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Cieľom práce predmetovej komisie pre spoločenskovedné predmety je: 
 vytvoriť tím pedagógov,  ktorí budú spolupracovať, snažiť sa o harmonický rozvoj osobnosti 

žiaka, vytvorenie príjemnej atmosféry v škole, v triede, v edukačnom procese a využívať 
moderné aktivizujúce metódy v prospech nadobúdania kvalitných vedomostí žiakov.  

Prioritou bude pre nás: 
 Utvárať a upevňovať vedomosti v rôznych oblastiach. 
 Formovať u žiakoch etické vlastnosti. 
 Vo vyučovacom procese a na zasadnutiach PK - využívanie progresívnych metód a foriem 

výchovy a vzdelávania, prehlbovanie odborno-metodickej prípravy, výmena pedagogických 
skúseností, tvorba dokumentov jednotlivých predmetov, ich prerokovanie a spoločné riešenie 
problémov so Školským vzdelávacím programom. 

Program zasadnutí spoločenskovedných predmetov: 
 zostavený po dohode s členmi PK, v priebehu školského roka bude aktualizovaný. 

Termíny zasadnutí: september, november, január, apríl, jún 
Zodpovedný: vedúci PK 
Plán práce vychádza z:  
 Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2017/2018  
 Štátneho vzdelávacieho programu 
 Školského vzdelávacieho programu 
 Plánu práce školy na školský rok 2017/2018 
 Vnútorného školského poriadku  
 Inovovaných učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho 

programu. 
Hlavné úlohy a ciele v šk. roku 2017/2018 pre členov PK vo výchovno – vzdelávacom procese: 

 Dodržiavať pedagogické a organizačné pokyny stanovené MŠ SR (štátny a školský vzdelávací 
program, učebné plány, osnovy, štandardy). 

Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Využívať aktivizujúce vyučovacie metódy pre lepšie dosiahnutie výchovno – vzdelávacích cieľov. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Využívať všetky dostupné učebné pomôcky na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovania. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Nevyhnutnú pozornosť klásť na kognitívne chápanie učenia a prispôsobovať výklad pojmovému 
chápaniu žiakov. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Dbať na aktualizáciu učiva zavádzaním prierezových tém do vhodných učebných obsahov. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK   

 Podporovať rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, ich hodnotenie a sebahodnotenie. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Zadávané úlohy diferencovať podľa schopností žiakov. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 
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 Nevyhnutnú pozornosť venovať externým učebným zdrojom a IKT na všetkých predmetoch. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Na hodinách dejepisu a občianskej náuky venovať pozornosť regionálnym dejinám a vytvárať 
projekty k tejto téme. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: vyučujúci DEJ, OBN 

 Utvrdzovať v žiakoch vedomie európskej integrácie a viesť ich k rešpektovaniu rovnoprávnosti 
a ľudských práv. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: vyučujúci OBN 

 Viesť žiakov k aktívnemu vnímaniu problémov v prírode, aby boli schopní využiť geografické 
poznatky v živote pri zlepšovaní kvality životného prostredia. 

Termín: priebežne 
Zodpovedný: vyučujúci GEO 

 Vytvárať podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.  
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Vychovávať sociálne, morálne a emocionálne osobnosti, schopné konať a správať sa v súlade 
s etickými normami a hodnotami. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: vyučujúci VMR 

 Venovať zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom v triede. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

  Využívať kompenzačné pomôcky pre žiakov s vývinovými poruchami učenia – tabuľky, schémy, 
práca v dvojiciach alebo v tímoch, kde sú zastúpení žiaci s rôznou úrovňou. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Podporovať nadaných a talentovaných žiakov, zapájať ich do súťaží a olympiád. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 V záujme skvalitnenia výchovy a vzdelávania problémových žiakov, využívať pomoc výchovného 
poradcu, špeciálnych pedagógov, sociálneho pedagóga  a asistentov. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 

 Riešiť včas slaboprospievajúcich žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, pohovorom s rodičmi, 
alebo konzultáciou so žiakom. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK  

 organizovať besedy, exkurzie so zameraním na zvyšovanie výchovno – vzdelávacích výsledkov 
v jednotlivých predmetoch. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 
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Rozdelenie úloh PK na školský rok 2017/2018: 
September: 

 vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány a individuálne plány pre integrovaných žiakov 
Termín: 8. september 2017 
Zodpovední: členovia PK 
Október: 

 Zdravý životný štýl - beseda na hodinách VMR o zdravom stravovaní. 
Termín: október 2017 
Zodpovední: Mgr. Andrea Halászová, Mgr. Marcela Bujňáková, Mgr. Erika Vitéz, Mgr. Marcela Štarková 
(učitelia VMR) 

 Medzinárodný deň starších osôb - beseda na hodinách VMR starostlivosť o starých, výroba 
pohľadníc starým ľuďom.  

