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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Dňa 09.05.2022 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Pedagogického klubu bez písomného 

výstupu - Klub čitateľskej gramotnosti. Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch školskej 

knižnice. Hlavnou témou stretnutia bolo preskúmanie možností využitia digitálnych 

nástrojov platformy Learningapps.org 

 

Learningapps je bezplatná platforma pre podporu učenia, založená na malých 

interaktívnych, multimediálne založených aplikáciách. Platforma ponúka až 20 voliteľných 

šablón, medzi ktoré patrí napríklad: 

Hľadanie párov, Zaraďovanie do skupín, Číselné rady, Kvíz s viacerými odpoveďami, 

Doplňovačka, Puzzle, Krížovka, Slepá mapa, Pexeso, Priraďovacia tabuľka, Koňské 

dostihy, ... 

 

Pri úprave šablón, alebo tvorbe vlastných je možné použiť všetky typy multimediálnych 

súborov (obrázok, gif, video, audio) a voľný text. 

 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


Je to online webový nástroj, preto všetky upravené alebo vytvorené úlohy sa dajú zdieľať 

s inými užívateľmi (žiakmi, učiteľmi). 

 

Členovia pedagogického klubu sa zhodli, že aj tento nástroj má reálne využitie vo výučbe 

a môže poslúžiť na spestrenie vyučovacej hodiny respektíve sa môže vo väčšej miere 

využiť pri náročných tematických celkoch aby žiaci danej téme lepšie porozumeli a ľahšie 

sa im učivo naučilo. 

 

 

Kľúčové slová: Digitálne technológie, interaktívne úlohy, multimédiá 

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

1. Prvá téma: Digitálne technológie v rozvoji čitateľskej gramotnosti. 

2. Rozbor nástroja: Learningapps.org 

3. Diskusia k téme. 

4. Vyhodnotenie možnosti využitia týchto nástrojov vo výučbe. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce. 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 
v Trnavskom samosprávnom kraji  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu -     

Klub čitateľskej gramotnosti  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola  Športová 
                                                  ulica 349/34 929 01 Dunajská Streda  
                                                  Miestnosť č. Knižnica  
 
 

Dátum konania stretnutia: 09.05.2022 

Trvanie stretnutia: od 14.45.hod do 17.45 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Barnabás Bindics 

 

 

 

 

 Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 
929 01 Dunajská 
Streda 
 



2. Mgr. Anita Malíková  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

  

3. PaedDr. Kinga Kiss, PhD.  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

4. Mgr. Lívia Pintes  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


