
 

 

 

 

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 slovenského jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického 
klubu 

4.5.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 
klubu 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 
Nitra 

9. Meno koordinátora 
pedagogického klubu 

Mgr. Ladislav Lörincz 

10. Odkaz na webové sídlo 
zverejnenej správy 

www.gcm.sk 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

1. Oboznámenie sa s programom, práca s textom Terryho Pratchetta Striga na 
vysávači. 

2. Predstavenie výsledkov z práce s textom v triede tercia (8. ročník ZŠ). Po 
zohľadnení výstupov tvorba pracovného listu pre nižšiu vekovú kategóriu. 

3. Príprava textov na nasledujúce stretnutie. 

 

 
 

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

k bodu 1.) Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz privítal členov na  
stretnutí a oboznámil nás s programom zasadnutia. Predstavil text Terryho 
Pratchetta Striga na vysávači. Kniha je zbierkou vtipných poviedok a príbehov 
s prvkami fantasy a nonsensu. Postavy sú lotri aj dobráci, rozprávkový 
trpaslíci aj reálni ľudia (vždy však s prvkami nonsensu, fantázie, pôsobia 
rozprávkovo). 

k bodu 2.) Mgr. Irena Lehocká, PhD. v rámci analýzy a interpretácie textu 
pracovala počas hodín slovenského jazyka a literatúry s rovnomennou ranou 
poviedkou Terryho Pratchetta Striga na vysávači s 22 žiakmi v triede tercia 
(trinásť až štrnásťroční žiaci). S interpretáciou textu táto veková kategória 
nemala problémy, jednoznačne identifikovali tému prózy (Kúzelník premieňa 
veci dotykom) aj ideu (Hranica medzi láskou a nenávisťou je tenká). 
Identifikovali prvky nonsensu. V rámci hodnotenia poviedky, čitateľského 
zážitku a vhodnosti textu pre danú vekovú kategóriu však všetci žiaci 
hodnotili poviedku ako dielo určené pre nižšiu vekovú kategóriu. Odporučili 
by ju mladším kamarátom vo veku sedem až desať rokov. Postavy boli pre 
žiakov tercie príliš rozprávkové, prvky nonsensu síce identifikovali, no 
zhodnotili ich ako chaotické. Vo veku trinásť až štrnásť rokov sa čitateľsky 
orientujú na reálne príbehy dospievajúcej mládeže, s ktorými sa vedia 
stotožniť. Preto Pratchettovu Strigu na vysávači odporúčame interpretovať na 
prvom stupni základnej školy, resp. v piatej a šiestej triede vyššieho stupňa 
základnej školy. 

k bodu 3.)  Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz poďakoval členom 
klubu za doterajšiu prácu a predstavil plán na nasledujúci mesiac jún 2022. 



 

 

 
 



 

 

13. Závery a odporúčania:  

Po zhodnotení textu od Terryho Pratechetta Striga na vysávači sa členovia 
pedagogického klubu zhodli na vhodnosti textu pre nižší stupeň základnej 
školy. Je však výbornou ilustráciou nonsensu v literatúre pre deti, je 
vhodným podkladom pre nácvik interpretačných zručností, napr. 
Identifikácia hlavných a vedľajších postáv, určenie témy, idey. 
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Mgr. Irena Lehocká, PhD. 
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16. Podpis  
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Príloha: 

Príloha č. 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Príloha č. 2: Originály výstupov žiakov tercie k interpretácii Pratchettovej poviedky Striga na vysávači 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Pr ior i tná os:  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 iakov  

Pr i j ímat eľ :  Spojená  kat ol íck a  ško la,  Farská 19,  949 0 1 Ni tra  

Názo v 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:  31 2011V634  

Názo v pedago gického k lubu:  5.6.1 .  Pedago gický k lub  s lovenského ja zyka  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre 

Dátum konania stretnutia:  4.5. 2022  

Trvanie stretnutia: od 14:15 do  17:15 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko 

 

Podpis Inštitúcia 

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



 

 

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

3. 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 

1    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


