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11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Na klube sa zúčastnili 4 členovia klubu. Na klube sme si navzájom vymieňali skúsenosti 

ohľadom uplatňovania matematických poznatkov v bežnom živote. 

 

kľúčové slová: práca s číselnými hodnotami v texte, uplatňovanie matematických poznatkov 

v bežnom živote 

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

 

                      1. Úvod 

                      2. Diskusia 

                      3. Uplatňovanie matematických poznatkov v bežnom živote jednotlivcov 

.   4. Príprava správy 

                      5. Záver 

                       

Téma stretnutia: číselné hodnoty v texte, uplatňovanie matematických poznatkov v bežnom 

živote 

 

K bodu 1: Prítomných privítala koordinátorka klubu.  

 

K bodu 2:                   

                    Mgr. Kundrátová a Mgr. Kažová: Na hodine matematiky sme sa zamerali na 

precvičovanie orientácie v štvorcovej sieti. Žiaci pracovali v pracovnom liste, kde dokresľovali 

obrázky v štvorcovej sieti podľa predlohy.  

  

                 Mgr. Groholová:  Žiaci mali pripravené 2 kôpky s papierikmi. V jednej kôpke boli 

číselné údaje a na druhej boli rôzne slovné spojenia. Žiak si zobral po jednom papieriku z každej 

kôpky a na základe toho vytvoril slovnú úlohu. Slovné úlohy sme si spoločne vypočítali.     

 

                 Mgr. Zreľaková: So žiakmi deviateho ročníka sme na online hodinách riešili slovné 

úlohy. Pri zápise slovných úloh sme využili výrazy s premennou. Najprv sme si urobili zápis  

slovnej úlohy a potom sme dané výrazy spojili do rovnice riešením ktorej sme sa dopracovali 

k správnemu riešeniu a odpovedi na zadanú otázku. Úlohy boli zamerané na situácie, s ktorými 

sa stretávame v bežnom živote.  

 

 



K bodu 3:  

                  Riešenie slovných úloh je súčasťou takmer každého tematického celku vo vyučovaní 

matematiky. Vyučovať matematiku bez slovných úloh by znamenalo pripraviť žiakov o zážitok 

z využiteľnosti matematiky v praxi, znamenalo by to urobiť z matematiky len teoretickú vedu, 

ktorá využíva množstvo čísel a abstraktných premenných. Slovné úlohy majú nezastupiteľné 

miesto vo vyučovaní matematiky.  

 

                    Slovná úloha je typ matematickej úlohy, ktorý vyžaduje jazykové porozumenie a 

má presah do životných skúseností. Matematický model nie je zadaný priamo, žiak si ho musí 

zostaviť na základe porozumenia zadania úlohy s využitím životných skúseností. Ďalej vyžaduje 

jazykové porozumenie – teda k jej riešeniu nestačí iba počítať, je nevyhnutné porozumieť úlohe 

v celom jej kontexte.  

 

Riešením slovných úloh v škole sledujeme nasledovné ciele:  

 

• naučiť žiaka matematicky vyjadriť problémy pozorované alebo zámerne       

       demonštrované v reálnych situáciách 

• motivovať žiaka k ovládnutiu matematického aparátu tým, že sa preukáže jeho   

                    potrebnosť a účelnosť v praxi 

• ukázať aplikovateľnosť preberaného matematického učiva 

• naučiť žiaka vyhľadávať a zisťovať potrebné údaje pre riešenie daného problému 

• naučiť žiaka vyhľadávať a sledovať jednoduché funkčné vzťahy a kvantitatívne   

              súvislosti vo svojom okolí 

• aktívne rozvíjať u žiakov morálne a vôľové vlastnosti, ako aj vhodne formovať ich  

       záujmy 

 

K bodu 4: Vypracovaním správy o činnosti klubu bola poverená Mgr. Zreľaková.  

 

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

13.01.2020. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: Vedúca klubu poďakovala zúčastneným za diskusiu, ktorá prebehla 

ohľadom výmeny skúseností prítomných v oblasti uplatňovania matematických poznatkov 

v bežnom živote. 

 

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.  

 

Prebehla diskusia a výmena skúsenosti jednotlivých členov klubu ohľadom uplatňovania 

matematických poznatkov v bežnom živote pri riešení slovných úloh. 

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Monika Zreľaková 

15. Dátum 09.12.2020 

16. Podpis  

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

18. Dátum 09.12.2020 

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: 09.12.2020 

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  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

2. Mgr. Mária Kundrátová  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

3. Mgr. Kamila Groholová  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

4.  Mgr. Mária Kažová   Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

    

    



    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


