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11. Manažérske zhrnutie: 

Stručná anotácia 

Téma ôsmeho stretnutia pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied je Obraz človeka a prírody. K tejto téme si pripravila powerpointovú 

prezentáciu Mgr. Elena Škriabová, v ktorej sa zamerala na proces vzniku a vývoja človeka ako 

biosociálnej bytosti v priebehu dlhého obdobia niekoľko miliónov rokov. V prezentácii členom 

klubu objasnila pojmy antropogenéza, biologické a sociálne faktory antropogenézy, pojem 

hominizácia, sapientácia, systematicky zaradila človeka, predstavila vývojové zmeny, ktoré 

sprevádzali postupnú premenu živočíšneho predka na druh Homo sapiens. 

V druhej časti stretnutia sa členovia pedagogického klubu venovali rámcovému programu stretnutia, 

a to powerpointovej prezentácii. Mgr. Elena Škriabová predstavila základné teoretické východiská 

o prezentácii. Zaslala členom link, kde bola veľmi prehľadne a zrozumiteľne vysvetlená tvorba 

prezentácie v PowerPointe. Použitie prezentácie na vyučovacej hodine demonštrovala na príklade 

konkrétnej prezentácie. Následne členovia klubu diskutovali o výhodách a nevýhodách 

powerpointovej prezentácie, o jej tvorbe, príprave a spôsobe používania na vyučovacích hodinách.  

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: antropogenéza, človek/homo, homo sapiens, príroda, rod, druh, powerpointová 

prezentácia 

 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia pedagogického klubu 

2. Teoretické východiská k téme Obraz človeka a prírody 

3. Teoretické východiská k prezentácii 

4. Základné informácie k tvorbe prezentácie  

5. Demonštrovanie využitia prezentácie na vyučovacej hodine 

6. Diskusia k využívaniu powerpointových prezentácii na vyučovacích hodinách odborných 

predmetov 

 

K bodu č. 1 

Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Martina Viravcová privítala prítomných členov na ôsmom 

stretnutí organizovanom formou online meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na 

dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.* 

 

K bodu č. 2 

Mgr. Elena Škriabová k téme Obraz človeka a prírody objasnila pojmy antropogenéza, hominizácia 

a sapientácia, predstavila biologické a sociálne faktory antropogenézy, systematicky zaradila človeka 

do ríše, skupiny, kmeňa, podkmeňa, triedy, podtriedy, nadradu, radu, podradu, čeľade, rodu a druhu, 

predstavila vývojové zmeny, ktoré sprevádzali postupnú premenu živočíšneho predka na Homo 

sapiens, popísala jednotlivé rody – Ramapitek, Australopitek, Homo habilis, Homo erectus, Homo 

sapiens, Človek neandertálsky, Človek rozumný dnešný. Objasnila biologické faktory antropogenézy, 

ktoré vplývali na vývoj človeka a to - boj o existenciu, dedičná variabilitu a prirodzený výber. 

Charakterizovala sociálne faktory vývoja človeka – ubytovanie v skupine, zlepšenie práce, všeobecná 

pracovná činnosť, zlepšenie pracovných procesov. 

 

 



K bodu č. 3 

Mgr. Elena Škriabová predstavila teoretické východiská prezentácii, ich využitie vo vyučovacom 

procese, výhody a nevýhody používania powerpointových prezentácii. 

 

K bodu č. 4 

Mgr. Elena Škriabová zaslala členom klubu link, kde bola veľmi prehľadne a zrozumiteľne 

vysvetlená tvorba prezentácie v PowerPointe. /https://www.youtube.com/watch?v=fotrBGQehJ4 

Základy tvorby efektívnej prezentácie/ 

 

K bodu 5 

Mgr. Elena Škriabová demonštrovala na príklade konkrétnej prezentácie jej využitie na vyučovacej 

hodine. Prezentáciu použila ako motiváciu žiakov prvých ročníkov na začiatku tematického celku 

Psychológia Osobnosti. Prostredníctvom prezentácie predstavila žiakom 14 významných osobností 

z histórie. Prezentácia obsahovala fotografie týchto významných osobností. Úlohou žiakov bolo 

podľa vlastného zváženia zostaviť rebríček týchto osobností. Členovia klubu mali možnosť si túto 

úlohu vyskúšať. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu diskutovali o využívaní prezentácií na vyučovacích hodinách odborných predmetov. 

Hovorili o ich výhodách a nevýhodách, o tvorbe prezentácii. Vymieňali si skúsenosti, postrehy, 

dávali nápady a návrhy k tvorbe prezentácii, k akým typom učiva je vhodné vytvoriť prezentáciu. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo bližšie objasniť tému Obraz človeka a prírody. 

Rámcový program stretnutia bol zameraný na powerpointovú prezentáciu. Členovia klubu 

diskutovali a navzájom sa obohacovali spôsobmi používania prezentácii na vyučovacích hodinách. 

Členovia klubu odporúčajú využívať prezentácie na vyučovacích hodinách, a to najmä pri učivách 

vhodných na vizuálne zobrazenie – obrázky, fotografie....Členovia klubu odporúčajú zadávať 

tvorenie prezentácie aj žiakom. Žiaci si tak lepšie zapamätajú fakty a cvičia sa v zručnosti pri tvorbe 

prezentácie. Odporúčame viesť žiakov aj k prezentovaniu obsahu prezentácie, nakoľko prezentácia 

má slúžiť na podporu hovoreného slova.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied* 

Dátum konania stretnutia: 9. 12. 2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1 PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM  

2 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

4 Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

8 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 



 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

*Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


