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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre štandardnú stupnicu 

jednotkových nákladov „hodinová sadzba učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl 
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Správa o činnosti: 

Všeobecné zhrnutie: 

V prvom štvrťroku 2021 prebiehala naďalej výuka jednej teoretickej hodiny Občianskej 

náuky v 1. ročníku SZŠ v triedach I.A a I.B a výuka extra hodín Cvičení z OBN tak, že sa  

každá trieda rozdelila na dve skupiny. Týždenne tak prebieha výuka OBN na 3 vyučovacích 

hodinách v obidvoch triedach, čo umožňuje vyučujúcemu využiť širokú škálu metód 

a foriem na utvrdenie teoretických poznatkov. Vo všetkých štyroch skupinách učí ten istý 

vyučujúci z rovnakých tematicko – výchovno – vzdelávacích plánov rovnaké učivo. 

Tento učiteľ vypracoval aj správu o činnosti za 1. štvrťrok 2021.  

Individuálne poznatky a závery pedagóga: 

Vytvorenie extra hodín z OBN v rámci projektu Moderné vzdelávanie 2 naďalej 

považujeme za šťastné riešenie. V 1. štvrťroku prebiehalo vyučovanie v 1. ročníku OBN 

prezenčne aj dištančne. Vyučovanie to však nijako nenarušilo, nakoľko máme k dispozícii 

vlastné materiály tak na teoretické vyučovanie, ako aj na pojmový aparát z FG (súbory 

Word, ppt.). V rámci extra hodín sme zaradili do vyučovania aj hry (Som ochranca 

ústavnosti a zákonnosti SR, Som poistenec, Voľby do NR SR, Základné pojmy z FG – 

Peňažná gramotnosť formou hry vo dvojiciach, Moje práva a povinnosti, Rozpočtová 

gramotnosť, osobné financie, elektronické bankovníctvo formou hry vo dvojiciach), ktoré 

žiakov motivujú a aktivizujú. Navyše sú žiaci za aktivitu odmeňovaní známkou. Sme 

presvedčení, že extra hodiny tak prispeli k lepšiemu pochopeniu a utvrdeniu učiva žiakmi.   

 

január 2021: Cvičenia z občianskej náuky – 1. ročník 

Preberané učivo: 16. Legislatívne normy, hierarchia právnych predpisov   (Ústava; 

medzinárodné zmluvy; referendum; nariadenia – vlády, obcí, VÚC,; 

vyhlášky; výnosy; opatrenia; interné predpisy- Školský poriadok, 

Pracovný poriadok) 

17. Ôsma hlava Ústavy SR – Prokuratúra a verejný ochranca práv 

18. Ochrana ústavnosti a zákonnosti, PZ SR a Ministerstvo vnútra SR 
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Všeobecné zhrnutie za mesiac január 2021: 

Celý mesiac január (od 13.01. – 29.01.) prebiehala výuka Extra vyučovacích hodín OBN 

online formou pomocou aplikácie ZOOM Meeting cez EduPage v súlade s tematicko – 

výchovno – vzdelávacími plánmi.  Pri výklade nového učiva z OBN využívame vlastný 

materiál vo formáte Word (viď. Foto 1).  V nadväznosti na učivo Ochrana ústavnosti 

a zákonnosti prebiehalo vyučovanie ďalších základných pojmov z finančnej gramotnosti z 

vlastného dokumentu z pedagogického klubu FG - Študijný materiál č.1: Základné pojmy 

z finančnej gramotnosti – Riadenie rizika a poistenie.  

Z odučených vyučovacích hodín sme si pripravili fotodokumentáciu aj krátke videá. 
Foto 1 – I.B 2.skupina 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne poznatky a závery pedagóga: Extra vyučovacie hodiny cvičení z OBN sa 

stali opäť miestom utvrdzovania teoretického učiva hravou formou. Vo všetkých štyroch 

skupinách žiakov 1. ročníka sa formou diskusie a voľbou dobrovoľníkov zahrali na 

ochrancov ústavnosti a zákonnosti a na zmluvných poistencov.  

