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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Osemnáste stretnutie – zdieľanie skúseností členov Klubu s e-testovaním v rámci 

Didaktického okienka I (prezentácia moderných vyučovacích metód a foriem)  

Kľúčové slová: moderné vyučovacie metódy a formy - elektronické testovanie, tvorba 

testov v prostredí EduPage, forma a obsah e – testu,   

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

Hlavná téma stretnutia: Didaktické okienko II 

Hlavné body stretnutia:  

1. Didaktická hra vo vyučovacom procese 

2. Skúsenosti z praxe 

3. Diskusia 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/   Osemnáste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo dňa 17.05.2021 v priestoroch školy 

prezenčne v čase od 14.00 do 17.00 hod. Cieľom stretnutia bolo zapojiť všetkých vyučujúcich 

do diskusie v rámci Didaktického okienka II – Didaktická hra vo vyučovacom procese. 

V úvode vystúpila Mgr. Lucia Fajčíková a prezentovala pripravený Word súbor s tematikou 

didaktická hra, v ktorom všeobecne zhrnula pojem, rozdelenie, metodiku a odporúčania pre 

zaradenie hier do výuky. Mgr. Ľubomíra Martinská doplnila jej výklad o svoje návrhy na 

uplatnenie hier vo vyučovaní na SZŠ a potvrdila ich význam a využitie aj u žiakov vyšších 



ročníkov. Žiaci sa podľa nej učia hrou rýchlejšie a hlavne veľmi radi, sú aktívnejší 

a spontánne spolupracujú.  

2/     Cieľom druhej časti stretnutia členov Klubu FG bolo podeliť sa o svoje skúsenosti 

s využitím didaktických hier vo vyučovacom procese. Mgr. Marian Skrutek, vedúci Klubu 

matematických zručností, informoval členov klubu o možnostiach, zaradení a využívaní 

didaktických hier v matematike pri motivácii, výklade a zhrnutí učiva. Mgr. Iveta Matúšková 

Jánošíková využíva didaktické hry v predmete nemecký jazyk a zdôraznila, že hra musí mať 

predovšetkým jasný didaktický cieľ a pravidlá.  Mgr. Eva Czaková konštatovala, že aj keď 

sa didaktická hra vo výuke neodporúča ako odmena za dobré správanie alebo prospech, dá 

sa využiť v každej fáze vyučovacej hodiny. Z jej praxe vyplýva, že sa jej žiaci dožadujú 

a tešia sa, keď je zaradená vo výuke. Prináša však učiteľovi viac práce nielen pri príprave 

pomôcok, metodike, ale hlavne každej hre predchádza premyslená príprava - ktoré učivo 

a ako ho sprístupniť žiakom hrou. PhDr. Miroslava Sekulová uviedla, že má s uplatnením 

hier v praxi tiež výborné skúsenosti. Žiaci si kvalitnejšie osvojujú učivo a udržia ho v pamäti 

dlhšiu dobu. Vďaka nej a jej pútavému obsahu sa žiaci oveľa rýchlejšie a jednoduchšie 

naučia poučky a definície. Didaktická hra zvyšuje u žiakov motiváciu, rozvíja komunikáciu 

a učí ich kooperovať.  

3/     V diskusii postupne vystúpili učiteľky odborných predmetov. Zhodli sa na tom, že vďaka 

hre môže pedagóg (okrem kontroly vedomostí) spoznať sociálne role a pozíciu každého žiaka 

v triede, čo v praxi používajú v predmete PYJ. Mgr Eva Czakova doplnila, že je výbornou 

pomôckou pre triedneho učiteľa na zistenie klímy triedy.  

 

13. Závery a odporúčania: 

Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG  pripraviť si na budúce stretnutie 

Klubu FG rozpracovanie metodiky konkrétnej didaktickej hry 

s tematikou finančnej gramotnosti s uplatnením vo svojom 

vyučovacom predmete 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 17.05.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Czaková Eva  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava  SZŠ Lučenec  

3. PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora  SZŠ Lučenec  

5. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murín Beáta  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Skrutek  Marian  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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