UGdov494


13. Závery a odporúčania: 

K bodu 7 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo analyzovať človeka, ktorý je biologickým základom 

pre spoločnosť. 

Členovia klubu diskutovali o možnostiach využitia eseje na vyučovacích hodinách odborných 

predmetov.  

Členovia klubu diskutovali a vymieňali si skúsenosti o používaním metódy brainstroming na 

vyučovacích hodinách odborných predmetov.  

Počas pedagogického klubu boli vytvorené pracovné listy. V jednom pracovnom liste sú zhrnuté 

námety na esej z tematických celkov odborných predmetov. Druhý pracovný list obsahuje 

konkrétne námety na brainstorming. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Viravcová 

15. Dátum 20. 1. 2021 

16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

18. Dátum 20. 1. 2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

  



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu   

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  pedagogická sv .  Cyr i la  a  Metoda,  

Južná tr ieda 48,  04001  Košice  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vzdelávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogickej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  

Kód ITMS projektu :  NFP312010Z508  

Názov pedagogického k lubu:  Človek ako  b io logická bytosť  v  kontexte spoločenských 

vied  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied* 

Dátum konania stretnutia: 20. 1. 2021 

Trvanie stretnutia: od 15,15 hod do 18,15 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1 PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM  

2 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

4 Mgr. Ivana Harvanová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

5 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

8 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 



 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

*Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


