
 
 

 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu 
 

 

 
1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1. 2. 1. Zvýšiť kvalitu odborného 
vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby 
trhu práce 

3. Prijímateľ   Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská   cesta 2, Košice 

4. Názov projektu   Tradičná škola v tempe vedomostnej 

spoločnosti 

5. Kód projektu ITMS2014+   312011AGX4 

6. Názov pedagogického klubu   Klub matematiky a práce s informáciami 

7. Dátum stretnutia pedagogického klubu   1.6.2021 

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu   Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská   cesta 2, Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu   Mgr. Daniela Filčáková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-

tempe-vedomostnej-spoločnosti 

 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: 

 

využitie moderných nástrojov a IKT pri práci s údajmi, konkrétne ukážky z pedagogickej 

praxe, medzipredmetové prepojenia 

 

Kľúčové slová: 

 

matematická gramotnosť, IKT zručnosti, internet, počítač, tablet,  analýza, interaktívna 

tabuľa, inovácie 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod 

2. Využitie moderných nástrojov a IKT pri práci s údajmi v praxi 

3. Konkrétne ukážky z pedagogickej praxe – medzipredmetové prepojenie 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-tempe-
https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-tempe-


 

K bodu 1: 

 

        Siedme stretnutie  klubu sa uskutočnilo 01.06.2021  v učebni  U23 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:    

           

         IKT pomáha rozvíjať nápady do konkrétnych výsledkov, ktoré možno prezerať, 

počúvať a reflektovať s cieľom posunúť dopredu kreativitu za veľmi krátky čas. Učenie sa 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií je zaujímavejšie  a 

názornejšie. IKT umožňuje  model učenia, ktorý podporuje  kreativitu a kritické myslenie. 

Bežný   život   ponúka   rôzne   podnety   vyžadujúce rozhodnutia  a  ich  zdôvodnenia,  

ktoré  sú  založené  na logickom  myslení  a  argumentácii. Mnohé úlohy majú širšie 

súvislosti a pri svojom riešení vyžadujú integrovanie poznatkov z viacerých vzdelávacích 

oblastí. 

       

K bodu 3:  

   

 

           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  

      

Popis 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  

      

Popis 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 

 

 



Popis 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. 

 

              

K bodu 4: 

 

      V rámci diskusie  sme sa na stretnutí zaoberali ďalšími úlohami a praktickými 

skúsenosťami z vyučovania.    

 

K bodu 5: 

        V závere stretnutia  boli  prijaté závery  a uznesenie klubu. 

 

 

Závery a odporúčania: 

 

Uznesenie: 

 

Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami vzali na vedomie: 

 

a) využitie moderných nástrojov a IKT pri práci s údajmi 

b) návrhy konkrétnych úloh s medzipredmetovým prepojením 
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