
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 

5. Kód projektu  

ITMS2014+ 
312011S553 

6. Názov pedagogického 

klubu  
Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

7. Dátum stretnutia  

pedagogického klubu 

21.04.2021 

8. Miesto stretnutia  

pedagogického klubu 
Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

9. Meno koordinátora 

pedagogického klubu 

Mgr. Ľuboš Štrbík 

10. Odkaz na webové sídlo 

zverejnenej správy 

https://zssliac.edupage.org/a/pedagogicke-

kluby?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1MyZzdWJwYWdlPTE%3D 
 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

tradičné remeslá, remeselník, výrobok, odpad, triedenie odpadu, recyklácia 



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

 

 

 Klub sa konal v priestoroch školy za dodržania predpísaných hygienických opatrení /rúška, 

dezinfekcia, rozostupy ľudí/. 

 

 

1. Praktická činnosť – Drôtovanie, drotárstvo, pod vedením p.uč.  Mgr. O. Vonkomerovej. 

 

 Téma: drôtovaná miska, košík, podložka 

 

            Obsah: 1.  Úvod. 

                         2. História drôtovania a drotárstva 

                         3. Drotárstvo na Slovensku 

                         4. Základné drotárske prvky a vzory 

                         5. Drôtovanie - postupy a návody 

                    

 

 

1. V úvode sme sa zoznámili s tradičnými remeslami na Slovensku v minulosti a dnes. 

 

2. História drôtovania a drotárstva 

Drôt sa v dejinách ľudstva objavil veľmi skoro po tom, ako sa človek naučil spracovávať kov. 
Najskôr sa vyklepával z úzkych medených, zlatých a železných plátov. Potom sa začal aj ťahať. 
Zo začiatku iba ručne, za pomoci klieští sa ťahal cez rôzne kamene. Neskôr sa používali kovové 
platne, v ktorých boli diery. Bolo to veľmi náročné spracovanie, preto použitie drôtu bolo skôr v 
oblasti šperkov, zdobenia. 

Až keď ručnú prácu začali nahrádzať stroje v manufaktúrach, začal sa drôt používať aj v iných 
oblastiach. Dodnes je drôt všade, okolo nás. 

 

3. Drotárstvo na Slovensku 

Drotárstvo bolo na Slovensku typické pre chudobnejšie severné oblasti. Kvôli podnebiu sa tu 
neurodilo tak veľa plodín ako na juhu a tak ľudia museli hľadať inú obživu. Drotárstvo bolo 
výhodné v tom, že majster nepotreboval dielňu, všetko si nosil na chrbte v drevenej krošni. Takto 
vystrojený putoval od domu k domu. Od osady k osade. A bývala to udalosť, keď drotár navštívil 
dedinu. Poopravoval rozbité hrnce, porobil naberačky, vešiaky aj pasce. Keď bolo treba, aj 
prstienok či inú ozdobu vedel vyrobiť. 

Drotári putovali a dostali sa tak do celého sveta. Tí najšikovnejší dokonca vybudovali vo svete aj 
dielne kde zamestnávali nielen svojich rodákov. Peniaze, ktoré takto zarobili, umožňovali ich 
deťom lepší život, vyššie vzdelanie. Po I. Svetovej vojne toto remeslo začalo postupne upadať. K 
oživeniu prišlo až koncom 60-tých rokov, keď našťastie ešte časť drotárskych majstrov žila a 
podarilo sa staré postupy uchovať. 

 

 

 



   

 

           4. Základné drotárske prvky a vzory 

 

                    
K drôtovaniu potrebujeme hlavne drôt a kliešte, kladivo, valček, podložku a špirálkovač. 

 
Drôt 

 

Používame: 

• mäkký oceľový pozinkovaný drôt, 

• mäkký oceľový žíhaný drôt, 

• včelársky drôt, 

• medený a mosadzný drôt, 

• obľúbený je aj zubársky drôt 
 
Kliešte 

Na prácu s drôtom stačia dva, tri druhy. Dôležité sú ploché, guľaté a cvikacie kliešte. Pre 
jemnejšiu prácu sú dobré aj špicaté kliešte so zúbkovaním. 

