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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Ôsme stretnutie pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo venované téme Používanie 

digitálnych technológii v metodike literárnej a jazykovej výchovy. Rámcový program stretnutia bol 

zameraný na výber vhodných tematických celkov pre vyučovanie s podporou digitálnych technológií 

a na špecifikáciu konkrétnych tém.  

Na stretnutí boli prezentované rôzne zaujímavé a inšpiratívne digitálne technológie v metodike 

literárnej a jazykovej výchovy, aplikácia Readmio – rozprávky oživené zvukmi, ktoré reagujú na hlas 

čítajúceho, aplikácia KUBO – originálna slovenská digitálna knižnica plná detských e-kníh, portál a 

aplikácia Nininana https://www.nininana.sk/ – učenie hrou vo svete Nini a Nanu, webstránka a 

aplikácia Včielka https://www.vcielka.online/ – zábavné precvičovanie doma aj v škole, Wordwall 

https://wordwall.net/ a ďalšie webstránky. 

 

V aplikačnej časti prítomní členovia klubu sa bližšie zoznámili s Wordwall, zaujímavou online 

aplikáciou na vytváranie vlastných interaktívnych aktivít (spájanie slov, triedenie, kvízy, 

priraďovanie, anagramy, hádanie slov, pamäťová hra, oktagony, ...). Táto aplikácia umožňuje 

vytvárať hravé interaktívne aktivity pre žiakov na akomkoľvek zariadení (PC, tablet, mobil, 

interaktívna tabuľa) v rôznych predmetoch.  
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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. Používanie digitálnych technológii v metodike literárnej a jazykovej výchovy  

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: 

Členovia klubu boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  – Používanie digitálnych technológii 

v metodike literárnej a jazykovej výchovy. Taktiež im bola predstavená a vysvetlená aplikačná časť 

pozostávajúca z vytvorenia interaktívneho cvičenia/materiálu k aprobačnému predmetu pomocou 

webstránky https://wordwall.net/. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) prínos IKT pre poznávací proces; 

b) ciele využívania IKT vo vzdelávacom procese; 

c) funkcie počítača v technológiou podporovanej výučbe; 

d) aplikácia Readmio – aplikácia plná svetových i slovenských rozprávok a príbehov, ktoré sú 

obohatené o zvuky a hudbu; 

e) aplikácia KUBO – v knihách tvorcovia aplikácie kladú dôraz nielen na slovo, ale aj na 

ilustrácie a grafické spracovanie, keďže v digitálnom svete môže byť zážitok z čítania aj 

vizuálne príjemným a podnetným; 

f) portál a aplikácia Nininana https://www.nininana.sk/ – digitálne vzdelávanie pre deti v 

podobe náučnej aplikácie plnej zábavných hier, kreatívnych videí, blogu, básničiek, 

príbehov, riekaniek a omaľovánok, kde prefíkaná líška Nini a múdry zajačik Nana čakajú len 

na deti; 

g) webstránka a aplikácia Včielka https://www.vcielka.online/ – čítanie, angličtina, španielčina 

a nemčina na interaktívnej tabuli, v počítači, tablete aj telefóne, obzvlášť vhodné pre deti so 

špecifickými poruchami učenia; 

h) Wordwall https://wordwall.net/ – online aplikácia na vytváranie interaktívnych cvičení;  

i) ďalšie webstránky. 

K bodu 4: 

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

aplikačnej úlohe, kde si vyskúšali vytvoriť interaktívne cvičenie/materiál k svojmu aprobačnému 

predmetu pomocou webstránky https://wordwall.net/. Členovia klubu si prezreli šablóny na 

vytváranie aktivít, vyhľadávanie v galérii aktivít učiteľov, zdieľanie materiálov a následne vytvárali 

interaktívne cvičenie/materiál k aprobačnému predmetu.  

 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu rozobrali tému Používanie digitálnych technológii v metodike 

literárnej a jazykovej výchovy. Spoločne si prezreli a vyskúšali prezentované aplikácie Readmio 

a KUBO, preskúšali si úlohy na portáli a v aplikácii Nininana https://www.nininana.sk/, riešili 
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interaktívne cvičenia na webstránke a v aplikácii Včielka https://www.vcielka.online/, a bližšie sa 

oboznámili s online aplikáciou https://wordwall.net/.   V závere diskutovali o využití prezentovaných 

aplikácií vo vzdelávacom procese. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať pomocou vzdelávacích portálov a aplikácií https://www.nininana.sk/,  
https://www.vcielka.online/ a https://wordwall.net/ hravé úlohy vo vyučovacom procese na SOŠPg 

sv. Cyrila a Metoda v Košiciach v predmete Metodika literárnej a jazykovej výchovy.  

Pomocou predstavených interaktívnych cvičení aktívne zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, 

poskytnúť im nové námety a inšpirácie vhodné pre prax v školských zariadeniach, rozvíjať čitateľské 

a jazykové schopnosti žiakov aj vo výučbe ostatných predmetov.  

Pomocou digitálnych technológií – interaktívnej tabule a aplikácií Readmio a KUBO rozvíjať 

digitálne zručnosti a kompetencie žiakov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 27. 5. 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. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

3. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art.  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

9. 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 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


