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Úvod:
V tomto polroku učitelia klubu absolvovali 10 stretnutí:

19.9.2022 Výmena skúsenosti s prirodovednou gramotnosťou v predmetoch klubu
26.9.2022 Vstupné testy v predmetoch pedagogického klubu
10.10.2022 Medzipredmetové vzťahy
17.10.2022 Aktivity pre žiakov na rozvoj prirodovednej gramotnosti mimo VH
7.11.2022 Burza nápadov
21.1.2021 Stratégie porozumenia textu
5.2.2022 Didaktické hry a IKT vo vyučovaní
12.12.2022 Maturimá skúška a výstupné testy
16.1.2023 Hospitačná činnost‘
30.1.2023 Priebežná diagnostika, zhodnotenie práce klubu za polrok

Stručná anotácia
Stretnutia členov klubu a vzájomná výmena skúseností z vyučovacích hodin, zameraných na rozvoj

prírodovednej gramotnosti a využívania IKT na podporu danej gramotnosti.

Kl‘účové slová

Vyhodnotenie činnosti pedagogického klubu, prínos projektu, dóležitosf výmeny skúseností medzi
členmi klubu

Zámer a priblíženie tétny písomného výstupu

Zhrnutie práce členov klubu, význam stretnutí a zhrnutie odporúčaní a výsledkov.

Jadro:
Popis témy/problém

Pedagogický klub tvora štyria učitelia s aprobáciami matematika, 1~‘zika a informatika. Členovia
klubu sa stretávali podl‘a vopred dohodnutého harmonogramu.



Klub pracoval na základe vopred stanoveného plánu. Jednotliví členovia klubu prispievali svojimi

nápadmi, postrehmi z hodin a skúsenost‘ami. Riešili sa problémy, ktoré sa bežne objavujú v rámci

vyučovacích hodín i mimo nich a súvisia z prácou klubu.

Medzi základné témy klubu v rámci tohto polroka bola:

- Prírodovedná gramotnosť - aktivity v predmetoch klubu

- Rozbor a analýza výsledkov vstupných testov

- Medzipredmetové vzt‘ahy,

- projektové vyučovanie,

- ročníkový projekt, skupinová práca, motivácia,

- komunikačné zručnosti.

- porozumenie textu, matematická čitateľská gramotnosf,

- didaktické hry, využitie IKT vo vyučovaní

- maturitná skúška, výstupné testy ‚ testovanie 9, komparo

- rozbor hospitácií

Na dvoch stretnutiach sa rozoberali úlohy zo vstupného testu z matematiky a zaujímavé úlohy

z testovaní. Prešli sa jednotlivé zadania z matematiky, f~‘ziky a informatiky. Členovia klubu

diskutovali o sporných úlohách a navrhli zmeny niektorých zadaní.

Aktívne sa rozobrali témy členov klubu v rámci ročníkových projektov žiakov 2. ročníkov

a sexty. Členovia zhodnotili prínos skupinovej práce v rámci projektov ako aj prmnos ročníkových

projektov pre motiváciu žiakov, či už vnútornú alebo vonkajšiu. Projekty sú vel‘mi cenným nástrojom

na rozvoj medzipredmetových vzťahov.

V rámci stretnutí bol zhodnotený prínos sekcie f~‘ziky a informatiky v rámci DOD, ktorý bol

realizovaný ako pracovné worshopy, kde iniciativu prevzali študenti a deviataci zo Zš.

Dóležitý bol klub zameraný na matematickú čitateľskú gramotnosť. Na zlepšenie matematickej

čitatel‘skej gramotnosti je potrebné zaoberat‘ sa týmito témami:

. Rozvíjanie a porozumenie matematickému slovníku (slovník matematických pojmov,
matematický slovný múr, matematická abeceda, tabuľka VCH-D, sprehádzané vety, koreňový
slovníkový strom, koreňová slovná mapa, matematická rozcvička, metóda voľného písania,
matematická interpretácia vizuálneho vnemu, matematická mozaika a pät‘lístok a d‘alšie vzdelávacie
aktivity)

. Vytváranie matematických spojov a väzieb (hl‘adanie a modelovanie súvislostí, prepájanie,
myslenie „nahlas“ ‚ metodické rady)

. Zvyšovanie porozumenia čítanému textu kladením otázok (učenie žiakov klásť zmysluplné

otázky)
. Vizualizácia matematických pojmov a myšlienok (budovanie schopnosti vizualizovaf zo slov,

modelovanie myslenia „nahlas“, „obrázkové prechádzky“ k budovaniu schopnosti vizualizovat‘,
grafické vizualizácie matematických predstáv)

. Vytváranie predpokladov a záverov (usudzovanie, prcdvídanie, syntéza)

. Motivovanie študentov na čítanie matematických textov (využitie a budovanie
predchádzajúcich znalostí, atraktívnost‘ tém pre žiakov a študentov)



. Ricšcnic slovných úloh (metodika riešenia slovných úloh, pochopenie či nepochopenie textu
zadania slovnej úlohy)

. Práca s chybou
Vplyv SPU na čitateľsků matematickú gramotnosf (prehľad o SPU a čo z príčin vyplýva pre

čitatel‘skú matematickú gramotnosť) K zlepšeniu matematickej čitateľskej gramotnosti móžu
dopomócf aj různe vyučovacie metódy, ktoré nám podporia vyššie uvedené stratégie a témy. Medzi
tieto vyučovacie metódy móžeme zaradif:

• Matematické čítanky
• Bádatel‘sky orientované vyučovanie
. Projektová výučba
• Použitie Montessori pedagogiky
. H-mat
• Didaktické hry
• Výučba podporovaná počítačom
. Problémové vyučovanie

Záver:
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov
Takéto stretnutia prinášajú mnohé skúsenosti a nápady, ktoré je možno využiť v praxi, teda priamo
na vyučovacej hodine, ale aj v rámci triednickych hodín a záujmových krúžkov. Téma prírodovednej
gramotnosti je tak rozsiahla, že okrem jej zapracovania do vyučovacích hodin, by bob vhodné ju
zaradif i do rnimovyuťovacích aktivit.
Clenovia klubu odporúčajú zakomponovat‘ materiály z webových stránok do vyučovacích hodín
a prepojif skúsenosti i z mými vyučovacími predmetmi.
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