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 Manažérske zhrnutie:  

 Oboznámenie sa  s programom pedagogického klubu 

 Organizácia a príprava prednášky s p. na tému Humor v slovenskej kinematografii 

 Priprava nového pracovného materiálu - Prachett 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Hlavné body, témy, zhrnutie  priebehu stretnutia 

 Stretnutie členov pedagogického klubu ČTG otvoril Mgr. L. Lorincz, ktorý privítal 
všetkých členov a oboznámil ich s programom zasadnutia.. 

 Vedúci PK poveril p. Lehockú organizáciou a prípravou prednášky s p. doc. Štefanom 
Timkom z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre druhé ročníky štvorročného 
gymnázia na tému Humor v slovenskej kinematografii. Téma pripravovanej prednášky 
korešponduje s maturitnou otázkou Humor, satira a irónia v slovenskej literatúre, čiže 
vďaka nej sa žiaci oboznámia nielen s literárnymi predlohami niektorých slovenských 
autorov, ale spoznajú aj ich sfilmované verzie. 

 
 Členovia pedagogického klubu  pracovali na prepracovaní témy Politická reč. 

Zamerali sme sa hlavne na stratégiu tvorby otázok, úlohy na kreatívne mapovanie 
obsahu prejavu v textovej forme, produktívne otázky, overovanie faktov, 
dokumentovanie myšlienok v texte a pod. K danej téme pripravili aj 
powerpointovú prezentáciu, ktorá obsahuje prejav prezidentky, text prejavu, úlohy 
súvisiace s politickým prejavom. Keďže členovia klubu sú aj učitelia náuky o 
spoločnosti, do prezentácie v rámci medzipredmetových vzťahov zahrnuli aj úlohy, 
ktoré súvisia s rolou a postavením prezidenta SR. 

Závery a zhrnutie 

 Členovia pedagogického klubu si rozdelili úlohy  a prípravu  literárnych 
materiálov na prácu s textom (Prachett – Striga na vysávači) pre nižšie ročníky.  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz 

15. Dátum 26.4.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz 

18. Dátum 26.4.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pr ior i tná os:  Vzde lávanie  
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  aula školy 

Dátum konania stretnutia: 26.4.2022 

Trvanie stretnutia: od 14:15 do  17:15 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

2. Mgr. Kratochvílová Gabriela  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Lörincz Ladislav  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Irena Lehocká, PhD  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 

    

    

    

 


