
Hodnotiaca správa

Predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov

v školskom roku 2009/2010

V školskom roku 2009/2010 zasadala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov 

šesťkrát  (september,  september,  december,  február,  apríl,  jún).  Na  svojich  zasadaniach 

postupovali jej členovia podľa programu, ktorý vychádzal z plánu práce a aktuálnych potrieb. 

Činnosť PK spočívala v riadení a organizácii  vyučovacieho procesu (organizovanie súťaží, 

príprava podujatí kultúrno-vzdelávacieho charakteru, dopĺňanie učebných pomôcok...), v kontrole 

a hodnotení (tvorba didaktických materiálov, príprava kontrolných materiálov...).

Analýza dosiahnutých výsledkov

Výsledky  vyučovania  najadekvátnejšie  odzrkadľujú  nasledujúce  informácie 

o slaboprospievajúcich žiakoch a výsledky polročného a koncoročného hodnotenia v jednotlivých 

predmetoch.

Žiaci napomínaní k väčšej usilovnosti na konci 1. štvrťroka:

Priezvisko a meno žiaka Ročník Predmet

Macková Mária 5. AJ

Záhradníková Lucia 8. D

Výsledky polročného hodnotenia:



Žiaci napomínaní k väčšej usilovnosti na konci 1. štvrťroka:

Priezvisko a meno žiaka Ročník Predmet

Macková Mária 5. AJ

Záhradníková Lucia 8. D

Výsledky koncoročného hodnotenia:

Ročník/Priemer SJL AJ RJ D OV, ON

5. 1,4 1,3 - - - 1 1,13

6. 2,22 2,22 1,33 1 1,22

7. 2,27 1,9 1,81 1,36 1,45

8. 1,88 1,66 1,55 1,66 1,44

Realizácia vytýčených cieľov

Dobré výsledky sme dosiahli:

Ročník/Priemer SJL AJ RJ D OV, ON

5. 1,4 1,3 - - - 1 1,13

6. 2,22 2,22 1,33 1 1,22

7. 2,27 1,9 1,81 1,36 1,45

8. 1,88 1,66 1,55 1,66 1,44



a) v  uplatňovaní  Pedagogicko-organizačných  pokynov  MŠ  SR  a usmernení  výchovno-

vzdelávacích aktivít na školský rok 2009/2010;

b) v dodržiavaní náplne učebných osnov vo všetkých ročníkoch;

c) vo  vypracovaní  nových  časovo-tematických  plánov  podľa  inštrukcií  nového  školského 

zákona;

d) v  uplatňovaní  environmentálnej  výchovy,  výchovy  k manželstvu  a rodičovstvu,  výchovu 

k ochrane človeka a prírody podľa POP a primárnej drogovej prevencie;

e) v práci s výpočtovou technikou a zaškolení vyučujúcich pri práci s počítačom;

f) v sledovaní úrovne vedomostí žiakov a registrovaní výsledkov;

g) v zjednocovaní kritérií na hodnotenie žiakov;

h) v starostlivosti o slaboprospievajúcich a problémových žiakov;

i) vo využívaní medzipredmetových vzťahov.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

a) spolupráca a vzájomné usmerňovanie práce všetkých členov komisie;

b) využívanie didaktickej techniky;

c) podpora samoštúdia žiakov a sledovanie odbornej tlače;

d) spolupráca s vyučujúcimi prvého stupňa;

e) účasť žiakov v súťažiach. 

Plnenie časovo-tematických plánov

Členovia PK zostavili  časovo-tematické plány,  na základe ktorých postupovali  pri vzdelávaní 

žiakov a ktoré boli počas celého školského roka dôsledne plnené.

 

Zorganizované exkurzie

Vzdelávanie žiakov v niektorých predmetoch bolo dopĺňané aj formou exkurzií. Žiaci boli vopred 

oboznamovaní s cieľmi exkurzie a získané vedomosti boli overované vo vyučovacom procese.

Zoznam zorganizovaných exkurzií:



Ročník Dátum Miesto Predmet Účel

5.
10.6.2010 Drienčany SJL Oboznámenie sa s miestom pôsobenia 

Pavla Dobšinského

6.

1.10.2009 Oravský hrad D Prehliadka Oravského hradu spojená 

s výkladom odborníkov 

o archeologických nálezoch, osídlení 

a histórii hradu

7.
8.6.2010 Martin SJL, D Návšteva Martinského národného 

cintorína
23.6.2010 Bratislava OV Návšteva Parlamentu SR 

8.

