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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Ôsme stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied 

bolo zamerané na tému Sociálny kontakt patrí k základným ľudským potrebám. Základnou 

podmienkou existencie každého človeka je uspokojovanie potrieb. V bežnom živote má každý človek 

množstvo rozmanitých potrieb, ku ktorým bezpochybne patrí aj potreba sociálneho kontaktu. Potreba 

človeka byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a 

postoje je jedným z najdôležitejších predpokladov jeho spoločenskej existencie.  

V rámcovom programe stretnutia členovia klubu vytvorili pre žiakov zaujímavé obrázkové a textové 

pomôcky. 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: sociálny kontakt, vzťahy, informácie, komunikácia, obrázkové pomôcky, textové 

pomôcky 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-clovek-ako-biologicka-bytost-v-kontexte-spolocenskych-vied
https://kspgs.edupage.org/a/klub-clovek-ako-biologicka-bytost-v-kontexte-spolocenskych-vied
https://kspgs.edupage.org/a/klub-clovek-ako-biologicka-bytost-v-kontexte-spolocenskych-vied


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 Sociálny kontakt patrí k základným ľudským potrebám 

4. Rámcový program stretnutia Tvorba nových obrázkových a textových pomôcok pre žiakov 

5. Závery a odporúčania 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied. Následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku krátkemu 

zhrnutiu a pripomenutiu programu predchádzajúceho stretnutia pedagogického klubu. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma stretnutia Sociálny kontakt patrí 

k základným ľudským potrebám a rámcový program stretnutia Tvorba nových obrázkových 

a textových pomôcok pre žiakov.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Podstata sociálneho kontaktu, 

b) Sociálne vzťahy medzi jednotlivcami, 

c) Psychologické vzťahy medzi jednotlivcami, 

d) Nadväzovanie vzťahov, 

e) Aktivita - Ako by ste nadviazali ne/verbálny kontakt s novým susedom; novou kolegyňou; 

ako by ste začali rozhovor na internetovej zoznamke; kto sa vám páči v autobuse – členovia 

klubu improvizovali nadviazanie kontaktu v uvedených situáciách, 

f) Druhy sociálneho kontaktu podľa obsahu, 

g) Druhy sociálneho kontaktu podľa úloh, ktoré pomáha plniť, 

h) Funkcie sociálneho kontaktu, 

i) Prejavy sociálnych kontaktov – spolupráca, afiliácia, atraktivita, láska. 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy - členovia pedagogického klubu pracovali spoločne na aplikačnej úlohe – 

vytvorili rôzne obrázkové a textové pomôcky pre žiakov, ktoré je možné využiť najmä v predmete 

Prax v MŠ a v ŠKD: 

a) jednoduchý online komiks na tému: Bezpečne do školy,  

b) animovaný avatar na tému: Letné prázdniny,  

c) puzzle na tému: Zvieratká na farme,  

d) myšlienkovú mapu na tému: V zdravom tele, zdravý duch,  

e) plagát na tému: Karneval,  

f) online kniha na tému: Návšteva u starých rodičov,  

g) osemsmerovka na tému: Hudobné nástroje,  

 Pri tvorbe obrázkových a textových pomôcok využili členovia klubu zbierky online nástrojov, 

dostupných na: https://www.etwinning.sk/publikacie/online-nastroje-v-projektoch-etwinning.pdf.  
 

https://www.etwinning.sk/publikacie/online-nastroje-v-projektoch-etwinning.pdf


13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5  
Členovia pedagogického klubu diskutovali na tému potreby sociálneho kontaktu. Analyzovali druhy, 

funkcie sociálneho kontaktu a prejavy sociálneho kontaktu – spoluprácu, afiliáciu, atraktivitu, lásku. 

Človek je bytosť spoločenská a preto pociťuje potrebu sociálneho kontaktu. Sociálny kontakt zahŕňa 

vzájomné ovplyvňovanie ako aj informovanie. Sociálny kontakt je preto prirodzenou potrebou a 

aktivitou človeka.  

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

V súvislosti so sociálnym kontaktom je dôležité mať na pamäti, že kto chce úspešne komunikovať s 

ľuďmi, musí byť empatický. Z tohto je chuť a odhodlanie niečo ľudom odovzdať, prejaviť záujem 

o kontakt.  

Odporúčame na vyučovacích hodinách využívať rôzne textové a obrázkové pomôcky a tiež učiť 

žiakov vytvárať a používať takéto pomôcky. Dbať na to, aby tieto učebné pomôcky mali čo najvyššiu 

didaktickú účinnosť. Pri výbere a tvorbe textových a obrázkových pomôcok treba zohľadniť: 

výchovno-vzdelávací cieľ, charakter učebného predmetu, zameranie učiva, vyučovaciu formu, 

učebné metódy, vek a úroveň vedomostí žiakov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 26. 5. 2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

2 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

4 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 
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