
 

 

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 s materskou školou sv. Marka 

Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

4. Názov projektu Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti 

žiakov Základnej školy s materskou školou sv. 

Marka Križina 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T113 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub – Matematická gramotnosť 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 4.12.2019 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou sv. Marka 

Križina 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Monika Zreľaková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.skolakrasnakosice.sk 

 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Na klube sa zúčastnili 4 členovia klubu. Zaoberali sme sa uplatňovaním  matematiky v praktickom 

živote človeka. Matematické úlohy využité na extra hodinách boli zamerané na rozvoj matematickej, 

finančnej a čitateľskej gramotnosti. 

 

kľúčové slová: aplikácia matematiky v bežnom živote mládeže,  matematická a finančná gramotnosť, 

matematické a kontextové úlohy  z praxe, testové úlohy, pracovné listy, úlohy z časopisov               

                          

                                              

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

 

                      1. Úvod 

                      2. Uplatňovanie matematických poznatkov v praktickom živote 

                      3. Diskusia 

                      4. Príprava správy 

                      5. Záver 

 

Témy stretnutia: aplikácia matematiky v bežnom živote detí a mládeže, úlohy podporujúce rozvoj 

MG a FG, testové úlohy z Kompara 8 a Testovania 9 s dôrazom na MG a FG. 

 

K bodu 1: Prítomných privítala koordinátorka klubu.  

 

K bodu 2: Prítomní členovia zdieľali svoje skúsenosti s uplatňovaním matematiky v praxi pre rôzne 

vekové kategórie žiakov. Všetci členovia klubu diskutovali o uplatňovaní matematických poznatkov 

v bežnom živote. Každý člen prezentoval svoje osobné skúsenosti s využitím inovatívnych metód pri 

aplikácií matematických zručností.  

 

Mgr. Kundrátová:  žiaci pracovali na projekte: Počítanie eur a centov. Učili sa poznávať jednotlivé 

eurobankovky a euromince. Využivali pritom modely bankoviek a mincí.  Oboznámili sa s pojmami : 

dlh, hotovosť, suma, splátky. Využili sme na hodine prácu vo dvojiciach, skupinovú prácu. Žiaci si 

medzi sebou zadávali rôzne typy úloh. Pri týchto typoch úloh sa rozvíjala u žiakov pamäť, 

húževnatosť, vytrvalosť. ˇYiaci boli vedení k tomu, aby odhaľovali základné súvislosti medzi realitou 

a matematikou. 

                                      

Mgr. Zreľaková: aplikačné a kontextové úlohy z testov Komparo 8. So žiakmi sme si prešli všetky 

úlohy z tohtoročného Kompara 8.Prediskutovali sme ich riešenia a prešli sme si aj iné spôsoby 

riešení, ktorými sa mohli dopracovať k správnym výsledkom.. So žiakmi sme diskutovali aj o využití 

matematiky v bežnom živote človeka. Viedli ich k tomu ako dané poznatky z matematiky využiť 



v praxi. Riešili sme aj úlohy na číselné výrazy s dôrazom na poradie matematických operácií. 

 

Mgr. Beregsászi: slovné úlohy na povrch, objem telies: rotačný valec, kužeľ, ihlan, guľa. Využívali 

sme na hodine modely telies.  Z papiera vytvárali siete telies, ktoré následne vystrihovali a lepili do 

tvaru telies. Žiaci riešili aj testové úlohy v rámci prípravy na Testovanie 9.   

 

Mgr. Pavlík: Žiaci riešili slovné úlohy zamerané na finančnú gramotnosť, rozlišovali pojmy: súčet, 

rozdiel, sčítanie, odčítanie, pracovali s tabletmi, kde boli úlohy zamerané na rýchlu reakciu na danú 

úlohu, pracovali s grafmi. Učili sa čítať údaje z grafov. Využívali sme kartové hry na porovnávanie 

čísel a žiaci sa zoznamovali s rímskymi číslami. Hrali sme sa hru na súčty pomocou hracích kociek.  

 

K bodu 3: Prítomní členovia diskutovali o využití matematiky v praxi. Diskutovali sme o tom ako 

rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov, priestorovú predstavivosť žiakov a ako priblížiť žiakom 

viacrozmerné objekty a na základe modelov vypočítať objemy a povrchy volumetrických objektov. 

Inšpirovali sme sa navzájom, povzbudili sme sa do ďalšej práce.  

 

K bodu 4: Vypracovaním správy o činnosti klubu bol poverený Mgr. Pavlík. 

 

K bodu 5: Prítomní členovia sa oboznámili s témou ďalšieho klubu, ktorý sa uskutoční v stredu 

18.12.2019.  

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste na to určenom. Na klube boli prítomní všetci 

členovia v počte 4.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Všetci členovia prítomní na klube prijali závery a úlohy klubu.  

 

Dohodli sa aj naďalej motivovať žiakov  na hodinách matematiky praktickými úlohami a hrami, 

využívať na hodinách matematiky IKT, názorné pomôcky, modely. Pripravovať žiakov na samostatné 

získavanie a aplikáciu základných matematických poznatkov, rozvoj zručností a schopností. Často 

aplikovať úlohy z bežného života na hodinách matematiky v jednotlivých ročníkoch na prvom 

aj druhom stupni základnej školy.  

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Svetozár Pavlík 

15. Dátum 4.12.2019 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Monika Zreľaková 

18. Dátum 4.12.2019 

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 

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Pri j ímateľ :  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 

2, 040 18 Košice-Krásna 

Názov projektu:  Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov 

Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina 
Kód ITMS projektu :  312011T113 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Matematická gramotnosť 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina 

Dátum konania stretnutia:4.12.2019 

Trvanie stretnutia: od  13.35 hod do  15.35 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Monika Zreľaková   

2. Mgr. Mária Kundrátová   

3. Mgr. Marek Beregsászi   

4.  Mgr. Svetozár Pavlík    

    

    

    



    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


