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kompetencie detí a žiakov 
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10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.skolakrasnakosice.sk 

 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Na klube sme diskutovali o využití hrových aktivít na hodinách matematiky.  

 

kľúčové slová: didaktické hry, čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, hrové aktivity 

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

 

                      1. Úvod 

                      2. Diskusia 

                      3. Využitie hrových aktivít v matematike 

                      4. Príprava správy 

                      5. Záver 

                       

Téma stretnutia: Využitie hrových aktivít v matematike 

 

K bodu 1: Prítomných privítala koordinátorka klubu.  

 

K bodu 2:      

         

                    Mgr. Kundrátová a Mgr. Kažová: Na hodine matematiky sme sa so žiakmi učili 

a precvičovali celé hodiny pomocou modelu papierových ručičkových hodín. 

 

                 Mgr. Groholová:  Hodina matematiky sa niesla v duchu didaktickej hry „Učiteľ“. 

Každé dieťa , potenciálny učiteľ, si vymyslel a pripravil  slovnú úlohu . Potom sme zvolili žiaka, 

ktorý prebral rolu učiteľa. Sám si zvolil formu práce s deťmi. Dôležité bolo, aby riešili úlohu 

a došli k správnemu výsledku.  

             

                    

                  

K bodu 3:  

  

               Pomocou didaktickej hry precvičujeme znalosti, vedomosti a poznatky. Objavujeme 

nové vzťahy, súvislosti. Hra rozvíja sebadôveru žiaka, má radosť z úspešne vyriešenej úlohy, 

ktorá je lákavá, príťažlivá a zodpovedá veku a schopnostiam detí. Pri hre sa rozvíja medzi 



žiakmi spolupráca, diskusia a taktiež práca s chybou. Didaktická hra musí mať jasné 

a zrozumiteľné pravidlá, ktoré sa počas hry dodržiavajú. Už Ján Ámos Komenský povedal: „ 

Hra je radosť. Učenie hrou radostné učenie.“ 

 

                Pri používaní didaktických hier na hodinách matematiky je dôležitý správny výber 

didaktickej hry, ako aj vhodná metodika práce s touto hrou. Ešte pred zaradením didaktickej hry 

do vyučovacieho procesu je nevyhnutné analyzovať viaceré faktory. Potrebné je stanoviť si 

edukačný cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Na základe edukačného cieľa vyberieme 

didaktickú hru, vhodnú na jeho realizáciu. Pri výbere hry musíme zohľadniť jej primeranosť pre 

konkrétnych žiakov podľa veku, vyspelosti a záujmov. Premyslíme tiež možné varianty danej 

hry za účelom diferencovania jej obtiažnosti. 

                  

                Didaktickú hru zaraďujeme do vyučovania, len ak sme presvedčení o prínosoch danej 

hry v porovnaní s vyučovaním bez hry. (Napríklad namiesto rutinného precvičovania resp. 

opakovania učiva možno tento cieľ realizovať pre žiakov omnoho pútavejšie pomocou vhodnej 

didaktickej hry.) Nie je potrebné neustále používať nový typ didaktickej hry. Použitie už známej 

hry má výhody v tom, že žiaci poznajú pravidlá hry a jej organizáciu. Môžu sa tak sústrediť na 

samotnú hernú činnosť. Výhodou je tiež ušetrený čas, ktorý by sme venovali oboznamovaniu 

žiakov s novou hrou. Pre spestrenie hodín je ale potrebné občas hry obmieňať. 

 

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

 

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

26.5.2021. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: Vedúca klubu poďakovala zúčastneným za diskusiu. Prebehla 

diskusia na tému využívanie didaktických hier na 1. a 2. stupni ZŠ. 

 

Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste na to určenom. Na klube boli prítomní 4 

členovia.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia prítomní na klube prijali závery a úlohy klubu.  

 

Členovia klubu sa aktívne zapájali do diskusie a inšpirovali sa navzájom, aké didaktické hry 

zaradzujú do vyučovania matematiky. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Kamila Groholová  

15. Dátum 19.05.2021 

16. Podpis  

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

18.  19.05.2021 

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: 19.05.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


