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Úvod: 

     Činnosť klubu matematiky a práce s informáciami sa  v 2. polroku zameriavala        

na rozvoj a podporu vzájomnej komunikácie a spolupráce pedagógov, na výmenu  

skúseností  a best practice z vlastnej pedagogickej činnosti, na tvorivé a analytické 

činnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania v predmetoch, ktoré jednotliví členovia 

klubu vyučovali. Veľká pozornosť bola venovaná výmene skúseností v oblasti 

medzipremetových vzťahov, prepájaniu matematiky a informatiky s odbornými 

predmetmi ako napríklad elektrotechnika, elektronika, autoopravárenstvo, ekonomika 

a i. Konkrétne ukážky úloh z pedagogickej praxe a vytvorené návrhy školských 

projektov sa stali názornou ukážkou na efektívne  medzipredmetové prepojenia.  

     Dôležitou témou ďalších stretnutí bolo využívanie IKT na vizualizáciu 

a sprístupňovanie učiva žiakom, identifikovanie a analyzovanie príčin problémov 

žiakov vyplývajúcich z nedostatočne osvojených matematických a IKT zručností,  

hľadanie riešení na odstraňovane nedostatkov, zisťovanie vplyvu používania názorných 

2D a 3D modelov a pomôcok, dynamických PC programov, aplikácií, apletov, 

výukových videí na zlepšenie situácie.  
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gramotnosť, názorné 2D a 3D pomôcky, dynamické prvky vo vyučovaní matematiky, 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu:  

     Hlavným zámerom stretnutí bol rozvoj kompetencií učiteľov a obohatenie ich práce 

prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností,  podpora a rozvoj medzipredmetových 

vzťahov ako najvhodnejšej formy vzájomnej spolupráce vyučujúcich 

všeobecnovzdelávacích  a odborných predmetov. Realizácia medzipredmetových 

vzťahov  vo vzdelávaní poskytla  priestor na užšie  prepojenie teoretických poznatkov 

žiakov s ich praktickým využitím,  umožnila  žiakom vytvoriť si ucelenú predstavu 

o fungovaní technických zariadení z pohľadu fyzikálnych vlastností, matematických 

výpočtov a naučila  myslieť v súvislostiach.  V bežnom   živote budú    rôzne   podnety   

vyžadovať  rozhodnutia  a  ich  zdôvodnenia,  ktoré  sú  založené  na logickom  

myslení  a  argumentácii. Mnohé pracovné úlohy budú mať  širšie súvislosti a pri ich 

riešení sa bude  od žiakov vyžadovať  integrovanie poznatkov z viacerých vzdelávacích 

oblastí. 

     Využívanie IKT v tomto školskom roku bolo podmienené epidemiologickou 

situáciou. Systém dištančného vzdelávania priniesol nové možnosti, ako skvalitniť 

vzdelávací proces. Počítač, notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa, ako aj ďalšie 

prvky IKT sa stali nevyhnutnými pri sprostredkovávaní nových informácií a vytváraní 

potrebných učebných materiálov. Učitelia v každodennej  prezenčnej a dištančnej praxi 

využívali  IKT na vizualizáciu nového učiva, informácií a dát, čím zabezpečovali 

a sprístupňovali nové poznatky všetkým žiakom školy.  

     Mnohí z našich žiakov mali ťažkosti s učením sa, ktoré po nevyhnutnom prechode   

z  prezenčného  vzdelávania na dištančné sa ešte  prehĺbili  a k nim  pribudli aj ďalšie, 

nové problémy, ktoré sme priebežne riešili. 
 

 

Jadro: 

      Medzipredmetové vzťahy  boli  v podmienkach  našej školy najvhodnejšou formou 

zvyšovania  kvality a efektivity  vyučovania, aktivizovali  a motivovali žiakov. 

Jednotliví vyučujúci z rôznych predmetových  komisií spolupracovali už pri príprave 

tematických plánov. Vo  viacerých  predmetoch toho istého ročníka   sú témy, ktoré 

vyžadovali obsahovú, metodickú a časovú náväznosť v jednotlivých predmetoch. Ich  

uplatňovanie  prispelo  ku  skvalitneniu a zefektívneniu  vyučovacieho  procesu.    

     Na spoločných stretnutiach sme hovorili o úlohách, s ktorými naši žiaci mali 

problémy v daných predmetoch. V matematike boli najväčšie ťažkosti pri počítaní 

s percentami, v štatistických úlohách, pri základných numerických výpočtoch a ich 

aplikácii v úlohách zo základov elektrotechniky              (v témach o zapojení 

rezistorov a kondenzátorov, pri Ohmovom zákone.), pri správnom čítaní z grafov a i. 

Ťažkosti nastali  aj pri riešení rovníc a pri vyjadrovaní neznámej      zo vzorca. Žiakom 

chýbala predstava o základných rovinných útvaroch a telesách, ktorá je veľmi dôležitá  

v predmete technického kreslenia alebo strojárstvo.  