Termín: 1. október 2017 
Zodpovední: Mgr. Andrea Halászová, Mgr. Marcela Bujňáková, Mgr. Erika Vitéz, Mgr. Marcela Štarková  
(učitelia VMR), PaedDr. Andrea Zajdeková (VMK) 

 Medzinárodný deň boja proti chudobe - poukázať na príčinu hladu, chudoby a negramotnosti a 
zdôrazniť potrebu solidarity, tých ktorí majú nazvyš s tými, ktorí nemajú a nemajú nie vlastnou 
vinou. 

Termín: 17. október 2017 
Zodpovední: Mg. Tünde  Kelemenová, Mgr. Elena Fialková, Ing. Tomáš Meszlényi, Erzsébet Rácz (učitelia 
DEJ, OBN, GEO) 

 Exkurzia  -  spoznávame známe hrady a zámky 
Termín: október 2017 
Zodpovedný: Erzsébet Rácz 
November: 

 Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu - upozorniť na nutnosť potlačenia rasizmu 
a antisemitizmu už v začiatočnom štádiu. 

Termín: november 2017 
Zodpovedný: koordinátor prevencie PaedDr. Magdaléna Polcová 

 Medzinárodný deň tolerancie - prezentácie koordinátorov. Upozorniť žiakov, že náboženské, 
jazykové, kultúrne a etické rozmanitosti nemajú byť zámienkou pre vznik konfliktu. 

Termín: 16. november 2017 
Zodpovední: koordinátor prevencie PaedDr. Magdaléna Polcová, koordinátor výchovy k ľudským 
právam - Mgr. Tünde Kelemenová 

 Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí  -  prezentácia koordinátora pre ľudské práva. 
Cieľom prezentácie je pripomenúť žiakom, že je nevyhnutné deti chrániť pred rôznymi formami 
násilia. Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie a zneužívanie detí je mimoriadne závažný 
problém na celom svete. Je nevyhnutné zvýšiť pozornosť v tejto oblasti a prijať účinné opatrenia 
na jeho predchádzanie, riešenie i postihovanie v rodine a v spoločnosti. 

Termín: 19. november 2017 
Zodpovedný: koordinátor výchovy k ľudským právam  -  Mgr. Tünde Kelemenová 

 Svetový deň odstránenia násilia voči ženám  
Termín: 25. november 2017 
Zodpovedný: Ing. Tomáš Meszlényi 

 Hľadanie pokladu  -  Kincskereső 
Termín:  november 2017 
Zodpovedný: Erzsébet Rácz 
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 zasadnutia  PK 
Termín: november 2017 
Zodpovedný: vedúci PK 

 Klasifikačná pedagogická rada 
December: 

 Svetový deň boja proti AIDS  -  prezentácia koordinátora prevencie drogových závislostí. Členovia 
PK v rámci konverzačných hodín vysvetliť žiakom spôsob prenosu  a možnostiach ochrany pred 
AIDS. Na vyjadrenie spolupatričnosti si každá trieda pripne červenú stužku, ktorá je symbolom 
boja proti tejto smrteľnej chorobe.  

Termín: 1. december 2017 
Zodpovední: členovia PK, koordinátor prevencie drogových závislostí Mgr. Marcela Štarková 

 Deň ľudských práv - prezentácie koordinátorov 
Termín: 10. december 2017 
Zodpovední: koordinátor výchovy k ľudským právam  -  Mgr. Tünde Kelemenová, koordinátor prevencie 
drogových závislostí Mgr. Marcela Štarková 

 Vianočný program 
Termín: 20. december 2017 
Zodpovední: členovia PK 

 Exkurzia -  spoznávame známe hrady a zámky 
Termín: december 2017 
Zodpovedný: Erzsébet Rácz 
Január: 

 Otvorené hodiny pre verejnosť 
Termín: január 2018 
Zodpovední: členovia PK 

 zasadnutie  PK 
Termín: január 2018 
Zodpovedný: vedúci PK 

 Klasifikačná pedagogická rada 
Február: 

 Svetový deň boja proti rakovine  -  finančná zbierka pre deti s onkologickým ochorením. Beseda 
učiteľov na danú problematiku. 

Termín: 04. február 2018 
Zodpovední: PaedDr. Andrea Zajdeková, Mgr. Andrea Halászová, Ing. Tomáš Meszlényi, Mgr. Marcela 
Bujňáková, Mgr. Tünde Kelemenová, Mgr. Elena Fialková, Mgr. Erika Vitéz, Mgr. Marcela Štarková 

 Svetový deň chorých  -  v rámci predmetu VMR rozprávať so žiakmi ako sa chrániť pred rôznymi 
chorobami. 

