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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia:  

Desiate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Výber vhodných metód pre digitálne 

technológie v predmetoch INF, MAT, BIO, GEG, TSV, ADK. Rámcový program stretnutia bol 

zameraný na vymedzenie metód vhodných pre digitálne technológie, na popis konkrétnych metód 

vhodných pre digitálne technológie a na metódy v predmetoch INF, MAT, GEG, BIO, TSV, ADK. 

Na stretnutí boli prezentované pozitívne stránky digitálnych technológií, vybrané vhodné metódy pre 

digitálne technológie. Pozornosť sa venovala aj rôznym edukačným portálom, aj rôznym online 

aplikáciám, či www stránkam, ktoré pomáhajú rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti.  

V ďalšej časti stretnutia si členovia klubu vyskúšali prácu v online aplikácii Canva 

https://www.canva.com/ a pracovali na aplikačnej úlohe, v ktorej mali vytvoriť v online aplikácii 

Canva motivačný plagát na významný deň v roku za svoj aprobačný predmet.  

 

kľúčové slová:  

digitálna hračka – Bee – Bot, online aplikácia Canva, pojmové mapy, projektové vyučovanie 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Výber vhodných metód pre digitálne technológie 

v predmetoch INF, MAT, BIO, GEG, TSV, ADK 

3. Praktická aplikácia témy: Vytvoriť motivačný plagát na významný deň v roku                      

za aprobačný predmet v online aplikácii Canva 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Výber vhodných metód pre digitálne 

technológie v predmetoch INF, MAT, BIO, GEG, TSV, ADK. 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) vymedzenie  pozitívnych stránok digitálnych technológií a ich využitie na medzipredmetovo 

orientované aktivity;  

b) predstavenie rôznych edukačných portálov (https://www.edupage.org/, 

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php, https://eduworld.sk/, https://viki.iedu.sk/login, 

https://itakademia.sk/,  vhodných  na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností 

z pedagogickej praxe; 

c) prezentovanie vybraných vhodných metód pre digitálne technológie – projektové 

vyučovanie, práca s internetom, práca s videoukážkou, práca s interaktívnou tabuľou, 

digitálna hračka – Bee – Bot, pojmové mapy; 

d) oboznámenie sa s online aplikáciami a www stránkami (www.quizlet.com, 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/khanova-skola, https://www.dailyjigsawpuzzles.net/, 

https://www.photocollage.com/, https://www.canva.com/ vhodnými na aktivizáciu žiakov 

a rozvoj ich digitálnych zručností; 

e) prácu v online aplikácii Canva (https://www.canva.com/). 

 

K bodu 3 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu si vyskúšali prácu v online aplikácii Canva, ktorá 

slúži ako grafický editor s množstvom šablón, s ktorými je možné vytvoriť vlastné materiály, ako sú 

plagáty, prezentácie, infografiky, prezentácie, príspevky na Facebooku, Instagrame, pre blog a pod). 

Následne pracovali na aplikačnej úlohe, v ktorej mali v tejto aplikácii vytvoriť motivačný plagát         

na významný deň v roku za aprobačné predmety Biológia, Geografia, Informatika, Telesná a športová 

výchova. 

13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 4 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Výber vhodných metód pre digitálne 

technológie v predmetoch Informatika, Matematika, Biológia, Geografia, Telesná a športová 

výchova, Administratíva a korešpondencia. V aplikačnej časti si vyskúšali prácu s online aplikáciou 

Canva a vytvorili motivačné plagáty na významné dni v roku za aprobačný predmet. 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať na vyučovaní prezentované metódy (projektové vyučovanie, práca s internetom, práca 

s videoukážkou, práca s interaktívnou tabuľou, digitálna hračka – Bee – Bot, pojmové mapy)                   

a edukačné portály (https://www.edupage.org/, https://www.zborovna.sk/novinky/index.php, 

https://eduworld.sk/, https://viki.iedu.sk/login) a online aplikácie (www.quizlet.com, 

https://www.dailyjigsawpuzzles.net/, https://www.photocollage.com/, vhodné pre digitálne 

technológie. 

https://www.edupage.org/
https://www.zborovna.sk/novinky/index.php
https://eduworld.sk/
https://viki.iedu.sk/login
https://itakademia.sk/
http://www.quizlet.com/
https://viki.iedu.sk/resources/browser/khanova-skola
https://www.dailyjigsawpuzzles.net/
https://www.photocollage.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.edupage.org/
https://www.zborovna.sk/novinky/index.php
https://eduworld.sk/
https://viki.iedu.sk/login
http://www.quizlet.com/
https://www.dailyjigsawpuzzles.net/
https://www.photocollage.com/


Preferovať prácu v online aplikácii Canva (https://www.canva.com/) a efektívne ju zaradiť do 

vyučovacieho procesu. 

Rozvíjať u žiakov a pedagógov ich digitálne zručnosti pri práci s edukačnými portálmi, online 

aplikáciami. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Nora Hentšelová 

15. Dátum 20. 6. 2022 

16. Podpis  

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

18. Dátum 20. 6. 2022 

19. Podpis  

https://www.canva.com/


Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania 
a prípravy reflektujúc 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:  Svet čísel,  f inancií  a technológií  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  20. 6. 2022  

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová neprítomný SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


