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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied sa na svojom štvrtom 

stretnutí venoval téme Výchova privádza človeka od prírodného živočíšneho stavu k stavu zrelého 

človečenstva. Tému výchovy a tiež premeny človeka zo živočíšneho tvora na spoločenskú bytosť 

považujeme za nevyčerpateľnú s rôznymi uhlami pohľadov na dané skutočnosti.  

Členovia klubu sústredili pozornosť najmä na to, že človek k svojej ľudskosti musí byť vychovávaný.   
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Výchova privádza človeka od prírodného živočíšneho stavu k stavu zrelého 

človečenstva 

4. Rámcový program stretnutia Exkurzia do domova dôchodcov 

5. Príprava aplikačných úloh v podobe pracovného listu 

6. Diskusia 

7. Závery a odporúčania 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola predstavená téma stretnutia Výchova privádza človeka od 

prírodného živočíšneho stavu k stavu zrelého človečenstva a rámcový program stretnutia Exkurzia do 

domova dôchodcov. Príprava aplikačných úloh v podobe pracovného listu. 

 

K bodu 3 

Členovia klubu sa venovali teoretickým východiskám výchovy, predstavili výchovu z rôznych uhlov 

pohľadu, zamerali sa na subjekt, objekt výchovy a podmienky výchovy, hľadali rôzne funkcie 

výchovy. Analyzovali socializačnú funkciu výchovy, ktorá prestavuje ťažisko socializačného 

procesu, teda premeny človeka z biologickej bytosti na spoločenskú bytosť.  

K bodu 4 

Členovia klubu sa venovali teoretickému základu jednej z organizačných foriem vyučovacieho 

procesu, a to exkurzii. Analyzovali metódu rozhovoru a pozorovania pri exkurzii, rozdelili exkurziu 

z rôznych hľadísk, načrtli štruktúru exkurzie a etapy exkurzie, vymedzili výchovno-vzdelávacie ciele 

exkurzie.  

 

 

K bodu 5 

Na pedagogickom klube pripravili členovia aplikačné úlohy v podobe pracovného listu. Pracovný list 

možno použiť pri exkurzii žiakov do domova dôchodcov. 

Pracovný list obsahuje osemnásť úloh. Úlohy sú koncipované rôznorodo, uplatňujú sa v nich 

medzipredmetové vzťahy. Pracovný list zahŕňa úlohy, ktoré žiakov motivujú k exkurzii do domova 

dôchodcov, kreatívne úlohy, pri ktorých žiaci tvorivým spôsobom uplatňujú vlastnú iniciatívu, 

fantáziu a kreativitu, úlohy na precvičovanie učiva (výber správnej odpovede, priraďovanie) a úlohy, 

ktoré žiaci spracujú po exkurzii, na základe získaných poznatkov počas exkurzie.   

 

K bodu 6 

Členovia klubu si vymieňali skúseností z realizovaných exkurzií. Dávali návrhy ako sa čo najlepšie 

pripraviť na exkurziu. Poukazovali na výhody a nevýhody exkurzií, na úskalia pri príprave a realizácii 

exkurzií.  

 



13. Závery a odporúčania: 

K bodu 7 

Pedagogický klub prijal závery: 

V rámci vyučovacieho procesu plánovať exkurzie s rôznym zameraním. Uprednostňovať najmä 

exkurzie podľa študijného zamerania žiakov. Takého exkurzie sú príležitosťou pre žiakov na 

oboznámenie sa s budúcou profesiou.  

Vytvorený pracovný list využiť pri exkurzii žiakov do domova dôchodcov.  

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Odporúčame klásť dôraz na dôslednú prípravu exkurzií, aby žiaci po exkurzii mali nové pohľady 

a jasné chápanie nových vecí. Odporúčame po návrate do školy po exkurzií zhodnotiť prínos exkurzie 

a dať priestor žiakom na poskytnutie spätnej väzby. Odporúčame k exkurzii pripraviť pracovný list. 

Prostredníctvom pracovného listu je vhodné motivovať žiakov na exkurziu a zároveň pracovný list je 

prostriedkom na spätnú väzbu pre vyučujúceho od žiakov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

spoločenských vied* 

Dátum konania stretnutia: 17. 3. 2021 

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 Troščaková  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).   

 
 

 

 

 


