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http://www.skolakrasnakosice.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Na klube sa zúčastnili  všetci  členovia klubu. Navzájom sme si vymieňali skúsenosti v oblasti 

medzipredmetových vzťahov. 

kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy 

 

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

 

                      1. Úvod 

                      2. Diskusia 

                      3. Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

                      4. Príprava správy 

                      5. Záver 

                       

Téma stretnutia: výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

 

K bodu 1: Prítomných privítala koordinátorka klubu.  

 

K bodu 2:      

Počas tohto obdobia prebieha výučba 1.stupňa prezenčne. Druhý stupeň sa stále učí z domu, 

online výučba prebieha cez MS Teams. 

         

                    Mgr. Kundrátová a Mgr. Kažová: Témou hodiny bolo precvičovanie rovníc- 

dopĺňanie chýbajúceho sčítanca. Pracovali sme v pracovnom liste. Vyfarbovali sme rovnakou 

farbou tri čísla, ktoré tvoria príklad na sčítanie a v príkladoch sme hľadali chýbajúci sčítanec.   

  

                 Mgr. Groholová:  Náplňou hodín matematiky 4. ročníka bola oblasť geometrie. Na 

hodinách sme riešili obvody  rôznych geometrických útvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník). 

Úlohy sme prepojili s praktickým životom, kedy sme vypočítavali dĺžku pletiva, ktorým 

potrebujeme ohradiť pozemok určeného tvaru. 

 

                  

 

 

 



K bodu 3:  

 

 

             Hlavným cieľom reformy školstva  je premeniť tradičné  „memorovacie“ školstvo  na 

poznatkovo hodnotné školstvo. Cesta k dosiahnutiu tohto cieľa predpokladá zmeniť obsah 

vzdelávania , znížiť počet nepotrebných, nefunkčných informácií a nahradiť ich obsahom 

a poznatkami potrebnými pre život. 

Aby bol vyučovací proces efektívny a spĺňal svoje ciele, musí učiteľ využívať vyučovacie 

metódy, materiálne prostriedky, uplatňovať vyučovacie zásady, vytvárať organizačné formy 

a v neposlednom rade uplatňovať medzipredmetové vzťahy, bez ktorých sú získané poznatky 

bez spojitostí a súvislostí roztrieštené. 

 

          Medzipredmetové vzťahy sú v súčasných podmienkach školy najvhodnejšou formou ich 

vzájomného prepojenia. Ich uplatňovanie pomáha zvyšovať efektivitu a kvalitu vyučovania, 

motivuje a aktivizuje žiakov. Vo viacerých predmetoch jedného ročníka existujú témy, ktoré 

umožňujú a zároveň vyžadujú obsahovú, metodickú a časovú väzbu. V systéme vyučovacích 

predmetov základnej školy majú medzipredmetové vzťahy špecifický a stále väčší význam. Ich 

uplatňovanie prispieva ku skvalitneniu a zefektívneniu vyučovacieho procesu. Sú nevyhnutne 

potrebné na vytvorenie ucelenej predstavy žiakov o prírode a spoločnosti. Uľahčujú 

systematizovanie poznatkov, ich triedenie a používanie v iných oblastiach, iných vyučovacích 

predmetoch. Získané vedomosti sa stávajú komplexnými, zlievajú sa do jedného uceleného 

obrazu. Žiaci sa učia myslieť v súvislostiach. 

 

  

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

 

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

14.4.2021. 

 

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

ohľadne výmeny skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov. 

 

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.  

 

Používanie medzipredmetových vzťahov na hodine žiakov motivuje, ochotne sa zapájajú, 

hľadajú súvislosti, analyzujú vzťahy a vyvodzujú nové závery a v konečnom dôsledku sú nové 

vedomosti pre nich trvácnejšie, lebo sú postavené na už osvojených znalostiach z iných 

predmetov.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Kundrátová  

15. Dátum 07.04.2021 

16. Podpis  

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



18.  07.04.2021 

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 

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: 07.04.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


