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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov na tému tréningu 

práce s informatívnymi textami. V rámci stretnutia sme tvorili príklady inovatívnych didaktických 

materiálov z predmetnej oblasti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: informatívne texty, inovatívne materiály, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Brainstorming. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

1. Brainstorming – zdieľanie skúseností a nápadov, metóda Round Robin, 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorivé písanie – zdieľanie a tvorba OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


It's not time to make a ____________ Just relax, take it __________. You're still _____________, 

that's your fault, there's so much you have to know. Find a ___________ settle down, If you want you 

can _________. Look at me, I am old, but I'm ___________ 

 I was ____________ like you are now, and I know that it's not easy, To be _________ when you've 

found something going on. But take your time, think a ____________, Why, think of everything you've 

got. For you will still be here tomorrow, but your __________may not. 

 

How can I try to ________, when I do he turns away again. It's always been the same, same old 

__________. From the moment I could talk I was ordered to _______. Now there's a way and I know 

that I have to go____________. I know I have to go. 

It's not time to make a change, Just sit down, take it __________. You're still young, that's your fault, 

There's so much you have to go through. Find a girl, settle down, if you want you can marry. Look at 

me, I am old, but I'm happy. 

 

All the times that I _________, keeping all the things I knew ___________, It's hard, but it's harder to 

ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them you know not me. Now there's a ____________and 

I know that I have to go away. I know I have to go.  

 K podpore kritického myslenia  sme na základe práce s odbornými zdrojmi zadefinovali kľúčové 

body, nad ktorými odporúčame sa ďalej zamyslieť: 

 Dohodnúť sa na obsahu pojmu kritické myslenie a rozhodnúť o jeho vzťahu k iným druhom 

myslenia. 

 Ozrejmiť vzťah kritického myslenia k iným kľúčovým kompetenciám, navrhnúť ako 

optimálne rozvíjať kritické myslenie v jednotlivých ročníkoch. 

 Konkretizovať, ktoré spôsobilosti a dispozície kritického myslenia, v akom rozsahu a na akej 

úrovni si majú osvojiť žiaci. 

Členovia pedagogického klubu tvorili a prezentovali pracovné listy, ktoré využijú vo svojej 

mimoškolskej činnosti ako aj vo svojej vyučovacej činnosti. 

Pracovný list č. 1 

WORKLIST PRESENT PERFECT 

1. Underline the correct word and translate the sentences: 

a. Petra hasn´t finished her lunch just/yet/already. 

b. Have you heard the news just/already/yet? James has just/yet/already won 50 

euros in a competition. 

c. Rob and Silvia have/just/already been to France. They went last year, 

d. Liv hasn´t decided which evening classes she wants to do just/yet/already. 

e. I´ve just/already/yet spoken to Frank on the phone. He hasn´t left his house 

just/yet/already. 

2. Put the words into right order: 

a. ever/have/you/France/been/to? 

b. where/he/gone/has? 



c. you/have/ever/played/tennis? 

d. haven´t/ since/ met/him/ I/ Christmas. 

e. finished/haven´t/dinner/yet/we. 

3. Translate the sentences: 

Práve som dovaril večeru. 

Ešte som nedokončil prácu. 

Poznám ho od detstva. 

Kúpil si už darček pre svoju mamu? 
Pracovný list č. 2 

 

Pracovný list č. 3  (opraviť chybne napísaný obchodný list) 

PAM, s. r. o.  

výroba interiérových farieb  

Chorvátsky Grob  900 25,   

Triblavinská 47  

  

  

  

TOPSTAV, a. s.  

  

Tomášiková 30  

realizácia občianskych a priemyselných stavieb  

  

823 69 Bratislava  

  

  

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo          Vybavuje/linka          Chorvátsky Grob  

        20/03/20               Horváthová/203           10.11.2020  

  

  



Reklamácia úhrady faktúry číslo 2144/2020  

Pri kontrole vašich pohľadávok sme s prekvapením zistili, že ste do dnešného dňa neuhradili 

faktúru číslo 2144/2020, ktorá Vám bola zaslaná 1.12.2020 so splatnosťou do 5.12.2020 

v sume 138 €.  

  

  

  

   Do dnešného dňa ste nám neboli schopní vysvetliť dôvodyVášho nezaplatenia. Neuhradením 

faktúry nám spôsobujete veľké finančné ťažkosti. Dlžnú sumu prikazujeme vyplatiť do 

15.12.2020. Zároveň Vám oznamujeme, že ak nám faktúru nezaplatíte do stanoveného 

termínu, peniaze si budeme vymáhať súdnou cestou.   

Štefan Migaš  

výrobný riaditeľ  

  

 S pozdravom   

  

  
Telefón/fax Bankové spojenie      Číslo účtu IČO IČ DPH  

02/88582310 OTP banka, a. s., Malacky      2268433203/5200 12789555 SK 2021587411  

  

E-mail Registrácia Internet   

pam@gmail.com OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, 2733/B www.pam.sk.   

 

Prítomné členky boli oboznámené o doplnení Katalógu programov vzdelávania, učiteľských fór a 

poradenských aktivít na školský rok 2021/2022, ktorý je dostupný na: https://mpc-

edu.sk/pages/doplnenie_katalogu_12_2021.pdf.  

Na záver stretnutia si členky pozreli príspevok o kritickom myslení: https://youtu.be/hoCsVUfsCqE 

 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Soňa Michníková 
14. Dátum 19. 01. 2022 
15. Podpis  
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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. 

 

 

 


