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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: 

Prepájanie matematiky s ďalšími predmetmi (ekonomika, elektrotechnika, elektronika, 

autoopravárenstvo, strojárstvo atď.) Hľadanie riešení na odstraňovanie problémov 

vyplývajúcich z nedostatočne osvojených matematických a IKT zručností pri výpočtoch, 

výmena skúsenosti v oblasti medzipremetových vzťahov. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod – otvorenie pedagogického klubu 

2. Medzipredmetové vzťahy 

3. Analýza problémov pri chápaní a prepájaní poznatkov v jednotlivých predmetoch 

4. Konkrétne úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

 

        Piate stretnutie  klubu sa uskutočnilo 24.5.2021  v učebni  U 23 na  SOŠ automobilovej 

na Moldavskej ceste 2 v Košiciach. V úvode  stretnutia Mgr. Daniela Filčáková  privítala  

prítomných členov klubu. Na stretnutí  sa zúčastnili: RNDr. Jana Vargová, Ing. Silvia 

Kravcová, Ing. Milan Kanát, Mgr. Zuzana Černická a Mgr. Daniela Filčáková – koordinátorka 

klubu.  

 

K bodu 2:   

 

    Medzipredmetové vzťahy  sú  v súčasných  podmienkach školy najvhodnejšou formou 

ich vzájomného prepojenia. Ich uplatňovanie pomáha zvyšovať  kvalitu a efektivitu  

vyučovania, aktivizuje  a motivuje žiakov. Vo  viacerých  predmetoch jedného ročníka 

existujú témy, ktoré umožňujú a zároveň vyžadujú obsahovú,  metodickú a časovú väzbu. 

Ich  uplatňovanie  prispieva  ku  skvalitneniu a zefektívneniu  vyučovacieho  procesu.    

    Realizácia medzipredmetových vzťahov vyžaduje spoluprácu vyučujúcich  odborných 

a všeobecno - vzdelávacích predmetov. Vznikne tým užšie  prepojenie medzi  

teoretickými poznatkami žiakov a ich praktickým využitím. Medzipredmetové vzťahy sú 

nevyhnutne  potrebné  na  vytvorenie  ucelenej predstavy žiakov o fungovaní technických 

zariadení z pohľadu fyzikálnych vlastností, matematických výpočtov a učia žiakov  

myslieť v súvislostiach. 

     Vyučujúci  musí   spolupracovať s vyučujúcimi z  iných predmetových  komisií už pri 

príprave tematických plánov. Jednou z možností sú školské projekty, ktoré poskytujú 

príležitosť pre rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s školskej praxi. 

 

       

K bodu 3:    

 

     V priebehu klubu sme sa zaoberali úlohami, s ktorými mali naši žiaci problémy na 

odborných predmetoch. Najväčšie problémy sa ukázali pri základných numerických 

výpočtoch a ich aplikácii pri riešení úloh zo Základov elektrotechniky (napr. zapojenie 

rezistorov a kondenzátorov, Ohmov zákon.). Nedostatky sú aj pri riešení rovníc a pri 

vyjadrovaní neznámej zo vzorca. 

    Žiakom chýba predstava o základných rovinných útvaroch a telesách, ktorá je 

nevyhnutná pre pochopenie učiva Technického kreslenia a Strojárstva.  

Problémovou oblasťou v predmete Matematika je počítanie s percentami, ale aj bežné 

štatistické úlohy (napr. aritmetický priemer) a čítanie grafických informácií. Tie pritom 

zohrávajú dôležitú úlohu pri pochopení zložitejších problémov, informácií a súvislostí, 

ktoré sú súčasťou každodenného života. Študentom  motivujeme a inovatívne vzdelávame. 

 

       K bodu 4: 

 

       Návrh konkrétnych 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 

 

K bodu 5: 

         V rámci diskusie sme sa na stretnutí zaoberali jednotlivými návrhmi  

medzipredmetových hodín. Diskutovali sme ako  prepojiť témy hodín v jednotlivých 

predmetoch  so zameraním na realizáciu konkrétnych úloh.          

13. Závery a odporúčania: 

 

Uznesenie: 

Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami: 

 

1.  vzali na vedomie: 

a) hlavné body rozvoja medzipredmetových vzťahov, 

b) analýzu príčin a problémov žiakov pri riešení praktických úloh. 

 

2. Členovia pedagogického klubu sa dohodli, že: 

 budú naďalej vzájomne spolupracovať pri rozvíjaní medzipredmetových 

vzťahov v informatickej  a matematickej gramotnosti, 

 budú  využívať projektové vyučovanie, 

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

vzdelávania viacerých predmetov. 
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