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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom štvrtom stretnutí podrobne venoval 

Moderným metódam vo vyučovaní metodiky telesnej výchovy. Členovia klubu sa podrobne 

oboznámili so špecifikáciou moderných metód a zhodnotili ich prínos. 

V závere pedagogického klubu  každý člen samostatne vypracoval  aplikačnú úlohu. 

 

kľúčové slová: 

metodika telesnej výchovy, charakteristika predmetu, ciele predmetu, obsah predmetu, klasické 

metódy vyučovania, aktivizujúce metódy, inovatívne metódy, Question storming, metóda aktívneho 

čítania, problémové vyučovanie, kooperatívne učenie, Snowballing, Štyri rohy, moderné testovacie 

metódy – MOBAK, moderné pomôcky a športy 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Moderné metódy vo vyučovaní metodiky telesnej výchovy  

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. Online stretnutie klubu naďalej prebiehalo prostredníctvom  aplikácie 

Google Meet vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.⁕ 

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Moderné metódy vo vyučovaní metodiky 

telesnej výchovy, ako aj s aplikačnou úlohou. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) Charakteristika predmetu 

b) Ciele predmetu 

c) Obsah predmetu 

d) Klasické metódy vyučovania 

e) Aktivizujúce metódy 

f) Inovatívne metódy a formy vyučovania - Question storming, metóda aktívneho čítania, 

problémové vyučovanie, kooperatívne učenie, učenie formou skladania, Snowballing 

(lepenie snehovej gule), intelektové hry, didaktické hry, Štyri rohy 

g) Moderné testovacie metódy – MOBAK 

h) Moderné pomôcky a športy 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe – individuálne riešili 

osemsmerovku a hľadali v nej slová súvisiace s metodikou telesnej výchovy. 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Moderné metódy vo vyučovaní metodiky 

telesnej výchovy.  Pozreli si aj videoukážky: Zacvičme si s riekankami – ukážka veselých cvičení 

vhodných pre MŠ, Intercross školenie pre telocvikárov a tiež videoukážky moderných pomôcok 

a športov, ktorými môžu spestriť vyučovanie. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať spomínané inovatívne metódy do vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch v 

podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

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

Južná tr ieda 48,  040  01 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 :  312011Z508  

Názov pedagogického k lubu:  Tvorivosť  a  fantáz ia  v umení  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Tvorivosť a fantázia v umení - 4* 

Dátum konania stretnutia: 19. 3. 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. PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Klára  Zorvanová  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.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


