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Úvod: 

Význam prírodovednej gramotnosti s rozvojom vedy a techniky sa stáva neodmysliteľnou 

podmienkou pre správne a úspešné zaradenie sa človeka do spoločnosti. Je dôležité si uvedomiť, že 

každý jednotlivec prejavuje prírodovednú gramotnosť rôznymi spôsobmi, ale najmä je dôležité, aby 

bol schopný aplikovať prírodovednú gramotnosť aj v odborných disciplínach a v konečnom dôsledku 

v každodennom živote.  

Štúdiom a analýzou poznatkov antropológie členovia pedagogického klubu vytvárali celkový obraz 

človeka. Poznávaním biologickej a spoločenskej podstaty človeka, odhaľovaním zákonitostí jeho 

fungovania postupne pomenovali človeka ako bio-psycho-sociálno-kultúru bytosť. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských zasadal v prvom polroku 

školského roka 2020/2021 na desiatich stretnutiach, ktoré trvali tri hodiny. Klub pracoval v zložení 8 

členov – pedagógov odborných predmetov. Činnosť klubu sa riadila plánom práce/pracovných 

činností pedagogického klubu. Z každého zasadnutia klubu bola vyhotovená správa o činnosti klubu. 

Členovia klubu si rozširovali poznatky z oblasti prírodovednej gramotnosti. Činnosť klubu 

predstavuje prínos v kompetenciách pedagógov školy v podobe vzájomného vzdelávania a výmeny 

skúseností pedagógov v uvedenej problematike. Členovia diskutovali o možnostiach prepojenia 

prírodovednej gramotnosti a odborných predmetov. Prezentovali svoje aktivity, vymieňali si 

skúseností a obohacovali možnosti skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.  
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom pedagogického klubu bolo zvýšenie kompetencií, rozšírenie vedomostí, rozvíjanie 

odborných zručností, odovzdávanie skúseností medzi členmi klubu a vzájomná spolupráca 

pedagógov s cieľom zvýšenia kompetencií a praktických zručností žiakov strednej odbornej školy.  

Realizáciou stretnutí pedagogického klubu sa podporil rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických 

zamestnancov, čím sme sledovali zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a praktických 

zručností žiakov. Zapracovanie prírodovednej gramotnosti do odborných predmetov by malo byť pre 

žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k človeku, k prírode, k 

jednotlivým odborným disciplínam a aby ich vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh 

každodenného života.  

Cieľom pedagogického klubu bolo poukázať na potrebu rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiakov 

i pedagógov. Výmena skúseností pedagógov slúžila na posilnenie medzipredmetových vzťahov 

a uľahčenie osvojenia si vedomosti a zručnosti žiakov.  Pedagógovia získavali nové vedomostí z tejto 

oblastí výmenou skúseností, praktickými ukážkami a prezentáciami. Svoje vedomosti si dopĺňali 

štúdiom odbornej literatúry i praktickými úlohami.  

Praktickým výstupom činnosti pedagogického klubu je súbor rôznych typov aktivít na rozvoj 

prírodovednej gramotnosti. Aktivity sú k nahliadnutiu v portfóliu u jednotlivých pedagógov.  

 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

V písomnom výstupe pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských 

vied  je zhrnutá činnosť klubu v I. polroku školského roka 2020/2021. V písomnom výstupe sú 

priblížené aktivity, ktorým sme sa na jednotlivých stretnutiach venovali. Počas stretnutí členovia 

analyzovali témy stretnutia a venovali sa rámcovému programu stretnutia, ktoré boli dané obsahom 

projektu. Činnosť pedagogického klubu sa zameriavala na pojem antropológia, ako súčasť 

prehlbovania prírodovednej gramotnosti u žiakov, vysvetlenie pojmu v rôznych súvislostiach 

v nadväznosti na odborné predmety. Členovia klubu implementovali antropologické prvky do 

odborných predmetov. 

Prvé stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied 

bolo venované oboznámeniu sa s plánom práce klubu na prvý polrok školského roka 2020/2021. 

Prítomní členovia klubu sa zaoberali najmä podrobnosťami poslania a cieľov projektu. 

