Základná škola Moskovská 2, Banská Bystrica
VYHODNOTENIE ČINNOSTI MZ 1. – 2. ROČNÍKA ZŠ
ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

Metodické združenie 1.– 2. ročníka ZŠ pracovalo v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení:
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MZ 1.-2.ročníka ZŠ zabezpečilo plnenie výchovno-vzdelávacích úloh v predmetoch SJL, ANJ, MAT,
PVO, HUV, VYV, TSV, ETV, NBV na 1. stupni ZŠ.
Činnosť MZ prebiehala podľa plánu schváleného na zasadnutí MZ. Metodické združenie zasadalo
v školskom roku 5-krát (viď zápisnice zo zasdnutí).
Priebežne sme plnili úlohy z Plánu práce školy, Plánu práce MZ, Plánu mesačných úloh, koordinátorov
školy, POP MŠ SR, ŠkVP. Pri hodnotení sme postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu žiakov a Systému hodnotenia žiakov ako dokumentu školy. Priebežne počas celého
školského roka sme využívali prvky progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní,
prepájali sme učenie so životom, rozvíjali sme kompetencie žiaka (spôsobilosť žiaka preukázať
vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti).

I.

Realizácia ŠkVP ISCED 1 v 1. a 2. ročníku ZŠ






Výchova a vzdelávanie žiakov 1.- 2. ročníka bola realizovaná podľa inovovaného ŠVP a ŠkVP..
Na polročné a koncoročné písomné preskúšanie žiakov 1. a 2. ročníka v predmetoch SJL a MAT
boli použité upravené písomné práce reflektujúce inovovaný ŠVP a ŠkVP.
V obidvoch ročníkoch bol dodržaný povinný obsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch.
Podľa podmienok triedy do jednotlivých predmetov bolo zaradené aj rozširujúce učivo.
V poznámkach TVVP podľa potrieb triedy boli zaznamenané prípadné zmeny v časovej dotácii
(dôslednejšie precvičenie preberaných javov, obdobie väčšej chorobnosti žiakov, neodučené
hodiny z dôvodu uskutočnených aktivít na škole, ...) /viď zápisnice zasadnutia MZ/
Rozvoj bazálnej a funkčnej gramotnosti žiakov

II.





Technika písania bola osvojovaná a zdokonaľovaná v 1.- 2.ročníku prostredníctvom rôznych
typov pravopisných cvičení a nácvičných diktátov.
Zvýšená pozornosť bola venovaná spätnej sebakontrole žiakov pri písaní.
Kontrolná činnosť vedúcej MZ 1. a 2. ročníka bola zameraná na písomný prejav žiakov; správne
osvojenie tvarov písma, čitateľnosť a estetiku písomného prejavu. Zaznamenané bolo mierne
zhoršenie estetiky a gramatickej správnosti písomného prejavu žiakov 2. ročníka.
Tvorivé písanie žiakov bolo uskutočnené vo vyučovaní integráciou predmetov, tvorbou príbehov,
básní, vlastných zážitkov a tvorbou príspevkov do časopisu Tvorivček.



Technika čítania bola osvojovaná a zdokonaľovaná v 1. a 2. ročníku prostredníctvom
didaktických a metodických materiálov, dostupných učebníc všetkých predmetov a inovačných
metód a foriem práce.



Čitateľská gramotnosť bola rozvíjaná u žiakov prostredníctvom rôznych pracovných listov
poskytujúcich dostatočné množstvo úloh na rozvoj prvých dvoch úrovní porozumenia textu.
Postupne, v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka, boli zavedené čitateľské
denníky s cieľom zdokonaľovania komunikačných a prezentačných zručností, ale aj motivácie
žiakov k čítaniu kníh.



Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili na troch kultúrno-výchovných podujatiach vo verejnej knižnici
Mikuláša Kováča na tému „Som prvák čitateľ“, „Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského“ a
„Hudobné nástroje“. Žiaci pravidelne navštevovali aj školskú knižnicu.



V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti sa 48 žiakov 2. ročníka sa zapojilo do literárnovýtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, kde 2 žiačky postúpili do celoslovenského kola.
Rozvoj environmentálnej výchovy

III.


Separácia odpadu v škole bola uskutočňovaná triedením odpadu prostredníctvom vytvorených
triednych kútikov Separáčik a dôslednou starostlivosťou o nich. Ako pozitívum hodnotíme menej
odpadu v bežnom smetnom koši triedy a budovanie ekologického správania sa v rodine
a bežnom živote.



Ročníkové aktivity na náučnom chodníku boli uskutočnené na jeseň, v zime a na jar v rámci
vyučovacích hodín PVO, VYV a SJL. Žiaci pozorovali meniacu sa prírodu počas jednotlivých
ročných období, pozorovali bylinky v bylinkovom záhone, vyhľadávali informácie o ich využití
v každodennom živote a následne vypracovali pracovné listy, tvorili pojmové mapky a riešili
kvízy.



