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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia boli Aktuálne/historické spoločenské problémy a udalosti I. Podstatou 

stretnutia bolo zaujímať sa, vyhľadávať a diskutovať o aktuálnych/historických spoločenských 

témach a udalostiach. Cieľom bolo vymedziť správne informácie k aktuálnej spoločenskej situácii – 

ku konfliktu na Ukrajine. Zámerom bolo poskytnúť informácie na základe objektívnych historických 

zdrojov z internetu, či pojmov zo slovníka, rozšírenie obzoru pedagógom, ako aj poskytnúť konkrétne 

námety na diskusiu k danej historickej situácii na hodinách spoločenskovedných predmetov a 

jazykov.  

 

Podľa zdrojov z wikipédie ruská invázia na Ukrajinu je prebiehajúci vojenský konflikt, ktorý začal v 

ranných hodinách 24. februára 2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu. 

Ozbrojená kampaň je pokračovaním eskalácie napätia trvajúceho od začiatku roku 2022 a 

rozšírením konfliktu na východnej Ukrajine trvajúceho od roku 2014. Dňa 21. februára 2022 uznalo 

Rusko samozvanú Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, po čom nasledoval 

vstup ruských ozbrojených síl do oblasti Donbasu na Luhanska na východnej Ukrajine. Tieto oblasti 

vyhlásili nezávislosť v roku 2014, keď boli obsadené proruskými separatistami, ktorých 

údajnú genocídu označil Putin ako postačujúci dôvod (casus belli) na faktické vyhlásenie vojny. 

Okolo 06:00 moskovského času (UTC+3) 24. februára 2022 prezident Vladimir Putin ohlásil 

„špeciálnu vojenskú operáciu“ s cieľom „demilitarizácie a denacifikácie Ukrajiny“.  

 

Kľúčové slová: 

konflitk, Ukrajina, informácie, prieskum, diskusia. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Aktuálne/historické spoločenské problémy a udalosti I. (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutí v druhom polroku a rozvrhnutie 

jednotlivých tém členom, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie programu z predchádzajúceho 

polroka, nadviazanie na neho.  

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Aktuálne/historické 

spoločenské problémy a udalosti I., ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – 

členovia pedagogického klubu si mali pripraviť modely otázok svojich, či žiakov za svoje aprobačné 

predmety, ktoré by využili pri diskusii na vyučovacích hodinách so žiakmi na tému konflikt na 

Ukrajine. Úlohou učiteľov by bolo využiť dané otázky a odpovede na ne vo svojich aprobačných 

predmetoch, objasniť im konkrétne a presné informácie k problematike konfliktu na Ukrajine. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Aktuálne/historické spoločenské problémy a udalosti – konflikt na Ukrajine 

b) Čo hovorí wikipédia? Heslo: Ruská invázia na Ukrajinu 

c) Pojmový aparát 

d) Informácie – základné fakty o konflikte na Ukrajine  

e) Fakty o konflikte 

f) Prieskum o vojne na Ukrajine 

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach 

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu modelových otázok žiakov. Úlohou členov bolo  

vytvoriť súbor otázok za svoj aprobačný predmet na odborníka, na ktoré by odpovedal pri 

naplánovanej besede so žiakmi na tému: Aktuálne/historické spoločenské problémy a udalosti – 

konflikt na Ukrajine. Úlohou učiteľov by bolo následne využiť dané otázky a odpovede na ne vo 

svojich aprobačných predmetoch, objasniť im konkrétne a presné informácie k problematike 

konfliktu na Ukrajine. Členovia pracovali skupinovo aj jednotlivo za svoj aprobačný predmet. Potom 

sa členovia podelili so svojimi otázkami s ostatnými a diskutovali o možných úpravách daných 

zadaní, otázok. Dané otázky môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci 

edukačného procesu, príp. v diskusii na tému aj s odborníkom.  



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:   

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Aktuálne/historické spoločenské problémy 

a udalosti I.. Jeho obsah sa zameral na to, ako sa zaujímať sa, vyhľadávať a diskutovať o 

aktuálnych/historických spoločenských témach a udalostiach. Cieľom bolo zaujímať sa, vyhľadávať 

a diskutovať o aktuálnych/historických spoločenských témach a udalostiach. Zámerom bolo tiež 

poskytnúť informácie na základe objektívnych historických zdrojov z internetu, či pojmov zo 

slovníka, rozšírenie obzoru pedagógom, ako aj poskytnúť konkrétne námety na diskusiu k danej 

historickej situácii na hodinách spoločenskovedných predmetov a jazykov.  

 

Dohodli sa, že je dôležité poznať základné informácie týkajúce sa aktuálnych 

historických/spoločenských problémov a udalostí, vedieť nájsť správne zdroje k daným udalostiam 

pre možné diskusie na tieto témy.   

Žiakov budú viesť k poznaniu vhodných zdrojov a informácií k aktuálnym/historickým 

a spoločenským udalostiam a situáciám k možným diskusiám na hodinách anglického jazyka, 

slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej náuky. Žiaci by sa tak mohli 

plnšie zaujímať sa, vyhľadávať a diskutovať o aktuálnych/historických spoločenských témach 

a udalostiach. 

Rozvíjala sa kompetencia práce s informáciami u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom 

procese. 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou boli aktuálne historické/spoločenské problémy a udalosti. 

V praxi vedieť využívať informácie, základné fakty a pojmy k aktuálnym udalostiam v spoločnosti 

pri diskusiách, zaujímať sa, vyhľadávať a diskutovať o aktuálnych/historických spoločenských 

témach a udalostiach. 

Aplikovať rozvíjanie práce informáciami, viesť žiakov k poznaniu podstatných informácií a zdrojov 

k rozvíjaniu si prehľadu o aktuálnych spoločenských udalostiach.  

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k vyhľadávaniu a využívaniu správnych informácií k aktuálnej spoločenskej situácii – 

ku konfliktu na Ukrajine v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov v podmienkach 

SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 21. 4. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