Na prvom stretnutí klubu členovia rozoberali teoretické východiská pojmu antropológia.  

Druhé stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied 

bolo venované analýze antropológie ako súboru vied o človeku. Členovia klubu analyzovali zaradenie 

antropológie do kontextu interdisciplinárnych vied, ktorý je založený na súčinnosti viacerých 

humanitných a prírodovedných odborov.  

Témou tretieho stretnutia pedagogického klubu bolo Štúdium odbornej literatúry. Členovia klubu sa 

zamerali na oboznámenie sa s dostupnou literatúrou, na získavanie najnovších teoretických aj 

praktických poznatkov v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania v antropológii. Pomocou 

internetového vyhľadávača vyhľadali literatúru, ktorá pojednáva o antropologických otázkach, 

rôznych antropologických disciplínach, podáva výklad antropologického myslenia a zaoberá sa 

rôznymi antropologickými témami. 

Téma štvrtého stretnutia pedagogického klubu bola Tradičný predmet výskumu antropológie. 

Členovia klubu sa zamerali na charakterizovanie a definovanie antropológie ako vedy a tiež jej 

predmetu skúmania i poňatie človeka ako bytosti biogénnej, psychogénnej a sociogénnej. Cieľom 

práce bola analýza, hodnotenie a riešenie problému, v oblasti relačných vzťahov medzi určitými 

dobovými predpokladmi antropológie, pedagogickým myslením a názormi na človeka, ktorá 

poukazuje na okolnosti, v dôsledku ktorých sa uvedené vzťahy stávajú nejasnými. Hľadať odpoveď 



na otázku - čo je bytie človeka. Ide totiž o podstatu vlastného bytia. Analyzovať vzťah  antropológie  

a  fenoménu výchovy. Objavovať význam antropológie pre edukáciu, ktorá môže viesť k nájdeniu 

novej dimenzie v súčasnej pedagogike, modelovať jej novú podobu v globalizovanom svete.  

Vytvárať východiskovú pozíciu pre jej lepšie pochopenie a novú filozofiu, ktorá je predpokladom pre 

vytvorenie modelu výchovy pre potreby súčasnej edukačnej teórie a praxe. 

Na piatom stretnutí pedagogického klubu členovia analyzovali tému Biologická antropológia ako 

najstaršia súčasť antropológie. Analyzovali najmä biologickú antropológiu ako vedu, ktorá študuje 

variabilitu, morfológiu a fyziológiu ľudského organizmu v rámci rôznych rasových, etnických a 

kultúrnych skupín populácie v priestore a čase, dejinami biologickej antropológie, spolu 

s predstaviteľmi jednotlivých teórii. Podrobnejšie sa zaoberali dvomi kľúčovými teóriami, a to 

evolučnou teóriou Charlesa Darvina a teóriou genetickej dedičnosti J. H. Mendela. Okrem toho bolo 

náplňou stretnutia aj členenie biologickej antropológie a analýza jej jednotlivých disciplín. Členovia 

klubu sa zamerali na paleoantropológiu, historickú antropológiu, etnickú antropológiu, somatológiu, 

humánnu genetiku, rasovú náuku, eugeniku, medicínsku antropológiu, osteológiu, forenznú 

antropológiu, ergonomickú antropológiu, športovú antropológiu, aplikovanú antropológiu. Pri 

každom odbore sme robili analýzu, čím sa zaoberá, kto bol jej predstaviteľom. 

Téma šiesteho stretnutia pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied bola Vzťahová oblasť antropológie a odborných predmetov. Členovia klubu 

analyzovali jednotlivé súčasti antropológie, a to biologickú, kultúrnu, sociálnu, psychologickú, 

filozofickú a pedagogickú antropológiu. Špecifikovali vzťahovú oblasť antropológie a odborných 

predmetov, a to psychológie, sociológie, pedagogiky a filozofie. Zamerali sa na hľadanie spoločného 

a rozdielneho medzi antropológiou a ostatnými odbornými predmetmi. Vymedzili postavenie človeka 

v systéme antropologických vied. 

