
 

 

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 Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 

96231 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S553 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub -  výchovných predmetov 
7. Dátum stretnutia  

pedagogického klubu 
17.03.2021 

8. Miesto stretnutia  

pedagogického klubu 
Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 

96231 
9. Meno koordinátora 

pedagogického klubu 
Mgr. Ľuboš Štrbík 

10. Odkaz na webové sídlo 

zverejnenej správy 
https://zssliac.edupage.org/a/pedagogicke-
kluby?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1MyZzdWJwYWdlPTE%3D 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

darček, odpadový materiál, pracovný postup, recyklácia, využitie slnečnej energie 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

Klub sa konal v priestoroch školy za dodržania predpísaných hygienických opatrení /rúška, 

dezinfekcia, rozostupy ľudí/. 

 

1. Príprava darčekov k zápisu žiakov do 1. ročníka.  

2. Organizačné zabezpečenie. 

3. Materiálne zabezpečenie, pracovné postupy, praktické činnosti. 

Návrh darčekov. 

Rozdelenie si úloh pri výrobe pre jednotlivé výchovné predmety. 

 

 

Voskové pastelky, alebo „voskovky“, patria medzi najkrehkejšie výtvarné pomôcky. Deťom sa 

s nimi ľahko pracuje. Ak by sme však mali spočítať, koľko voskoviek deti pri práci polámu, toto 

číslo by bolo vysoké. 

Malé polámané voskové pastelky, ktoré sa nazbierajú počas školského roka, sa dajú na niečo využiť a 

ďalej použiť. 

Rozhodla som sa, že ich so žiakmi využije na výrobu darčekov pre seba a predškolákov. 

 

Pomôcky: 

 

Polámané voskové pastelky, podložka, silikónová forma na pečenie - v tvare srdiečok, vŕtačka, 

vosková šnúrka 

 

Pracovný postup: 

 

1. Najskôr odoberte všetok papier z pasteliek. Toto je časovo najnáročnejšia časť. 

 

2. Ďalej nasleduje lámanie farbičiek na menšie kúsky.  

3. Použijeme silikónovú formu na pečenie -  malé srdiečka, do ktorých dáme malé kúsky farbičiek. 

Vyberieme si farby, ktoré sa nám páčia - hra s farbou -  alebo to necháme na náhodu. 

4. Ak by sme to vyrábali počas leta, stačila by nám slnečná energia, kedy by sme formu nechali na 

čiernom povrchu na slnkupôsobiť najmenej dve hodiny.  

V tomto období sme túto možnosť nemali, tak sme použili elektrickú energiu. Formu sme vložili do 

elektrickej rúry, na 200 stupňov Celzia, na 15 minút. Po vybratí  - moment prekvapenia - nádherné 

farebné kombinácie a úžasná radosť detí. 

5. Nechali sme srdiečka dobre vychladnúť. 

6. Navŕtali sme otvor - pani učiteľka. 

7. Cez otvor sme navliekli voskovú šnúrku. 

 



 

 

. 

Ukážky prác žiakov: 
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13. Závery a odporúčania: 
 

Myslime  viac na našu zem a planétu, nie je to zas také ťažké. 

Každý z nás pozná recyklovanie, i keď ho nedodržiavajú všetci. Znamená zvyčajne triedenie odpadu 

na papier, sklo a plasty. Existuje však množstvo ďalších vecí, ktoré je možné recyklovať a pomôcť tak 

životnému prostrediu. 

Voskovky 

Z polámaných pasteliek sa dajú vyrobiť nové kusy! 

 

 

Možnosť využitia odpadového materiálu a pracovných postupov v ŠKD, na hodinách technickej a 

výtvarnej výchovy. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľuboš Štrbík 
15. Dátum 19.03.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Oľga Vonkomerová 
18. Dátum 19.03.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 



8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

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 :  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 

96231 
Názov projektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 
Kód ITMS projektu :  312011S553 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

 



PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 
 

Dátum konania stretnutia: 17.03.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Oľga Vonkomerová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 

9, 96231 

2. Mgr. Daniela Slovíková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 

9, 96231 

3. Mgr. Ľuboš Štrbík  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 

9, 96231 

    

 

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


