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11. Manažérske zhrnutie: 
Téma : Prečo sú včely pre nás dôležité 
1. Prezentácia  - príprava prezentácie zameranej na tému život včiel a ich význam pre človeka.  

Prezentácia bude zameraná na základné poznatky zo života včiel, hierarchia včiel v úli, 
význam včiel pre človeka a prírodu, včelie produkty a včelárenie, dôležitosť ochrany včiel na 
Slovensku. 

2. Príprava pracovných listov a aktivít zameraných na život a chov včiel, ich činnosť v prírode, 
význam a dôležitosť pre človeka i prírodu, včelárenie, pozitívny a negatívny vplyv 
poľnohospodárstva a činnosti človeka na život včelstiev, dôležitosť ochrany prírody i včiel. 

3. Výmena doterajších skúseností s využívaním didaktických metód na rozvoj kľúčových 
kompetencií.  

4. Prezentácia písomných výstupov členov klubu – diskusia, možnosti ich využitia na 
vyučovacích hodinách. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3. Oboznámenie s prípravou prezentácie na tému život včiel a ich význam pre človeka 
4. Prezentácia pracovných listov a aktivít určených pre žiakov 1. - 4. Ročníka zameraných na 
informácie o živote včiel, včelárenie, včelie produkty a ochranu včiel.  
5. Diskusia: Výmena skúsenostís využívaním didaktických metód na rozvoj kľúčových kompetencií 
pri aplikácii aktivít na vyučovacích hodinách,možnosti využitia jednotlivých aktivít na vyučovaní, 
skúsenosti ostatných vyučujúcich. 
6. Diskusia: Prezentácia písomných výstupov členov klubu, možnosti ich využitia. 
6. Záver: závery a odporúčania 
 
13.Závery a odporúčania: 

 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na : 

- na vyučovacích hodinách využiť vytvorenú prezentáciu a pracovné listy na 
vyučovacích predmetoch ako PVO, PDA, VYV,PVC  

- podľa možností zakomponovať do vyučovania a na triednické hodiny realizáciu 
praktických úloh a aktivít zameraných na tému život včiel a ich význam pre prírodu a 
človeka 

- možnosť realizovať niektoré aktivity aj ako dvojhodinovú vyučovaciu hodinu 
- upozorňovať deti na dôležitosť ochrany včiel i hmyzu 
- podporovať u detí záujem o včely a včelárenie 
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