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Úvod: 

Písomný výstup pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií vychádza z potrieb členov 

klubu a činnosti klubu za obdobie prvého polroka školského roka 2021/2022. Členmi klubu sú 

vyučujúci predmetov: matematika, administratíva a korešpondencia, informatika, aplikovaná 

informatika, geografia, telesná a športová výchova, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie. 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu zahŕňa vytvorené prírodovedné problémové úlohy netradičnou 

formou, úlohy so zameraním na finančnú gramotnosť, zoznam moderných metód v predmetoch 

matematika, informatika a aplikovaná informatika, pripravené logické, zábavné a vedomostné testy 

(úlohy), manuál (vlastnosti, technické špecifikácie) pre učiteľov k technickým pomôckam 

(vizualizér).  

Je zameraný na zmeny vo vyučovacom procese na Strednej odbornej pedagogickej škole sv. Cyrila 

a Metoda v Košiciach s cieľom vzájomnej výmeny skúseností medzi učiteľmi (členmi klubu), 

prehlbovania ich vedomostí, zlepšenia ich kompetencií, vzájomnej prípravy pracovných materiálov 

pre učiteľov a žiakov so zámerom zlepšenia  matematickej a finančnej gramotnosti a IKT zručností. 
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hry, pojmové mapovanie, aktivizujúce metódy, brainstorming, metódy objavovania a  riadeného 

objavovania, heuristická metóda 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom stretnutí bolo prehlbovanie a obohatenie vedomostí a zručností a kompetencií  členov 

pedagogického klubu vzájomným učením sa medzi sebou aj výmenou  ich  skúseností  pri využívaní 

didaktickej techniky dostupnej na škole (interaktívna tabuľa, vizualizér a pod.), príslušného softvéru 

ActiveInspire a moderných vyučovacích postupov, či metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

a pri štúdiu odbornej literatúry aj štúdiu v online priestore. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Počas stretnutí členovia analyzovali témy a rámcový program stretnutí.  

Prvé  stretnutie klubu na tému Hravé úlohy v matematike sa venovalo  popularizácii matematiky 

formou netradičných úloh.  Na stretnutí boli prezentované rôzne zábavné aktivity, praktické úlohy, 

webové stránky s hravými a netradičnými úlohami vhodnými na precvičovanie matematiky, na rozvoj 

finančnej gramotnosti. Časť stretnutia členovia klubu pracovali  na aplikačnej úlohe: Predstavenie 

logických úloh hravou formou. Spoločne riešili logické úlohy na interaktívnej tabuli: Priradenie 

výsledkov príkladov k ciferníku hodinových ručičiek,  a na webovej stránke: 

https://www.viemematiku.sk/rusna-hodinka-rozcvicka/61#  riešili logické úlohy s názvom: Rušná 

hodinka – rozcvička.  

Druhé stretnutie s témou Príprava úloh na Deň prírodovedcov bolo zamerané  na prípravu logických 

zábavných a vedomostných testov. Na stretnutí boli prezentované rôzne druhy a formy testových 

úloh. Časť stretnutia členovia klubu pracovali  na aplikačnej úlohe: Predstavenie zábavných 

a vedomostných úloh. Jednotlivé druhy a formy úloh spoločne riešili na interaktívnej tabuli:  tajničku, 

doplňovačku, použitie aplikácie Kahoot, https://kahoot.it/ pri tvorbe kvízov vo vyučovacom 

procese. Jednou z úloh bolo aj poskladať vety zo slov. 

Na treťom stretnutí s témou Tvorba úloh so zameraním na finančnú gramotnosť sa pozornosť 

venovala tvorbe a prezentovaniu rôznych úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti. Prítomní 

členovia pedagogického klubu spoločne diskutovali o možnostiach rozvoja finančnej gramotnosti, 

o efektívnom zaradení finančnej gramotnosti do vyučovania formou obsahových štandardov.  Časť 

stretnutia členovia klubu pracovali  na aplikačnej úlohe: Predstavenie úloh so zameraním na finančnú 

gramotnosť.  

