
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a 

prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila 

a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia 

s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a 

Metoda 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z508 

6. Názov pedagogického klubu  Tvorivosť a fantázia v umení 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 17. 12. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠPg sv. CaM 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Michaela Benediková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-tvorivost-a-

fantazia-v-umeni 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Ôsme stretnutie pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo venované téme Tvorba úloh 

so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Rámcový program stretnutia bol zacielený na prípravu úloh 

orientovaných na medzipredmetové vzťahy s metodikou hudobnej výchovy a metodikou výtvarnej 

výchovy. Na stretnutí boli prezentované netradičné hravé a vedomostné úlohy prepájajúce hudobné 

a výtvarné umenie.  

Ako aplikačnú úlohu si všetci členovia vyskúšali prezentované netradičné úlohy so zameraním na 

čitateľskú gramotnosť - práca s učebným textom 200 rokov hudobného školstva v Košiciach a Dielo 

C. A.  Debussyho - Detský kútik. 

V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o type a využití daných úloh v jednotlivých 

predmetoch. 

 

kľúčové slová: 

čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť, netradičné úlohy, hravé úlohy, zábavné 

úlohy, hudobné školstvo v Košiciach, C. Debussy 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Tvorba úloh 

so zameraním na čitateľskú gramotnosť, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z netradičných 

úloh na spoznanie a oboznámenie sa s 200 rokmi hudobného školstva v Košiciach,  s dielom C. A.  

Debussyho Detský kútik – album pre deti a s hudobnými ukážkami z dejín hudobného umenia. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) predstavenie témy   

b) prezentovanie netradičných úloh: 

− správne odpovedanie na otázky po prečítaní učebného textu 200 rokov hudobného 

školstva v Košiciach, 

− tematicky správne priradenie obrázkov k názvom skladbičiek po prečítaní učebného 

textu, 

− vypočutie hudobných ukážok a správne priradenie do obdobia.  

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali istú časť stretnutia spoločne na 

aplikačnej úlohe. Postupne si vyskúšali prezentované netradičné úlohy pre žiakov na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti. Pracovali s učebnými textami zobrazenými na interaktívnej tabuli. Úlohy 

riešili individuálne. Pomocou interaktívnej tabule si overovali správne odpovede, odpovedali na 

otázky, priraďovali obrázky k názvom skladbičiek C. A. Debussyho Detský kútik, sledovali 

medzipredmetové vzťahy s metodikou hudobnej výchovy a metodikou výtvarnej výchovy. Pri 

percepčných činnostiach prítomní členovia pedagogického klubu aktívne vnímali a prežívali hudbu, 

pozorne počúvali hudobné skladby: Gregoriánsky chorál, viachlas, sláčikové kvarteto – A. Vivaldi, 

kontrapunkt – fuga – J. S. Bach, J. Cage, K. Penderecki a priraďovali ich k jednotlivým obdobiam 

v dejinách hudby. 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili s témou Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť. Tiež sa zoznámili s hudobným školstvom v Košiciach a s tvorbou C. Debussyho. 

Spoločne vyjadrili súhlas, že prezentované netradičné aktivizujúce úlohy na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti použijú nielen vo vyučovaní metodiky hudobnej výchovy a metodiky výtvarnej výchovy, 

ale aj vo vyučovaní ostatných predmetov. 

 



K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nielen v predmete metodika hudobnej výchovy a 

metodika výtvarnej výchovy, ale aj v ostatných predmetoch. Pomocou netradičných úloh aktívne 

zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, prinášať im nové impulzy, rozvíjať ich hudobné, výtvarné 

schopností, rozvíjať uvedomelé vnímanie hudby a schopnosti kooperácie a komunikácie.  

  

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Michaela Benediková 

2. Dátum 17. 12. 2021 

3. Podpis  

4. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

5. Dátum 17. 12. 2021 

6. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania a  

prípravy ref lektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Stredná odborná škola pedagogická sv.  Cyr i la 

a Metoda, Južná tr ieda 48, 040 01 Košice  

Názov projektu:  Zvýšenie kval ity vzdelávania a  prepojenia s  praxou 

na SOŠ pedagogickej sv.  Cyri la a Metoda  

Kód ITMS projektu:  312011Z508 

Názov pedagogického klubu:  Tvorivosť a  fantázia v umení  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 3. 12. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art.  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


