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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom poslednom - desiatom stretnutí 

podrobne venoval Čítaniu s využitím pojmovej mapy a metódy Insert. Členovia klubu sa podrobne 

zoznámili s vecnou a umeleckou literatúrou, vecným a  umeleckým textom, rozborom  vecného 

a umeleckého textu a s hravými úlohami a rozborom jednotlivých slohových útvarov v rámci 

umeleckého i vecného textu. V závere pedagogického klubu každý člen samostatne vypracoval  

aplikačnú úlohu. 

 

kľúčové slová: 

čítanie, čítanie ako kompetencia, vecná literatúra, umelecká literatúra, vecný text, umelecký text, 

rozbor meleckého textu, rozbor vecného textu, Insert, pojmová mapa 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Čítanie s využitím pojmovej mapy a metódy INSERT 

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Čítanie s využitím pojmovej mapy 

a metódy Insert, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z práce s pripraveným odborným textom 

charakteristickým pre daný predmet. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) Čítanie ako kompetencia 

b) Vecná a umelecká literatúra – vecný text, umelecký text 

c) Rozbor umeleckého textu, rozbor vecného textu 

d) Tvorba a rozbor vecnej a umeleckej literatúry pomocou inovatívnych metód – Insert, 

pojmová mapa, pojmové mapy v Office 365 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe – individuálne 

zaradili vybrané texty medzi vecnú a umeleckú literatúru a urobili rozbor textov s využitím pojmovej 

mapy, ktorú vytvorili v Office 365. Každý člen vytvoril pojmovú mapu podľa vlastných kritérií.   

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Čítanie s využitím pojmovej mapy a metódy 

INSERT, porovnávali vecnú a umeleckú literatúru, vecný a umelecký text, zoznámili sa s rozborom 

umeleckého a vecného textu, vytvorili pojmové mapy v Office 365. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Použiť pojmové mapy a metódu Insert v jednotlivých predmetoch v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila 

a Metoda v Košiciach. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  pedagogická sv .  Cyr i la  a  Metoda,  

Južná tr ieda 48,  040  01 Košice  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vzdelávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogickej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  

Kód ITMS projektu :  312011Z508  

Názov pedagogickéh o k lubu:  Tvorivosť  a  fantáz ia  v umení  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Tvorivosť a fantázia v umení  

Dátum konania stretnutia: 25. 6. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák neprítomný  



7. Mgr. Jana Troščáková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára  Zorvanová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


