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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia:  

Desiate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Moderné metódy vo vyučovaní 

matematiky. Rámcový program stretnutia bol zameraný na špecifikáciu moderných metód vhodných 

pre predmet matematika a zhodnotenie ich prínosu. Stretnutie bolo zamerané na objasnenie 

vybraných moderných metód  a ich uplatnenie 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. 

 

kľúčové slová:  

aktivizujúce metódy, matematika, projektová metóda, brainstorming, didaktické hry, metódy 

objavovania a  riadeného objavovania, heuristická metóda 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Moderné metódy vo vyučovaní matematiky 

3. Praktická aplikácia témy: Aktivizujúce metódy vo vyučovaní matematiky 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

K bodu 2 

Členom klubu bola predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Moderné metódy vo vyučovaní 

matematiky. 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) špecifikáciu vybraných moderných metód vo vyučovaní matematiky - aktivizujúce metódy 

(projektová metóda, brainstorming, didaktické hry, metódy objavovania a riadeného 

objavovania, heuristická metóda) 

b) prezentovanie rôznych webových stránok -  https://moj.kozmix.sk/obsah/svp/matematika, 

https://hrauctovnik.dennikn.sk/sk.html#/, https://www.viemematiku.sk/, 

https://ed.ted.com/series/math-in-real-life, https://ucimesevenku.cz/videa/,  

https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/tangram-rocket/, 

https://pohodovamatematika.sk/online-osemsmerovky-matematicke-pyramidy-a-online-

pexeso.html, http://www.matika.sk/namety.htm,  

http://kazdodenamatika.szm.sk/archiv/dohoda/dohoda-riesenie.htm, 

http://www.matika.sk/zdroje/namety/numeracia/postup1.htm, 

http://www.matematika.webz.cz/hry/, http://www.tady.cz/zabavna.matematika/, 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5771-skola-doma-9-tr-reseni-linearni-rovnice-

i?vsrc=predmet&vsrcid=matematika s úlohami, aktivitami z matematiky  k vybraných 

moderným metódam, 

c) zhodnotenie prínosu vybraných moderných metód vo vyučovaní matematiky. 

 

K bodu 3 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu diskutovali o  možnostiach využitia 

predstavených moderných metód a o zhodnotení ich prínosu vo vyučovaní matematiky. Následne po 

diskusii pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na využitie aktivizujúcich metód vo 

vyučovaní matematiky. Spoločne riešili rôzne úlohy na webových stránkach:  

http://www.matika.sk/zdroje/namety/numeracia/postup1.htm,  

https://superko.sk/k/matematicke-pyramidy/, 

https://moj.kozmix.sk/obsah/p/parne-a-neparne-cisla/123m_sk_206, 

https://www.viemematiku.sk/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/381,  

https://www.viemematiku.sk/presuvanie-pavuciny-nasobilka-2-uroven/1184. 
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13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 4 

 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Moderné metódy vo vyučovaní matematiky. 

Diskutovali o  prínose a využití predstavených moderných metód vo vyučovaní.  

 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať moderné vyučovanie metódy vo vyučovaní Matematiky. 

Efektívne  zaraďovať do vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov moderné vyučovacie 

metódy (aktivizujúce metódy – projektovú metódu, brainstorming, didaktické hry, metódy 

objavovania a riadeného objavovania, heuristickú metódu). 

Rozvíjať u pedagógov a žiakov ich digitálne zručnosti pri práci s internetom a interaktívnou tabuľou. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  

  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  17. 1. 2022  

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