 

Základným drotárskym prvkom je linka. Je to ako čiara nakreslená ceruzkou. Ďalej sa tvaruje 
podľa potreby do vlnoviek s rôznymi tvarmi oblúčikov. 
Očko slúži na ukončenie drôtu, spájanie dvoch rôznych drôtov, zapínanie. 
Postup na základné očko pri technike šitej krajky 
Špirála vzniká tvarovaním drôtu v ruke postupným otáčaním pomocou kliešťov. 
Obtočením drôtu okolo vhodného valčeka vzniká pružina - použijeme špirálkovač. Tá môže byť 
samostatným ozdobným prvkom, alebo sa pomocou kladivka upraví do plochého tvaru slučiek. 
Tie sa potom viazacím drôtom pripevňujú ku kostre, respektíve ku zvolenej linke. 

Pomocou drôtu je možné vyrobiť mnohé úžitkové predmety alebo veci slúžiace ako dekorácie. 
Obľúbené sú aj drôtované šperky alebo veľkonočné vajíčka. 

 5. Drôtovanie - postupy a návody 

 

Drôtovaná miska, košík, podložka 

 
1.  Základom všetkých troch výrobkov bola výroba dna. Využili sme z prírody dostupný materiál - 

vŕbové prútie, ktoré je vhodné na spracovanie hlavne na jar a medený drôt - tiež odpadový 

materiál.  

 

2. Naučili sme sa pracovať so špirálkovačom, na ktorý sme navíjali medený drôt, ktorý sme 

využili ako odpadový materiál. Vznikali pružiny, ktoré sme následne valčekom upravili do 

plochého tvaru slučiek. 

Naučili sme sa, ako sa slučky dajú?????? 

Následne sme ich viazacím drôtom pripevňovali k pripraveným dnám. 

Vznikli nádherné mini diela na veľkonočné vajíčka. 

  

 

 



13. Osvojené drotárske prvky, vzory a postupy vyučujúci budú môcť využívať v  práci s 

deťmi v ŠKD, záujmových útvaroch, vo vyučovaní výchovných predmetov - regionálna, 

technická a výtvarná výchova. 

Pani učiteľka Vonkomerová sa individuálne počas dištančného vyučovania v rámci 

predmetu  výtvarná výchova venovala žiačke Sofii Urdovej z 9.B triedy. Žiačka  pod 

vením pani učiteľky vyrobila podľa týchto pracovných postupov podložku, košík a 

misku. Jej práce budú odoslané do súťaži V krajine remesiel 2021 - súťaž remeselnej 
tvorivosti detí a mládeže. 
Súťaž podporuje  záujem u žiakov školského veku a záujem u  pedagógov  o problematiku 
ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Podporuje  praktické oboznamovanie  sa s 
tradičnými remeselnými výrobami v prostredí detí a mládeže. Organizátorom celoslovenskej 
súťaže V krajine remesiel a vyhlasovateľom podmienok súťaže je Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby. 
Cieľom súťaže je: 

• vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej 
identity, podporovať manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu detí a mládeže, 

• vyhľadávať a podporovať talentované deti, 

• dlhodobo spolupracovať s výtvarnými pedagógmi a lektormi pôsobiacimi v 
základných a stredných školách a v centrách voľného času detí a iných 
mimoškolských zariadeniach, za účelom popularizovania a rozširovania poznatkov o 
tradičných výrobných postupoch ľudových výrob v školskom prostredí, 

• podporovať úspešných výtvarných pedagógov zapájajúcich sa so žiakmi a mládežou 
do súťaže tiež tým, že im sprostredkuje pracovné stretnutia za účelom výmeny 
skúseností s lektormi remesiel v príslušnom Regionálnom centre remesiel ÚĽUV 

•  
Myslime  viac na našu zem a planétu, nie je to zas také ťažké. 

Každý z nás pozná recyklovanie, i keď ho nedodržiavajú všetci. Znamená zvyčajne triedenie odpadu 

na papier, sklo a plasty. Existuje však množstvo ďalších vecí, ktoré je možné recyklovať a pomôcť tak 

životnému prostrediu. Platí to aj v tomto prípade. 

 
 
 
 
 
 
Práca Sofii Urdovej 9.B :





 

 
 



 
 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľuboš Štrbík 

15. Dátum 21.04.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Oľga Vonkomerová 

18. Dátum 23.04.2021 

19. Podpis  

 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  



5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 

96231 



Názov pro jek tu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 
Kód ITMS pro jek tu:  312011S553 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

 

Dátum konania stretnutia: 21.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Oľga Vonkomerová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

2. Mgr. Daniela Slovíková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

3. Mgr. Ľuboš Štrbík  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