Termín: 11. február 2018 
Zodpovední: PaedDr. Andrea Zajdeková, Mgr. Andrea Halászová, Mgr. Marcela Bujňáková, Mgr. Erika 
Vitéz, Mgr. Marcela Štarková 
Marec: 

 Marcové oslavy  -  v rámci predmetu DEJ vysvetliť žiakom význam marcových osláv. 
Termín: 15. marec 2018 
Zodpovední: Erzsébet Rácz, Mgr. Tünde Kelemenová 

 Svetový deň proti rasovej diskriminácii  -  prednáška koordinátora výchovy k ľudským právam. 
Termín: 21. marec 2018 
Zodpovedný: koordinátor výchovy k ľudským právam  -  Mgr. Tünde Kelemenová 
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 Svetový deň Dawnovho syndrómu - návšteva Večných detí z Moldavy 
Termín: 21. marec 2018 
Zodpovední: Mgr. Andrea Halászová, PaedDr. Andrea Zajdeková 
Apríl: 

 Medzinárodný deň bez násilia  -  prednáška koordinátora výchovy k ľudským právam a učiteľa 
predmetu DEJ. 

Termín: 04. apríl 2018 
Zodpovední: Erzsébet Rácz, koordinátor výchovy k ľudským právam  -  Mgr. Tünde Kelemenová 

 Medzinárodný deň Rómov  
Termín: 08. apríl 2018 
Zodpovední: členovia PK 

 Exkurzia -  spoznávame známe hrady a zámky 
Termín: apríl 2018 
Zodpovedný: Erzsébet Rácz 

 zasadnutie  PK 
Termín: apríl 2018 
Zodpovedný: vedúci PK 

 Klasifikačná pedagogická rada 
Máj: 

 Program ku Dňu matiek 
Termín: máj 2018 
zodpovední: triedni učitelia 

 Medzinárodný deň rodiny  -  vytvoriť projekt na hodinách VMR. 
Termín: 15.máj 2018 
zodpovední: Mgr. Andrea Halászová, Mgr. Marcela Bujňáková, Mgr. Erika Vitéz, Mgr. Marcela Štarková 

 Multikultúrna súťaž  
Termín: 30.máj 2018 
zodpovední: Mgr. Erika Vitéz, Erzsébet Rácz 
Jún: 

 Divadelné predstavenie pre žiakov k MDD 
Termín: 20.jún 2018 
zodpovední: členovia PK 

 Tematické školské výlety 
Termín: od 20. júna 2018 
Zodpovední: členovia PK, triedni učitelia 

 zasadnutie  PK 
Termín: jún 2018 
Zodpovedný: vedúci PK 

 Vyhodnotenie činnosti PK 
Termín: 30. jún 2018 
Zodpovedný: vedúci PK 

 Klasifikačná pedagogická rada 
Hodnotenie predmetov:  
V školskom roku 2017/2018  pri hodnotení žiakov sa postupuje  podľa metodického pokynu  
č. 22/2011 a príloh č. 1 a č. 2 k metodickému pokynu.  
Pri hodnotení žiakov v špeciálnych triedach  a žiakov so IVVP postupovať podľa metodických pokynov 
č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.    
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Termín: priebežne 
Zodpovední: členovia PK 
Preverovanie vedomostí žiakov:  

 ústnou formou - zohľadniť aktivitu žiakov, práce na projektoch 
 písomnou formou - previerky, didaktické testy 
 pri hodnotení upriamiť pozornosť na sebahodnotenie žiaka  
 zápis známok do dokumentácie - klasifikačný záznam, žiacka knižka. 

Metodika hodnotenia žiakov:  
V priebehu 1. a 2. polroka vedomosti žiakov preverované:  
− písomnou formou  
− ústnou formou  
− hodnotením zadaných projektov 
− hodnotením prístupu k predmetu a aktívnej práce na hodinách. 
A. Písomné práce 
priebežné  -  zamerané na aktuálne preberanú učebnú látku, resp. na kontrolu domácej úlohy v časovom 
rozsahu 10 - 15 minút.  
tematické  -  po prebratí daného tematického celku. 
B. Skupinová práca na hodinách  -  práca na aplikačných úlohách v priebehu vyučovacích hodín.  
C. Aktivita a práca na hodinách  -  žiak môže byť hodnotený za riešenie dobrovoľných úloh, za aktivitu na 
hodinách, za riešenie úloh pri tabuli alebo do zošita, za samostatnú prácu zadanú na hodine, za  prácu vo 
dvojici alebo v skupine. 
D. Zážitkové učenie  -  žiak má úspech a estetický zážitok z učenia, využívanie inscenačných a situačných 
metód na vyučovaní. 
Použité učebnice a metodické materiály:  

 Použité učebnice: predpísaná literatúra pre jednotlivé ročníky.  
 Použitá literatúra: slovníky, encyklopédie, rozprávkové knihy, časopisy, gramatické prehľady.  
 Interaktívna tabuľa, počítače, internetové stránky, obrázky, plagáty. 

Členovia PK boli s plánom práce oboznámení a berú na vedomie: 
Mgr. Marcela Bujňáková                                            
Mgr. Elena Fialková                                                   
Mgr. Tünde Kelemenová                                            
Erzsébet Rácz                                                             
Mgr. Erika Vitéz 
PaeddDr. Andrea Zajdeková 
Mgr. Marcela Štarková 
Ing. Tomáš Meszlényi 
 
V Moldave nad Bodvou, 31.08.2017             
Vypracovala: Mgr. Andrea Halászová, vedúca PK 