18.9.2009 Leštiny D Návšteva artikulárneho evanjelického 

kostola spojená s výkladom 
8.6.2010 Martin SJL, D Návšteva Martinského národného 

cintorína
23.6.2010 Bratislava OV Návšteva Parlamentu SR 

Účasť žiakov v súťažiach

V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do nasledujúcich súťaží:

Predmet Ročník Názov súťaže
SJL 5. - 8. r. Hviezdoslavov Kubín
VV 5. - 8. r. Liptov

5. - 8. r. Vesmír
6. r. Kiri

8. r. Stop drogám

V súťaži Hviezdoslavov Kubín sa v okresnom kole v III. kategórii prednesu prózy žiačka Laura 

Amgwerdová (8. ročník) umiestnila na 3. mieste.

V ostatných súťažiach nedosiahli žiaci výraznejšie úspechy.

Mimoškolské aktivity

Akcie v rámci školy

12.11. 2009 –  Dobrá správa, zlo prehráva - Výchovný koncert



„Dobrá  správa,  zlo  prehráva!“  je  nový  detský  program  plný  melodických 

pesničiek, ktoré vo svojich textoch deťom majú ukázať, že dobro a slušnosť, aj 

keď to tak niekedy nevyzerá, nakoniec vždy zvíťazia. 

V programe  účinkuje  spevácke  trio  Boris  Lettrich  (spevák  zo  skupiny  AYA), 

Mário Tománek a Jozef Buntaj, známi z pôsobenia v skupine AYA. 

15.03. 2010 – Dance show – výchovný koncert

Ide o výchovný koncert predvádzajúci viaceré hudobné a tanečné štýly a obdobia. 

Výchovný  koncert  organizovala  skupina  profesionálnych  tanečníkov,  ktorí 

pochádzajú z Liptova a svoje vystúpenia organizujú po celom svete.

16.04. 2010 – Dalton – Recepty zo života

Žiaci šiesteho ročníka mali vyučovanie organizované v daltonskom bloku, ktorý 

v sebe  zahŕňal  úlohy  zo  slovenského  jazyka,  anglického  jazyka,  matematiky, 

fyziky a informatiky zamerané na prípravu jedál.  Žiaci  pracovali  v rámci  zásad 

daltonského  vyučovania,  ktoré  výrazne  podporuje  samostatnosť,  zodpovednosť 

a aktivitu žiakov. Celý blok bol zakončený praktickým cvičením – prípravou jedla. 

12.05. 2010 – SZUŠ – výchovný koncert

Ide o výchovný koncert pod vedením pedagógov SZUŠ v Ružomberku, v ktorom 

vystupujú žiaci SZUŠ v Ružomberku. Výchovný koncert v sebe spája vystúpenie 

žiakov a odborný výklad o umení, hudobných nástrojoch a jednotlivých obdobiach 

v hudobnej tvorbe. 

13.05. 2010 – Mýty a legendy ožívajú

Mýty a legendy ožívajú v gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej je 

vzdelávací program organizovaný Liptovským múzeom v Ružomberku. Jeho 

cieľom je priblížiť širokej verejnosti oživené hrané povesti spojené s týmto 

vzácnym gotickým kostolíkom.

07.06. 2010 – Dotyk s mestom



Dotyk s mestom je názov celoročného celoškolského projektu, na prezentáciu 

ktorého využili nielen svoje vedomosti získavané počas celého školského roka, ale 

tiež svoje zručnosti získavané na hodinách slovenského jazyka, výtvarnej 

výchovy, hudobnej výchovy a ďalších predmetov. V tomto školskom roku bol 

projekt zameraný na poznávanie fauny a flóry Ružomberka a jeho okolia.

Akcie v rámci mesta

01. 05. 2010 – Majstrovstvá Slovenska v hokejbale žien

22. 05. 2010 – Bambiriáda

Žiaci sa do týchto akcií zapojili spevom „ružomberskej hymny“, ktorej hudbu a 

text vytvorila vyučujúca hudobnej výchovy Mgr. Bibiana Kľačková. Žiaci sa na 

tieto svoje vystúpenia pripravovali  nielen počas vyučovania hudobnej výchovy, 

ale tiež mimo vyučovania.

Do  akcie  Bambiriáda  organizovanej  mestom  Ružomberok  žiaci   prispeli  aj 

prípravou výrobkov na hodinách výtvarnej výchovy.

Účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní 

Vyučujúci  v tomto  školskom  roku  sledovali  najmä  ponuku  vzdelávaní  poskytovaných 

Metodicko-pedagogickými  centrami.  Väčšina  ponúknutých  vzdelávaní,  na  ktoré  sa  vyučujúci 

prihlásili, neprebehla z dôvodu komplikácií pri získavaní akreditácie ponúkaných vzdelávaní.

Absolvované vzdelávanie:

Priezvisko a meno Predmet Názov vzdelávania
Podkopčanová Mária SJL Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní 

slovenského jazyka a literatúry