Zapojili sme sa aj do celoškolského projektu Ekoalarm, v ktorom žiaci 2. stupňa zaujímavou
formou učili mladších žiakov ako sa správať ekologicky, prečo je dôležité triediť odpad, snažiť sa
produkovať čo najmenej odpadu, čo je to reciklácia, spaľovne, atď....



V rámci týždňa dobrovoľníctva žiaci vyčistili náučný chodník školy.
Rozvoj finannčnej gramotnosti žiakov

IV.


Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti bol implementovaný v 1.ročníku
prostrednícvom rôznych motivačných úloh v učebniciach a pracovných zošitoch. V 2. ročníku bol
aplikovaný NŠFG vo výchovno-vzdelávacom procese podľa Dodatku č.1 – Implementácia NŠFG
do ŠkVP využívaním rôznych metód a foriem práce ako zážitkové učenie, praktické cvičenia,
didaktické hry, brainstorming, prezentácie, kooperatívne učenie, projektové učenie, motivačné
úlohy v učebniciach a pracovných zošitoch.
Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov

V.




V priebehu celého školského roka bola medzi učiteľmi 1.a 2.ročníka uskutočňovaná vzájomná
výmena poznatkov a skúseností z využívania prvkov progresívnych a inovačných metód vo
výchove a vzdelávaní.
Využité informačno-komunikačné technológie na vyučovacích hodinách rôznych predmetov
v kmeňových triedach, multimediálnych učebniach a v knižnici.
Vzdelávanie členov MZ bolo uskutočnené podľa osobných plánov kontinuálneho vzdelávania so
súhlasom vedenia školy a individuálnym štúdium dostupnej pedagogickej a odbornej literatúry.

Progresívne a inovačné trendy
Na vyvodenie, precvičenie a upevnenie učiva využívali učitelia dostupné prostriedky a materiály:
 multimediálny disk k Šlabikáru, MAT, ANJ, PVO
 virtuálnu knižnicu pre učiteľov Zborovňa – učebné materiály, prezentácie, pracovné listy
 tvorbu vlastných PowerPoint prezentácií
 internetovú knižnicu AITEC - metodické materiály, učebnice, pracovné zošity
 vzdelávací portál Interaktívna škola
 interaktívny program ALF – tvorba vlastných testov, využitie hotových testov
 metódu pojmového mapovania na vyvodenie nového učiva i opakovanie
 pracovali podľa vlastných plánov triedneho učiteľa (motivačné projekty) :
Vitamínkovo,
Lienkovo, Šmolkovo, Včielkovo, Trollkovia, Čarovný les, Poznajkovo, Sovičkovo, Daltonský plán,
Vlastivedkovo, Po stopách Malého princa,
 snažili sa využívať všetky dostupné didaktické pomôcky na škole,
 vytvárali triedne spoločenstvá založené na vzájomnej úcte, rešpekte a dodržiavaní pravidiel
triedy a školy,
 boli uskutočnené otvorené hodiny pre rodičov
Žiaci so ŠVVP a IVVP
 vedenie pedagogických denníkov o žiakoch 1. ročníkov s cieľom podchytiť žiakov so ŠVVP,
monitorovať zmeny v správaní žiakov,
 dôsledná spolupráca so školským psychológom na škole, s CŠPP alebo CPPP - prípadné
vzniknuté problémy riešené bezodkladne
 špeciálny prístup k žiakom s IVVP
Talentovaní žiaci
 nadaní, talentovaní ale aj ostatní žiaci zapojení do viacerých súťaží organizovaných školou,
mestom a inými organizáciami (2 literárne, 2 matematické, 1 hudobná, 2 športové a 4 výtvarné
súťaže)
ZÁVERY, NÁMETY, NÁVRHY
Pozitívne hodnotíme:
- spoluprácu členov MZ, spoluprácu s vedením školy, so školským psychlógom a učiteľmi 2.stupňa,
- školenie Pojmové mapovanie, školenie Hejného metódy k výučbe matematiky,
- možnosť výučby na náučnom chodníku, využitie bylinkovej záhrady, relaxačnej zóny pre žiakov,
- možnosť využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, prístup do vzdelácacích portálov,
- projekt žiakov 2. stupňa Ekoalarm a jeho prezentácia na 1.stupni,
- dôraz na environmentálnu výchovu a triedenie odpadu na škole,
- nákup didaktických pomôcok,
- zveľaďovanie priestorov školy,
- a mnohé ďalšie aktivity na škole.

Ďakujeme za spoluprácu celému pedagogickému zboru ale aj nepedagogickým zamestnancom školy za
spoluprácu.
V Banskej Bystrici dňa 30.06.2019
vypracovala: Mgr. Lucia Teremová, PhD.