Siedme stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Antropológia ako veda o človeku ako 

živočíšneho tvora v spoločnosti. Členovia klubu diskutovali o človeku ako živočíšnej bytosti 

a o prírodnom svete, v ktorom žije a na druhej strane o človeku ako spoločenskej bytosti 

a o spoločenskom svete. Vymedzili základné fakty, ktorými sa človek odlišuje od zvieraťa. Zaoberali 

sa tiež determináciou človeka a prírody. Následne hľadali odpovede na otázku Kto je človek? a 

vymedzili niekoľko dôležitých faktov a zaujímavosti o človeku ako živočíšnom tvorovi 

v spoločnosti. K faktom sme za pomoci vyhľadania na internete pridali niekoľko zaujímavosti 

o človeku ako biologického tvora v spoločnosti.  

Téma ôsmeho stretnutia pedagogického klubu je Obraz človeka a prírody. Členovia sa zamerali na 

proces vzniku a vývoja človeka ako biosociálnej bytosti v priebehu dlhého obdobia niekoľko 

miliónov rokov. Objasnili sme si pojmy antropogenéza, biologické a sociálne faktory antropogenézy, 

pojem hominizácia, sapientácia, systematicky sme zaradili človeka, analyzovali vývojové zmeny, 

ktoré sprevádzali postupnú premenu živočíšneho predka na druh Homo sapiens. 

Deviate stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Vývoj a premeny ľudského spoločenstva 

určované biologickými, psychologickými a sociálnymi danosťami. V rámci témy stretnutia členovia 

pedagogického klubu analyzovali modernú antropológiu, biologickú, psychologickú, sociálnu 

a kultúrnu antropológiu. Moderná  antropológia vychádza z poznania, že ľudia a ľudské spoločenstvá, 

ich vznik, vývoj a premeny sú určované navzájom sa ovplyvňujúcimi danosťami, a to biologickými, 

medicínskymi, psychologickými, sociálnymi, kultúrnymi atď. Moderná antropológia realizuje 

celostný výskum. V rámci biologickej antropológie sme si vymedzili biologickú podstatu človeka, 

spoločné a rozdielne znaky s ľudoopmi. Systematicky sme zatriedili človeka do ríše, kmeňa, triedy, 

radu, rodu, druhu, poddruhu. V rámci psychologickej antropológie sme diskutovali o vzťahoch 

osobnosti a kultúry, s dôrazom na štúdium socializácie a enkulturácie a vzťahoch biologickej a 

kultúrnej determinácie ľudskej činnosti. V rámci sociálnej antropológie sme diskutovali o sociálnych 

vzťahoch v menších uzavretých spoločenských systémoch. V rámci kultúrnej antropológie sme 

spomenuli rôzne spôsoby života na rôznych zemepisných miestach, získavanie si obživy výroba 

predmetov, spôsoby vzájomnej komunikácie a podobne.  

Členovia klubu sa snažili nájsť výstižné charakteristiky ľudského spoločenstva, ktoré tvoria rôzne 

skupiny ľudí - populácie (skupiny ľudí žijúcich na jednom mieste v určitom čase). Tiež sme 

charakterizovali obdobia, ktorými vo svojom vývoji spoločnosť prešla. 

Témou desiateho stretnutia pedagogického klubu bolo Človek ako biologický základ spoločnosti.  



Členovia klubu vymedzili čo môže označovať pojem človek – rod Homo, človek rozumný, živá 

spoločenská bytosť, opak zvieraťa, muž, chlap, ľudstvo... Systematicky sme zatriedili človeka do 

triedy, podtriedy, nadradu, radu, podradu a čeľade. Pozornosť  bola venovaná evolúcii moderného 

človeka a jednotlivým etapám premien na súčasného človeka – hominizácia a sapientácia.  

Následne sa členovia klubu zaoberali objasnením pojmu spoločnosť a vymedzením pojmu 

spoločenský život a človeka ako spoločenského tvora. Rozoberali spoločenský život človeka 

v minulosti a dnes.  

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

V pedagogickom klube Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied od septembra 

2020 do januára 2021 sme sa venovali otázkam skvalitnenia  vyučovacieho procesu. Zlepšili sme 

komunikáciu a vzájomnú kooperáciu učiteľov rôznych odborných predmetov. 