 

február 2021: Cvičenia z občianskej náuky – 1. ročník 

Preberané učivo:   II.3. Demokracia 

                                      19. Princípy demokracie, výchova k demokratickému občianstvu 

                                      20. Politický pluralizmus, politické strany a hnutia 

                                      21. Voľby, volebné správanie, volebné systémy 

Všeobecné zhrnutie za mesiac február 2021: Extra vyučovacie hodiny boli odučené 

online formou 04.02.využitím aplikácie ZOOM Meeting cez EduPage a od 09.02. do 24.02. 

prezenčne v súlade s tematicko – výchovno – vzdelávacími plánmi Cvičení z OBN. Okrem 

vlastného teoretického materiálu vo formáte Word sme využili aj prezentáciu s bohatým 

obrazovým materiálom o priebehu parlamentných volieb v SR. Následne sa žiaci 

dobrovoľne zahrali hru na voličov do NR SR. Extra hodiny sme využili aj na zopakovanie a 

utvrdenie základných pojmov z FG – Peňažná gramotnosť opäť formou hry vo dvojiciach. 

Individuálne poznatky a závery pedagóga: 

Vďaka extra hodinám z OBN si žiaci zopakovali a utvrdili nové učivo. Vo všetkých štyroch 

skupinách si žiaci zahrali hru – Voľby do NR SR, samy si dobrovoľne zvolili volebnú 

komisiu a voličov, navzájom sa napomínali, ak nekonali správne. Z každej vyučovacej 

hodiny sme si vytvorili fotodokumentáciu aj videonahrávku. Zaradenie hry Zopakovanie 

základných pojmov z FG prebiehalo vo dvojiciach tak, že jeden žiak si zvolil ľubovoľný 

pojem z tém FG a vyvolal druhého žiaka, ktorý mu mal tento pojem vysvetliť. Neobišlo sa 

to bez problémov, preto si veľmi často pomáhali viacerí, čiže už nešlo o hru vo dvojiciach. 

Žiaci 1. ročníka sa hier dožadujú, evidentne sú aktívnejší, preto zaradenie hier  do výuky 

OBN naďalej vrele odporúčame. 

 

marec 2021: Cvičenia z občianskej náuky – 1. ročník 

Preberané učivo:          22. Volebný systém SR 

                              III. Ľudské práva a slobody 

                                     23. Dokumenty 

                                     24. Práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, rovnosť 

muža a ženy 
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Všeobecné zhrnutie za mesiac marec 2021: V mesiaci marec prebiehalo vyučovanie 

Extra hodín z OBN od 02.03 v obidvoch triedach prezenčne a dištančné vyučovanie 

využitím aplikácie ZOOM Meeting cez EduPage  len v I.A triede od 11.03. do 19.03 a od 

24.03. aj v tejto triede prezenčne v súlade s tematickými plánmi Cvičení z OBN. Po 

výklade ďalších základných pojmov nového učiva na teoretickej hodine sme sa na 

cvičeniach zahrali hru – Moje práva a povinnosti. Cieľom vyučovacích hodín bolo tiež 

zopakovať a utvrdiť pojmový aparát z FG – Rozpočtová gramotnosť, osobné financie, 

elektronické bankovníctvo formou hry vo dvojiciach. 

Individuálne poznatky a závery pedagóga: 

Žiaci boli počas hier veľmi aktívni. Viac ich zaujala prvá hra – Moje práva a povinnosti. 

Dobrovoľne sa do hry zapájali a tešilo ich, že boli za aktivitu na vyučovacej hodine 

ohodnotení známkou. Aktívnejší boli opäť žiaci I.A triedy z 1.skupiny. Z vyučovacích 

hodín sme si vytvorili fotodokumentáciu aj videonahrávky.  

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Eva Czaková, 8.04.2021 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Miroslav Sekula 12.04.2021 

Podpis  

 

 

 

 

 


