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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom štvrtom stretnutí podrobne venoval 

téme Pozitívne aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Rámcový program stretnutia 

bol zameraný na špecifikáciu pozitívnych stránok digitálnych technológií a na výhody ich 

používania.  

Na stretnutí boli prezentované pozitíva digitálnych technológií, pozitíva využitia internetu v edukácii, 

počas samoštúdia a dištančného štúdia, aplikácia Raedmio – klasické rozprávky so zvukmi, ktoré 

reagujú na hlas čitateľa, aplikácia KUBO – originálna slovenská digitálna knižnica plná detských e-

kníh a Khan Academy – vzdelávacie videá medzinárodne etablovaného modelu Khan Academy 

dostupné aj v slovenskom jazyku. 

V ďalšej časti stretnutia si prítomní členovia klubu nainštalovali aplikáciu Readmio a následne 

individuálne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na prácu s aplikáciu Readmio.  
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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. Pozitívne aspekty digitálnych technológií 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. Následne bol 

predstavený obsah programu stretnutia a krátke zhrnutie predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

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

aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Taktiež im bola predstavená a vysvetlená 

aplikačná časť. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) pozitíva digitálnych technológií, 

b) internet v edukácii, samoštúdium, dištančné štúdium, 

c) pozitívne aspekty využitia internetu v edukácii, 

d) informačná spoločnosť, 

e) aplikácia Readmio – aplikácia, vďaka ktorej ožívajú čítané príbehy, 

f) aplikácia KUBO – streamingová služba s detskou literatúrou,  

g) Khan Academy. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali časť stretnutia individuálne na 

aplikačnej úlohe, kde si vyskúšali prácu s aplikácia Readmio - https://www.readmio.com/sk/uvod. 

Aplikácia obsahuje desiatky rozprávok a príbehov, ktoré sú rozdelené do kategórií podľa veku. 

V aplikácii sú aj Ezopove bájky, uspávanky a príbehy od Braňa Jobusa - Jobusovky. Keď si vyberiete 

rozprávku, ktorú chcete čítať, stiahnete si ju priamo v aplikácii, otvoríte a čítate. Niektoré slová v texte 

sú  zvýraznené, tak aplikácia čítanie obohatí o zvuky alebo melódie. Všetky rozprávky, ktoré máte v 

aplikácii stiahnuté, nájdete v sekcii „Moja knižnica“. Pri používaní aplikácie môžete zbierať odznaky 

- dosiahnuté čitateľské ciele, ale aj sledovať štatistiky používania. 

Členovia pedagogického klubu vyberali a čítali rozprávky a príbehy, ktoré by najviac využili vo 

vyučovaní predmetu Metodika literárnej a jazykovej výchovy, Metodika rozvíjania matematických 

predstáv a Metodika výtvarnej výchovy.  

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili s témou Pozitívne aspekty digitálnych 

technológií vo vyučovacom procese. Spoločne si vyskúšali prezentované aplikácie Readmio, KUBO 
https://www.kubomedia.sk/ a pozreli niektoré videoukážky Khan Academy – Dejiny umenia, 

Hudobná výchova dostupné na https://viki.iedu.sk/resources/browser/khanova-skola. 

Vyjadrili súhlas, že predostreté videoukážky a aplikácie použijú nielen vo vyučovaní metodiky 

hudobnej a výtvarnej výchovy, ale aj vo vyučovaní ostatných predmetov. V závere diskutovali 

o pozitívach digitálnych technológií vo vyučovacom procese. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

https://www.readmio.com/sk/uvod
https://www.kubomedia.sk/
https://viki.iedu.sk/resources/browser/khanova-skola


Aplikovať videoukážky Khan Academy a aplikáciu - Readmio, KUBO vo vyučovacom procese na 

SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  

Pomocou predstavených videoukážok a aplikácií aktívne zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, 

prinášať im nové podnety a inšpirácie vhodné pre prax v školských zariadeniach, rozvíjať čitateľské 

a jazykové schopnosti žiakov, zlepšiť spoluprácu medzi žiakmi a učiteľmi.  

Pomocou digitálnych technológií rozvíjať digitálne zručnosti a kompetencie žiakov, efektívne 

využívať internet vo vyučovacom procese. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 18. 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  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant neprítomný 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 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