Štvrté stretnutie na tému Online vzdelávanie sa venovalo predstaveniu prehľadu ponúk softvérov so 

zameraním na prepojenie teórie s praxou k tvorbe online testov prírodovedných predmetov a 

prezentovaniu online verzie programu Alf s  rôznymi druhmi testových úloh vhodných pre 

vyučovanie Geografie, Matematiky a Biológie. Prítomní členovia pedagogického klubu spoločne 

diskutovali o predstavených formách online vzdelávania, o najnovších trendoch vo vzdelávaní (e – 

learningu), o prezentovaných ponukách softvérov. Časť stretnutia členovia klubu pracovali  na 

aplikačnej úlohe: Použitie online verzie programu Alf vo vyučovacom procese. 

Piate stretnutie bolo tematicky  zamerané na Online vzdelávanie. Išlo o predstavenie koučingu, 

digitálnej garáže, Neskreslenej vedy. Na stretnutí boli prezentované rôzne internetové portály pre 

prípravu študijných materiálov, ale aj rôzne špecializácie koučovania a využitie Neskreslenej vedy vo 

vyučovaní Biológie, Geografie a Informatiky. Prítomní členovia pedagogického klubu spoločne 

diskutovali o možnostiach využitia koučingu ako pomoci pri plánovaní práce učiteľov a pri zavádzaní 

inovatívnych metód do praxe. Taktiež diskutovali o možnostiach využitia vzdelávacieho cyklu  

https://kahoot.it/


Neskreslená veda vo vyučovaní, aj o prezentovaných internetových portáloch v rámci online 

vzdelávania. Časť stretnutia členovia klubu pracovali  na aplikačnej úlohe: Využitie vzdelávacieho 

portálu VIKI vo vyučovacom procese. 

Na šiestom stretnutí s názvom Matematická a finančná gramotnosť v TSV, ADK, INF  sa pozornosť 

venovala tvorbe prírodovedných problémových úloh a prezentovaniu metódy problémového 

vyučovania. V aplikačnej časti prítomní členovia klubu pracovali individuálne alebo v skupinách na 

rôznych problémových úlohách  zameraných na matematickú a finančnú gramotnosť v predmetoch 

Telesná a športová výchova, Administratíva a korešpondencia a Informatika netradičnou formou. 

Na siedmom stretnutí na tému  Didaktická technika v BIO, BSZ, GEG bola prezentovaná didaktická 

technika so zameraním na vizualizér ako technickú pomôcku na vyučovanie a na prácu s ním vo 

vyučovaní predmetov Biológia, Biológia a starostlivosť o zdravie, Geografia, ale aj vo vyučovaní 

iných predmetov ako Informatika, Matematika a Telesná a športová výchova. V ďalšej časti stretnutia  

si prítomní členovia klubu nainštalovali softvér potrebný k práci s vizualizérom a následne pracovali 

na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na prácu s vizualizérom. Využili aj technické špecifikácie 

vizualizéra a to pri snímaní rôznych objektov, živých obrázkov, či dokumentov v predmetoch 

Biológia, Biológia a starostlivosť o zdravie, Geografia, Informatika, Matematika a Telesná a športová 

výchova. 

Na ôsmom stretnutí s témou Didaktická technika v BIO, BSZ, GEG  sa poukázalo na prácu 

s aktuálnym softvérom ActiveInspire. Na stretnutí pedagogického klubu boli prezentované rôzne 

softvéry k interaktívnej tabuli. Z prezentovaných softvérov pracovali členovia klubu so softvérom 

ActiveInspire a využili rôzne  možnosti aktivít vo vyučovaní predmetov Biológia, Biológia 

a starostlivosť o zdravie, Geografia, ale aj vo vyučovaní iných predmetov ako Informatika, Telesná 

a športová výchova. V ďalšej časti stretnutia  si prítomní členovia klubu nainštalovali softvér 

ActiveInspire a následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na prácu s týmto 

softvérom. Vytvárali aktivitu vhodnú na vyučovanie predmetov Biológia, Biológia a starostlivosť 

o zdravie, Geografia, Informatika, Telesná a športová výchova. 

