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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom treťom stretnutí podrobne zaoberal 

témou Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese. Rámcový program stretnutia bol orientovaný 

na výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie, interaktívnu prácu s počítačovým softvérom 

priamo z prostredia tabule.  

Na stretnutí boli prezentované rôzne softvéry k interaktívnej tabuli, ich výhody a nevýhody. 

Z predstavených softvérov pracovali členovia klubu so softvérom ActiveInspire a vyskúšali si 

rôznorodé  možnosti aktivít vo vyučovaní predmetov Metodika edukačných činností, Metodika 

hudobnej výchovy, Metodika literárnej a jazykovej výchovy, Metodika rozvíjania matematických 

predstáv a Metodika výtvarnej výchovy.   

V ďalšej časti stretnutia si prítomní členovia klubu nainštalovali softvér ActiveInspire a následne 

individuálne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na prácu s daným softvérom.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese  

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. Nato došlo k 

predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku krátkemu zhrnutie predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli zoznámení s témou a obsahom stretnutia  – Interaktívna 

tabuľa vo vyučovacom procese. Taktiež im bola predstavená a vysvetlená aplikačná časť. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) vymedzenie pojmu interaktívna tabuľa, 

b) výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie, 

c) predstavenie rôznych softvérov k interaktívnej tabuli (Gaoke GK board, ActiveInspire, 

IQKiteMemos, MyWhiteBoard), ich výhod a nevýhod, 

d) práca so softvérom ActiveInspire  a možnosti jeho využitia vo vyučovaní. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali v jednej časti stretnutia individuálne na 

aplikačnej úlohe, kde si vyskúšali prácu so softvérom ActiveInspire. Program ActivInspire 

predstavuje softvér špeciálne navrhnutý pre použitie so vzdelávacími technológiami, ktoré umožňujú 

učiteľom viesť hodiny pomocou interaktívnej tabule. Učiteľ môže využiť množstvo základných i 

pokročilých nástrojov a interaktívnych aktivít, ktoré mu pomôže vytvoriť pútavé a kreatívne hodiny. 

Pomocou tohto softvéru vytvárali členovia pedagogického klubu aktivity vhodné na vyučovanie 

predmetov Metodika edukačných činností, Metodika hudobnej výchovy, Metodika literárnej a 

jazykovej výchovy, Metodika rozvíjania matematických predstáv a Metodika výtvarnej výchovy 

s využitím interaktívnej tabule. Softvér ActiveInspire ponúka širokú škálu aktivít: triedenie do 

kategórií, krížovku, výukové kartičky, diagram so štítkami, priraďovanie položiek, pamäť, 

zoraďovanie položiek, časovú os, Vennov diagram a hľadanie slov. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie zoznámili s témou Interaktívna tabuľa vo vyučovacom 

procese. Spoločne si vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou prostredníctvom prezentovaných 

programov Gaoke GK board, ActiveInspire, IQKiteMemos, MyWhiteBoard. 

Diskutovali o výhodách a nevýhodách predstavených softvérov k interaktívnej tabuli a zdôraznili 

význam použitia softvéru ActiveInspire vo vyučovaní. 

 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Správne a zmysluplne využívať interaktívnu tabuľu vo vyučovaní jednotlivých metodík. 

Používať  softvér ActiveInspire vo vyučovaní pri práci s interaktívnou tabuľou.  



Použitím interaktívnej tabule zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu, lepšie vizualizovať učivo, aktívne 

zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, podporovať rozdielnosť učebných štýlov žiakov. 

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

a softvérom ActiveInspire. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 4. 3. 2022 

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 neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník neprítomný SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová neprítomná SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák neprítomný SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


