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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia:  

Hlavnou témou stretnutia pedagogického klubu v oblasti jazykových zručností bolo inovatívne 

vyučovanie-e-test. Upriamili sme našu pozornosť na zadefinovanie inovatívneho vyučovania, 

jeho výhody, nevýhody a tvorbu e-testov na Edupage. Ďalej sme venovali čas prípravám týchto 

testov k zvoleným témam, návrhom a skúsenostiam z praxe.  

 

Kľúčové slová: inovatívne vyučovanie, e-testy, Edupage 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

Témy stretnutia: kooperatívne vyučovanie 

 



Hlavné body stretnutia: 

1. Privítanie členov klubu 

2. Prezentácia hlavnej témy stretnutia  

3. Ukážka a výber rôznych otázok v e-teste, ich tvorba a práca s nimi na jednotlivých 

vyučovacích hodinách, príklady na inovatívne metódy vo vyučovacom procese 

4. Diskusia  

5. Záver 

 

K bodu 1: 

Vedúca PK privítala členov klubu.  

 

K bodu 2: 

PhDr. Lucia Hriňová predstavila dnešnú tému inovatívne vyučovanie. Zadefinovala termín- 
inovatívne vyučovanie a zdôraznila, že byť inovatívny znamená byť neustále odhodlaný 
púšťať sa do nového, skúšať nezaužívané, overovať nové metódy, prácu s IKT a pod. 
Inovácie neplatia len pre učiteľa, ale aj pre žiakov. Treba im vytvárať priestor pre nápaditosť, 
bohatú komunikáciu s učiteľom, so spolužiakmi, dať im možnosť realitu sveta prenášať do 
obsahu učiva a pod. Konštatovala, že tu nejde tu len o to, aby vyučovanie bolo zaujímavé, ale 
aj o to, že žiakov učíme poznávať svet otvorenými očami, vedieme ich k poznávaniu toho, čo 
im pri tradičnom vyučovaní ostáva skryté, vedieme ich k odhodlaniu poznávať a učiť sa na 
chybách a omyloch, učíme ich spolupráci a angažovanosti.. 

 

K bodu 3: 

Mgr. Stanislava Krnáčová nás oboznámila prostredníctvom powerpointovej prezentácie 

s rôznymi typmi inovatívnych úloh a ich tvorbou. Predstavila nám metódy ako: 

 • načúvacie tímy 

 • poradenie na nástenke 

 • pravda alebo klamstvo  

• reťazová reakcia 

 • rozprávka 

 • pexeso  

 

K bodu 4: 

Členovia klubu navzájom diskutovali na danú tému a vymieňali si skúsenosti s využívaním 

inovatívneho vyučovanie a tvorby e-testov na Edupage. Mgr. Iveta Jánošíková-Matušková 

nám pripravila niekoľko ukážok video-návodov: ako tvoriť e-testy, opravovať ich 

a vyhodnocovať: 



 https://www.youtube.com/watch?v=TI4tHiyaDvE 

https://www.youtube.com/watch?v=N_i3Oi4eFQY 

https://help.edupage.org/?p=u27/u132&lang_id=2 

 Tiež sme diskutovali o tom ako máme eliminovať odpisovanie na e-testoch a ako ich, čo 

najefektívnejšie používať nielen počas dištančného vyučovania, ale aj počas prezenčnej 

výučby. 

13. Závery a odporúčania: 

Na záver sa členovia klubu dohodli, že sa naďalej budú venovať tvorbe inovatívnych úloh, e-

testov na vyučovaní a pripravia si ďalšie testy a úlohy, ktoré si vzájomne odprezentujú. Budú 

pokračovať vo vymieňaní si skúsenosti a postrehov z praxe.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec 
Dátum konania stretnutia:    14.4.2021 
Trvanie stretnutia: od.14:00.........hod do..17:00........hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
 
 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bálintová Andrea  SZŠ Lučenec 

2. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec 

3. Mgr. Hergelová Angelika  SZŠ Lučenec 

4. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec 

5. Mgr. Krnáčová Stanislava  SZŠ Lučenec 

6. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec 

7. PhDr. Matúšková Jánošíková  SZŠ Lučenec 

8. Mgr. Paúková Kristína  SZŠ Lučenec 

9. Mgr. Šuran Miroslav  SZŠ Lučenec 

10. Mgr. Novodomská Erika  SZŠ Lučenec 

    

 
 
Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu   
a podpis/y:  
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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