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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia:  

Prvé stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Moderné metódy vo vyučovaní telesnej 

a športovej výchovy. Rámcový program stretnutia bol zameraný na špecifikáciu moderných metód 

vhodných pre predmet telesná a športová výchova a na zhodnotenie ich prínosu.  Stretnutie bolo 

zamerané na objasnenie vybraných moderných metód  a ich uplatnenie vo vyučovaní Telesnej 

a športovej výchovy.  

V ďalšej časti stretnutia  prítomní členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola 

zameraná na využitie inovatívnych metód vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy. 

 

kľúčové slová:  

aktivizujúce metódy, inovatívne metódy, question storming, intelektové hry, didaktické hry 

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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Moderné metódy vo vyučovaní telesnej 

a športovej výchovy 

3. Praktická aplikácia témy: Využitie inovatívnych metód vo vyučovaní telesnej 

a športovej výchovy 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii
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K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Moderné metódy vo vyučovaní 

telesnej a športovej výchovy. 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) charakteristiku a rozdelenie aktivizujúcich a inovatívnych metód vyučovania; 

b) špecifikáciu vybraných inovatívnych metód – question storming, intelektové hry, didaktické 

hry, štyri rohy; 

c) predstavenie moderných pomôcok – frisbee (lietajúci tanier), reakčná lopta, slackline 

(balansovací popruh), dynaband (gumová stuha), slideboard (kĺzavá podložka), plavecký 

slíž, frekvenčný rebrík;  

d) prezentovanie rôznych úloh a aktivít z Telesnej a športovej výchovy  k vybraných 

moderným metódam a na zhodnotenie prínosu týchto metód. 

 

K bodu 3 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu diskutovali o  možnostiach využitia 

predstavených inovatívnych metód a o zhodnotení ich prínosu vo vyučovaní Telesnej a športovej 

výchovy. Následne po diskusii pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na využitie 

inovatívnych metód vo vyučovaní Telesnej a športovej výchovy. Spoločne riešili na interaktívnej 

tabuli rôzne intelektové hry – osemsmerovku, taktiež aj didaktické hry – štafetovú doplňovačku, 

piškvorky, štyri rohy. V rámci stretnutia si členovia klubu vyskúšali aj prácu s vybranými modernými 

pomôckami – reakčnou loptou, frekvenčným rebríkom. 

13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 4 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Moderné metódy vo vyučovaní telesnej 

a športovej výchovy. Diskutovali o  prínose a využití predstavených inovatívnych metód vo 

vyučovaní telesnej a športovej výchovy. Poukázali aj na potrebu využitia moderných pomôcok 

(frekvenčného rebríka, reakčnej lopty) vo vyučovaní.  

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Preferovať inovatívne metódy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy, ktoré majú 

aktivizujúci vplyv na žiaka a viac využívať inovatívne prístupy, ktoré majú motivujúci charakter a 

rozvíjajú tvorivosť a samostatnosť v myslení, ako aj tímovú spoluprácu  
Efektívne  zaraďovať do vyučovacieho procesu inovatívne vyučovacie metódy. 

Pracovať s modernými pomôckami (reakčnou loptou, frekvenčným rebríkom) vo vyučovaní telesnej 

a športovej výchovy. 

Rozvíjať u pedagógov ich digitálne a technické zručnosti pri práci interaktívnou tabuľou. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  7. 2. 2022  

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