Konkrétne, členovia pedagogického klubu diskutovali a vymieňali si skúsenosti v oblastí: 

➢ implementácie rôznych metód a didaktických postupov na hodinách odborných predmetov, 

➢ využívania interaktívnych a didaktických pomôcok vo vyučovacom procese, 

➢ tvorby a využitia pracovných listov,  

➢ prípravy a realizácie projektového vyučovania,  

➢ využívania čitateľských stratégii, 

➢ tvorby a použitia pojmových máp,  

➢ významu, pravidiel a používaní didaktických hier,  

➢ tvorby, príprave a spôsobe používania powerpointovej prezentácie. 

 

Výstupy pedagogického klubu: 

 

➢ Vyhľadávanie odborných pojmov – pomocou antropologického slovníka a encyklopédie 

antropológie členovia klubu vyhľadávali odborné pojmy týkajúce sa svojho aprobačného 

predmetu (predmetov), ktoré následne aj s popisom zapísali do pracovného listu. 

 

➢ Analýza vybraných čitateľských stratégií – KWL, 3 2 1  a RAP. Čitateľská stratégia KWL 

bola aplikovaná na text zo psychológie. Na odborný text zo sociológie bola aplikovaná 

čitateľská stratégia  3 2 1. Na text zo sociálnej pedagogiky bola aplikovaná stratégia RAP.   

 

➢ Analýza projektového vyučovania – členovia vytvorili projektové listy s témami odborných 

predmetov, ktoré by žiaci mohli riešiť a tak rozvíjať svoju tvorivosť, aktívny prístup a 

praktické zručnosti. 

 

➢ Vyhľadávanie videoukážok - pomocou internetovej databázy YouTube členovia klubu 

vyhľadávali videá, ktoré súviseli s tému stretnutia Biologická antropológia ako najstaršia 

súčasť antropológie. Videá sú vhodné ako interaktívna pomôcka na interpretáciu témy.  

 

➢ Pojmová mapa – štruktúrované zobrazenie prepojenia antropológie a jednotlivých odborných 

predmetov.  

 

➢ Pojmové mapy – vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov myšlienok a pojmov z rôznych 

učív viacerých odborných predmetov.  

 

➢ Pracovný list pre žiakov – prepojenie človeka ako biologickej a spoločenskej bytosti. 

Pracovný list obsahuje päť úloh/didaktických hier s konkrétnymi pravidlami pre žiakov 

(Brainstorming, Tajnička, Osemsmerovka, Páli vám to, Poskladaj vety zo slov). 

 

➢ Pracovný list - každý člen pedagogického klubu vytvoril zo svojho odborného predmetu 

pracovný list s didaktickými hrami pre žiakov.  



 

➢ Analýza kooperatívnej metódy učenia sa Skladačka (jigsaw) – členovia demonštrovali 

využitie tejto metódy v predmete psychológia.  

 

➢ Pracovný list – návrhy rôznych tém esejí, ktoré sa viažu ku konkrétnemu tematickému celku 

daného odborného predmetu. 

 

➢ Pracovný list - námety na brainstroming, ktoré sa viažu ku konkrétnemu učivu odborného 

predmetu.  

 

Členom klubu odporúčame: 

➢ zakomponovať vyhotovené materiály do výchovno-vzdelávacieho procesu,  

➢ implementovať do výučby odborných predmetov vyučovacie metódy, ktoré majú na žiakov 

aktivizujúci vplyv a motivujúci charakter, rozvíjajú tvorivosť a samostatnosť v myslení, ako 

aj tímovú spoluprácu – projektové vyučovanie, pojmové mapy, didaktické hry, skladačku, 

brainstorming,  

➢ odporúčame vyhľadávať pre žiakov rôznorodé texty k používaniu čitateľských stratégií pri 

práci s textom, 

➢ spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického klubu,  

➢ informovať, podávať spätnú väzbu o priebehu uskutočnených aktivít,  

➢ využívať samoštúdium na posilnenie prírodovednej gramotnosti. 
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