Deviate stretnutie  a jeho téma  Moderné metódy vo vyučovaní informatiky, aplikovanej informatiky   

prispela k objasneniu vybraných moderných metód vhodných pre predmet Aplikovaná informatika, k 

zhodnoteniu ich prínosu a  ich uplatneniu vo vyučovaní. V ďalšej časti stretnutia  prítomní členovia 

klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na výber vhodných videoukážok 

a ich využitie vo vyučovaní.  Jednotliví členovia pracovali s internetom, vyhľadávali päť vhodných 

videoukážok, s ktorými by pracovali na vyučovaní svojho predmetu. 

Na poslednom stretnutí  s názvom  Moderné metódy vo vyučovaní matematiky bol obsah stretnutia 

zameraný na  špecifikáciu moderných metód vhodných pre predmet matematika a na zhodnotenie ich 

prínosu. Zároveň stretnutie prispelo k objasneniu vybraných moderných metód  a ich uplatneniu vo 

vyučovaní matematiky. V ďalšej časti stretnutia  prítomní členovia klubu následne pracovali na 

aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na využitie aktivizujúcich metód vo vyučovaní matematiky.  

   

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu boli v prvom polroku činnosti klubu vyhotovené 

nasledujúce materiály: 

 tvorba prírodovedných problémových úloh 

 tvorba úloh so zameraním na finančnú gramotnosť 

 zoznam moderných metód v predmetoch matematika, informatika, aplikovaná informatika 

 príprava logických, zábavných a vedomostných testov (úloh) 

 manuál (vlastnosti, technické špecifikácie) pre učiteľov k technickým pomôckam (vizualizér) 

Tieto materiály tvoria prílohu písomného výstupu pedagogického klubu a sú k dispozícii nahliadnutiu 

ako súčasť portfólia u pedagógov. 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

Rozvoj IKT zručností, finančnej a matematickej gramotnosti je nutné realizovať aj výmenou 

skúseností aj  v rámci medzipredmetových vzťahov s prepojením na už získané poznatky 

a vedomosti. Taktiež je potrebné pracovať s didaktickou technikou (interaktívna tabuľa, vizualizér) 

a príslušným softvérom ActiveInspire  a digitálnymi technológiami a využívať ich vo vyučovaní. 

V diskusiách sme dospeli k tomu, že je nutné zvyšovať aj úroveň finančnej, matematickej 

gramotnosti a digitálnych zručností u žiakov. 

Členom klubu odporúčame: 

 využívať  interaktívnu tabuľu vo vyučovaní matematiky, biológie (pri prezentovaní a riešení 

online matematických úloh a iných prírodovedných úloh),  

 rozvíjať u pedagógov a žiakov ich digitálne zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou 

(riešenie rôznych logických, zábavných, hravých, vedomostných a netradičných 

prírodovedných úloh online formou na prezentovaných webových stránkach), 

 zaradiť vytvorené  logické, zábavné a vedomostné úlohy do vyučovacieho procesu,  

 viesť žiakov k vytvoreniu vzťahu k práci, k organizovaniu osobných financií, k orientácii 

v oblasti finančnej gramotnosti, 

 efektívne začleniť rôzne úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti a rôzne typy úloh 

online testov do vyučovacieho procesu  a pre prácu s interaktívnou tabuľou, 

 uplatniť vo vyučovacom procese aj prezentované internetové portály a popularizačno -

vzdelávací cyklus Neskreslená veda, 

 využívať digitálne technológie vo vyučovaní, 

 efektívne  zaraďovať do vyučovacieho procesu rôzne problémové úlohy rozvíjajúce 

matematickú a finančnú gramotnosť, 

 preferovať softvér ActiveInspire pri práci s interaktívnou tabuľou  a vizualizérom,  

 pracovať so softvérom ActiveInspire a s vizualizérom vo vyučovaní,  

 rozvíjať u pedagógov ich digitálne a technické zručnosti pri práci s týmto softvérom, 

vizualizérom, s internetom, videoukážkou, 

 využívať moderné vyučovacie metódy vo vyučovaní, 

 zaraďovať do vyučovacieho procesu moderné vyučovacie metódy (prácu s internetom, prácu 

s videoukážkou), 

 preferovať moderné vyučovacie metódy prírodovedných predmetov (aktivizujúce metódy – 

projektovú metódu, brainstorming, didaktické hry, metódy objavovania a riadeného 

objavovania, heuristickú metódu),  

 aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou.  
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