
 

 

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 Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. 

Cyrila a Metoda v Nitre 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 
6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub chémie 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 10.10.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 

Nitra 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Martina Bažaličková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

www.gcm.sk  

 

 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: exkurzie, experimentálna činnosť 
 

Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

− Diskusia o vhodnosti exkurzie pre žiakov. 

− Plánovanie programu na deň s exkurziou. 

− Tvorba pracovného listu k exkurzii – Aurelium Bratislava, Prírodovedné múzeum 

Viedeň. 

− Doplnenie plánu experimentov na školský rok pre jednotlivé predmety. 



 
 

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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Diskusia o vhodnosti exkurzie pre žiakov. 

 Prínosy exkurzií. 

 „Prekážky“ pre učiteľov v plánovaní a uskutočňované exkurzie. 
 

2. Plánovanie programu na deň s exkurziou. 

 Naplánovať časti dňa s exkurziou. 

 Na základe skúseností vytvoriť harmonogram dňa. 

 Objednať múzeum, expozíciu, dopravu. 
 

3. Tvorba pracovného listu k exkurzii – Aurelium Bratislava, Prírodovedné múzeum 
Viedeň. 

 Vytvorenie úloh súvisiacich so zameraním exkurzie. 

 Prepojenie aktuálneho učiva daného ročníka s praktickými ukážkami.  
 

4. Doplnenie plánu experimentov na školský rok pre jednotlivé predmety. 

 Hľadanie a analýza experimentov prostredníctvom internetu. 
 

 
 

13. Závery a odporúčania: 
  

Exkurzia, ako jedna z foriem vyučovacieho procesu, sprostredkúva žiakom spoznávať 

nové veci, javy, miesta, upevňuje už prebraté učivo, kontroluje úroveň poznatkov a umožňuje 

overiť si možnosti ich použitia v praxi.  

Stretnutie členov klubu chémie sa zameriavalo na deň s exkurziou. Hlavnou úlohou 

bolo rozpracovať plán celého dňa so všetkými okolnosťami, ktoré treba prichystať pred 

samotným priebehom exkurzie. Aurelium je zážitkové centrum pre popularizáciu vedy 

a techniky a exkurzia v ňom sa uskutoční na našej škole prvýkrát. Vyučujúci prešli časťami 

plánovania celého dňa, objednali vstup do zážitkového centra (pre nižší stupeň gymnáziu), 

vstup do Prírodovedného múzea vo Viedni (pre vyšší stupeň gymnáziu), zabezpečili dopravu, 

naplánovali ďalšie medzizastávky na trase súvisiace s prírodovedným poznávaním a vytvorili 

pracovný list, ktorý budú žiaci v priebehu dňa vypĺňať. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 10.10.2022 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Šperková  Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.   Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. PaedDr. Jana Bohovičová   Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. PaedDr. Martina Bažaličková  Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