     Na základe toho jednotliví členovia klubu navrhli a prezentovali  návrhy 

konkrétnych úloh, školských projektov  a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, 

ktoré by  pomohli tieto ťažkosti minimalizovať: 

Návrhy niektorých konkrétnych úloh: 

Téma 1: Parlamentné voľby – prieskum 

Medzipredmetové vzťahy: 

Matematika -  porovnanie čísel, výpočet priamej úmernosti, výpočet percent, metódy 

reprezentácie vzťahov – slovné, algebrické, tabuľkové, grafické, výroková logika 

Občianska náuka -  Ústava SR, volebný systém na Slovensku  



Informatika -  číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie informácií, 

tabuľkový kalkulátor  

Znenie úlohy:  

V mediálnych správach vyhľadajte posledný prieskum volebných preferencií 

politických strán,  diskutujte a vypracujte odpovede na dané otázky. 
            

Téma 2: Banka – finančná gramotnosť ( úroky, sporenie, finančný plán) 

Medzipredmetové vzťahy: 

Matematika -  porovnanie čísel, výpočet priamej úmernosti, výpočet percent,     

jednoduché a zložené   úrokovanie, 

Ekonomika -   banky, úrok, sporenie, 

Informatika - číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie informácií,  

tabuľkový kalkulátor.  

Znenie úlohy:  

Pred kúpou bytu vyhľadajte a porovnajte najvýhodnejšie úvery v troch 

vybraných bankách. Údaje spracujte v tabuľke a prezentujte pred spolužiakmi. 

 

Téma 3:  Téma: Ohmov zákon 

Medzipredmetové vzťahy: 

Matematika -  matematické operácie, numerické výpočty, 

Elektrické merania – zapojenie rezistorov v obvode, 

Informatika -  práca s aplikáciami – tabuľkový editor Excel – zápis hodnôt do tabuľky 

a tvorba grafu. 

Znenie úlohy:  

Zapojte podľa schémy elektrický obvod s rezistorom. Pomocou meracích 

prístrojov odmerajte hodnoty napätia a prúdu. Namerané hodnoty zapíšte 

v tabuľkovom editore a porovnajte ich s vypočítanými. Vygenerujte graf závislosti 

napätia od elektrického prúdu – VA charakteristiku. 

 

Návrhy niektorých  konkrétnych školských projektov: 

Téma: Odpor rezistorov  

Cieľ: Žiaci v skupinách zostavia podľa obvodu  zapojenia odporov – paralelné 

a sériové, nájdu vzťahy  na výpočet výsledného odporu a vyriešia príklady 

s konkrétnymi hodnotami.  

Predmet: 

Matematika: Matematické operácie so zlomkami, numerické výpočty 

Základy elektrotechniky:  Odpor rezistora, zapojenie rezistorov 

Technické kreslenie: Kreslenie  elektrických schém  

Informatika: Kreslenie  elektrických schém v aplikačnom programe 

Forma: Pracovný list 

 

Téma: Spaľovacie motory  a emisie 

Cieľ: Žiaci v skupinách zostavia podľa obvodu  zapojenia odporov – paralelné 

a sériové, nájdu vzťahy  na výpočet výsledného odporu a vyriešia príklady 

s konkrétnymi hodnotami.  

Predmet: 

Automobilová technika: Typy spaľovacích motorov a ich porovnanie z pohľadu emisií 

Matematika: Matematické operácie s percentami, numerické výpočty 

Informatika: Komunikácia prostredníctvom IKT –práca s internetom.   

Forma: Prezentácia, plagát 



Téma: Ohmov zákon 

Cieľ: Žiaci v skupinách zapoja podľa schémy elektrický obvod. Pomocou meracích 

prístrojov odmerajú hodnoty napätia a prúdu. Namerané hodnoty porovnajú 

s vypočítanými. V tabuľkovom editore zapíšu údaje a vygenerujú graf priebehu – VA 

charakteristiku. 

Predmet: 

Elektrické merania: Zapojenie rezistorov v obvode. 

Matematika: Matematické operácie , numerické výpočty 

Informatika: Práca s aplikáciami – tabuľkový editor Excel 

Forma: Laboratórny protokol 

       Jednou z ďalších tém našich klubov bola práca so žiakmi počas dištančného 

vzdelávania a analyzovanie a vyhodnocovanie problémov žiakov s učením sa. Zistili 

sme, že obrovské množstvo žiakov najmä počas dištančného vzdelávania nebolo 

pripravených prevziať zodpovednosť za vlastné učenie, neboli schopní riadiť si vlastný 

čas aj proces učenia. Bolo potrebné naučiť ich, ako sa učiť. Veľká časť zodpovednosti 

za vzdelávanie sa preniesla na rodinné zázemie, čo výrazne znevýhodňovalo žiakov 

s náročnejšími podmienkami (napríklad nedostatočná podpora zo strany rodičov,  

nedostupné technologické vybavenie alebo priestor na učenie sa). 

