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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Stretnutie členov pedagogického klubu biológie zamerané na enviromentálnu výchovu žiakov, 

prípravu materiálov a podkladov k vybraným témam. 

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

1. Tvorba a riešenie úloh zameraných na rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti 
s ekologickou a enviromentálnou tematikou. 
 

2. Projekt s enviromentálnym zameraním 
- návrhy, postupy, možnosti realizácie vhodného enviroprojektu  
- vypracovanie osnovy, cieľov, čiastkových úloh projektu 
- zaradenie do učebných plánov 

 

3. Workshop – zero waste 
- diskusia k téme „život bez odpadu“ 
- implementácia témy do vyučovacieho procesu 
- pozvanie odborníkov na realizáciu prednášok, workshopu 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola tvorba úloh, príprava projektu 

a workshopu s enviromentálnym zameraním. Úlohy boli spracované formou pracovného 

listu, kde na základe práce s textom žiaci riešia problematiku životného prostredia, 

zároveň sa rozvíja ich čitateľská a prírodovedná gramotnosť. Realizácia enviroprojektu 

v mestskom prostredí je problematická, dá sa však riešiť menšími čiastkovými aktivitami- 

ako je napr. stavba hmyzích domčekov, napájadiel, kŕmidiel pre vtáky, v rámci 

obmedzených možností školského dvora. Projekt je vhodné doplniť interaktívnymi 

edukačnými úlohami, ktoré by žiakov motivovali rozmýšľať o ochrane prírode, jej trvalej 

udržateľnosti, poskytnúť návody realizovateľné v domácich podmienkach. Odborníci zo 

zerowasteslovakia majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou prednášok a workshopov na 

školách, preto na základe vlastnej skúsenosti odporúčame opätovne vybrať, dohodnúť 

a uskutočniť či už prednášku, alebo workshop s tematikou napr. domácnosť bez odpadu, 

móda a odpad.... . Tiež bude prínosné na základe skúseností postupne vytvoriť vlastné 

materiály a workshop pre žiakov. 
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Pr ior i tná o s:  Vzd elávanie  

Šp ec i f ický  c ieľ :  1.1 .1  Zvýši ť  in kluz ívnosť  a  rovn aký p rí stup  ku  k val it nému  
vzde lávan iu a  z lepš i ť  vý sled ky a  k omp etenc ie d et í  
a  ž iako v 

Pr i j ímat eľ :  Spojená  kat ol íck a  ško la ,  Farská 19,  9 49 0 1 Ni tra  

Názov projekt u:  Zvýšen ie  k va l i ty  vzd elávania  na Gy mnáz iu sv .  Cy ri la  
a  M etod a v N it re  

Kód ITM S projektu:  312011 V634 

Názov pedago gického k lubu:  5.6.1 .  Pedagogický k lub  b io ló gie  

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  02.05.2022 

Trvanie stretnutia:  od 13,30hod. do 16,30hod. 
 
 
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. 
Mgr. Šimková Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. 
Mgr. Bažaličková Martina 

 Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. 
PaedDr. Bohovičová Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 


