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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Členovia pedagogického klubu diskutovali a porovnávali fázy riešenia slovných úloh v predmetoch 
matematika, chémia.  
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
Fázy slovných úloh: 

• zápis 
• riešenie 
• výsledok 
• odpoveď 

Členovia klubu diskutovali o spôsoboch hodnotenia jednotlivých fáz. Zároveň rozoberali, ktorá fáza 
robí žiakom najväčší problém. Zaoberali sa aj otázkou: Sú integrovaní žiaci schopní riešiť takéto 
úlohy? 
V druhej časti členka klubu oboznámila, ako postupuje s písomným výstupom klubu a s jeho 
obsahom. Ostatní navrhli, čo treba doplniť a v akú formu bude mať daný výstup z hľadiska prínosu 
pre ostatných vyučujúcich. 
13.Závery a odporúčania: 
Prítomní členovia zhodnotili, že žiaci majú najväčší problém vytvoriť zápis, teda čítanie 
s porozumením je ich veľkou slabosťou, či už v matematike, alebo v chémií. 
Bude potrebné trénovať túto schopnosť častejšie na vyučovacích hodinách. 
Odporúčame všetkým vyučujúcim zaradiť úlohy na zlepšovanie schopnosti čítať s porozumením na 
všetkých predmetoch, či už na matematike, biológií, fyzike, či chémií. Žiaci čítajú málo a neradi, je 
pre nich neatraktívne. 
Zaradením rôznych zábavných slovných úloh sa pokúsime žiakov viac motivovať k čítaniu. 
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