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

1. Úvod — otvorenie stretnutia
2. Geogebrapopis a prostredie
3. Odporúčania pre vyučujúcich

Geogebra_popis a prostredie

a) Zdroj_stiahnutie https://www.Eeo2ebra.orp/
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Geogebra 5, Geogebra 6 (možnosf stiahnutia aj mobilnej aplikácie)
Stránka ponúka možnost‘ využitia róznych výukových materiálov
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b) Popis prostredia a základných funkcií

Geogebra5 Geogebra6 (clasic)
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c) Využitie v tématickom celku o funkciách. Žiaei majú za úlohu vytvorit‘ gra~ funkcií
v programe geogebra a využitím funkcie posúvnika skůmajú vlastnosti týchto funkcii.
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d) Využitie Geogebry pri riešení stereometrických úloh. Žiaci riešia úlohy využitím
matematického softvéru (napríklad siete telies, metrické úlohy v priestore, povrchy a objemy
teliesapod.) Program vie vypočítať povrch telesa, objem telesa.
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e) Rezy telies — Využitie pri konštrukcii
pohl‘adu na priestorové teleso

rezov telies, možnosť otáčania a róznych uhlov
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(možnosť postupného zobrazenia konštrukcie)
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1) Využitie pil zhodných a podobných zobrazeniach

Ĺ

g) Využitie v analytickej geometrii (vzájornné polohy priamok, kružnice a
vyj adrenia Iineárnych a kvadratických útvarov)

priamky, analytické
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h) CAS riešenie rovnic (Iineárne a kvadratické rovnice, derivácia a integrál funkcie)
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13. Závery a odporúčania:

Členovia klubu sa oboznámiti s prostredím matematického softvéru Geogebry, so základnými funkciami
programu a prakticky vyskúšali prácu s programom. Učitelia, ktorf už majú skúsenosti s týmto softvérom,
sa podelili s námetmi na aktivizáciu žiakov využitím programu Geogebra a so svojimi doterajšfmi
aktivitami pri jeho začlenenia do vyučovacieho procesu. Stretnutie boto prínosné hlavne vzhľadom na
praktické ukážky a nápady, ktoré učitelia realizujú pri vzdelávacom procese na hodinách prirodovedných
predmetov. Koordinátorka klubu zhmula stretnutie. Odporúčame inšpirovat‘ sa niektorými návrhmi aktivit
na jednotlivých VH v rámci svojich predmetov
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