      Na druhej strane mnohí žiaci boli  schopní osvojiť si  základné algoritmy 

a jednoduché stratégie riešenia úloh, vedeli ich interpretovať a zdôvodňovať 

jednoduché výsledky. Zaostávali však pri riešení zložitejších problémov, nedokázali 

identifikovať obmedzenia a určovať podmienky ich riešiteľnosti, mali  problém presne 

a jasne vyjadrovať svoje myšlienkové postupy, objavili sa nedostatky v zápisoch 

riešení a v ich interpretácii. Medzi ďalšie hlavné problémy patrila domáca IT 

vybavenosť, ale aj nižšia kvalita softvérov, ktoré mali žiaci  k dispozícii doma. 

     Učitelia sa na stretnutí ďalej zaoberali tým, ako môžu pomáhať žiakom uvedené 

ťažkosti s učením prekonávať, postupne ich eliminovať  a v budúcnosti im 

predchádzať. Bude potrebné   so žiakmi otvorene hovoriť, čo robiť v prípade ťažkostí 

a problémov, ako nestagnovať a hľadať spôsoby  riešenia. 

     Diskutujúci  učitelia navrhli podľa možností a materiálno-technického vybavenia 

školy využívať pri výučbe  matematiky nielen tabuľu a rysovacie pomôcky, ale aj 

vhodný dynamický softvér  ako napríklad  GeoGebra, Planimetrik, Cinderella, 

Euklides, WinGeom. Žiaci, ktorí využívajú geometrický softvér, môžu dopĺňať vlastnú 

predstavivosť dynamickou manipuláciou s geometrickými objektmi a dokážu ľahšie 

vytvárať stratégie, preverovať hypotézy, zisťovať podmienky riešiteľnosti a počet 

vyhovujúcich riešení. Takto bude dochádzať u žiakov k rozvíjaniu tvorivosti, 

nápaditosti a predstavivosti. Zároveň sa naučia formovať otázky, hľadať vzťahy, 

argumentovať, otvorene komunikovať, spolupracovať, verifikovať výsledky a  

odstraňovať chyby. Učiteľ môže vytvoriť priestor na diskusiu, vyslovovanie 

a overovanie hypotéz, mal by ich viesť k vyriešeniu problému, sformovaniu záveru 

a následnému zosumarizovaniu, čím sa bude rozvíjať ich kritické myslenie, dôvtip, 

samostatnosť a poznávacie schopnosti.           

     V predmete informatika navrhli zamerať sa na zjednocovanie  a skvalitnenie 

úrovne vedomostí a zručností  žiakov pri práci s PC na základe zvládnutia základov 

algoritmizácie a následne prejsť na tvorbu zložitejších algoritmov s cieľom ich 

realizácie v programovacom jazyku. Ďalej je potrebné, aby žiaci vedeli využívať 

kresliaci program PROFICAD, následne by sa zlepšila ich práca s návrhmi obvodov 

ARDUINO, ktorú by si overili simuláciou v programe TINCERCAK. 

    V rámci odborných predmetov učitelia navrhli viesť žiakov k aktívnemu využitiu  



programov Multisim, Flash MX 2004, FLASH  CZI 5.5, GYMP, PROFICAD, ZONER 

PHOTO STUDIO , TINITAKE  a ďalších programov s cieľom ich  využívania v praxi.  

     Pre zlepšenie vzdelávacieho procesu v súvislosti s medzipredmetovými vzťahmi 

sme uviedli praktické linky, ktoré navrhujeme pedagógom používať: 

Matematika: 

https://dobraskola.sk/zazitkova-matematika-s-geogebrou/ 

https://lnk.sk/lcmt  

https://lnk.sk/axk  

https://lnk.sk/ptv  

https://lnk.sk/ftpz.  

Informatika: 

https://www.ucimeshardverom.sk/ciele/ 
https://dobraskola.sk/digitalna-bezpecnost/ 

Odborné predmety: 

https://www.ucimeshardverom.sk/ciele/ 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov: 

1. Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami vzali                  

na vedomie: 

a) analýzu a identifikáciu problémov a ťažkostí žiakov s učením sa, 

b) návrhy na využitie konkrétnych  dynamických grafických  a PC programov, 

           dynamických apletov a názorných 2D a 3D pomôcok na kvalitnejšie            

           sprístupnenie nových poznatkov, vedomostí a zručností žiakom 

2. Členovia pedagogického klubu sa dohodli, že: 

a) budú naďalej vzájomne spolupracovať pri rozvíjaní medzipredmetových vzťahov 

v informatickej  a matematickej gramotnosti, 

b) budú aktívne vyhľadávať úlohy z praxe, ktorých riešenie je súčasťou obsahu 

vzdelávania viacerých predmetov, 

c) budú sa zaoberať jednotlivými návrhmi  využitia dynamických  grafických a PC 

programov, vhodných dynamických apletov a ďalších názorných pomôcok                  

na  kvalitnejšie sprístupnenie nových poznatkov, zručností a vedomostí žiakom.   
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