
 
 

VYDAVATEĽSTVO AITEC 

vás pozýva na metodický seminár: 

VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA PODĽA iŠVP 
3. 3. 2020, ZŠ Brezová ul. 19, Piešťany 

Názov: Koncepcia vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na základe 

požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015 

Cieľová skupina: Učitelia primárneho vzdelávania – vyučujúci v druhom ročníku ZŠ 

  

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu slovenský jazyk v zmysle požiadaviek 
iŠVP pre 2. ročník; prostredníctvom teórie, praktických aktivít a ukážok 
oboznámiť pedagógov s efektívnymi spôsobmi využitia učebných materiálov 

Lektori: Mgr. Walter Hirschner, Mgr. Zuzana Balajová, Mgr. Tatiana Fialová,  

Mgr. Danica Súkupová 

  

Miesto a dátum konania: ZŠ Brezová 19, Piešťany, 3. 3. 2020 od 13.00 hod. 

Program:  

12.45 – 13.00 hod. Registrácia účastníkov 

13.00 – 14.20 hod. Informácie o zmenách, ktoré vo vzdelávacom štandarde predmetu slovenský 
jazyk a literatúra prináša iŠVP 

14.20 – 14.40 hod. Prestávka 

14.40 – 15:45 hod. Námety na aktivity, didaktické hry a učebné pomôcky súvisiace s učivom 

Ukážky interaktívnych hier z disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. 
roč. ZŠ 

15.45 – 16.00 hod. Diskusia 

16.00 hod. Záver 

Kontaktná osoba za vydavateľstvo AITEC, s. r. o.: 

Mgr. Danica Súkupová, pracovníčka pre externú komunikáciu, seminare@aitec.sk, 0905 464 815 

v spolupráci s RNDr. Bronislavou Fačkovcovou, riaditeľkou školy 

Organizačné pokyny: 

• Účasť na seminári je bezplatná. Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.   

• Elektronické prihlasovanie na seminár je možné na internetovej stránke www.aitec.sk   
v časti: Semináre pre učiteľov/Pripravované semináre/Vyučovanie slovenského jazyka podľa iŠVP – ZŠ Piešťany  
do 28. februára 2020, v prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť prihlasovanie 
aj pred týmto termínom.  

• Vzhľadom na limitovanú kapacitu prednáškovej miestnosti sa na seminári môžu zúčastniť len prihlásení 
záujemcovia, ktorým vydavateľstvo AITEC, s. r. o., e-mailom potvrdí účasť. 

• Informácie k seminárom vám radi poskytneme na tel. č.  02/ 40 20 95 59; 0905 464 815. 
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