
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ ZŠ s MŠ Radoľa 326, 023 36 Radoľa  
4. Názov projektu Škola pre život 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S208 
6. Názov pedagogického klubu  Svet čísel 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 16.09.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu ZŠ s MŠ Radoľa 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu RNDr. Iveta Palúchová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zsradola.edu.sk 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

 
Obsahom prvého stretnutia klubu Svet čísel bola výmena doterajších skúseností pedagógov klubu s 
matematickou gramotnosťou, skúsenosti s jej implementáciou do TVVP  a návrh tém vhodných na 
začlenenie matematickej gramotnosti do TVVP predmetov matematika, informatika, geografia, fyzika 
na šk. rok 2019/2020 
 
Kľúčové slová: klub, matematická gramotnosť, Implementácia, TVVP, školský rok 2019/2020 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
1. Zahájenie stretnutia 
2. Podrobné zoznámenie sa s plánom klubu na školský rok 2019/2020 
3. Výmena skúseností so začlenením matematickej gramotnosti v aprobačných predmetoch členov 
klubu 
4. Analýza TVVP jednotlivých predmetov z pohľadu využitia matematickej gramotnosti 
5. Návrh tém v TVVP vhodných na začlenenie matematickej gramotnosti 
6. Záver stretnutia 
 
13. Závery a odporúčania: 
 Členovia klubu skonštatovali, že ovládanie matematických zručností, ktoré majú význam pri riešení 
problémov v reálnom živote je pre deti veľmi dôležitá. Pri vzdelávaní treba klásť dôraz na uvažovanie, 
argumentáciu, komunikáciu, orientáciu v grafoch a tabuľkách, vyjadrenie bežných problémov 
v matematickom, riešenie problémov podľa návodu a používanie štatistiky a pravdepodobnosti.  
Pri matematickom obsahu treba zohľadňovať jeho užitočnosť pre život. 
Po analýze TVVP vyučujúce navrhli témy, ktoré sú vhodné na rozvoj matematických zručností 
u žiakov. 
 



MAT 
5. roč. Slovné a kontextové úlohy (tabuľky, diagramy, mapy, schémy) 
6. roč.  Riešenie slovných úloh s desatinnými číslami, Riešenie kombinatorických úloh 
7. roč. Súhrnné cvičenia- zlomky, Kosodĺžnik 
8. roč. Dĺžka kružnice, Obvod kruhu, Konštrukčné úlohy s kružnicou 
9. roč. Súhrnné cvičenia- Grafické znázorňovanie situácií 
 
INF 
5. roč. Jednoduché tabuľky 
6. roč. Práca s tabuľkami 
7. roč. Algoritmické riešenie problémov – analýza problému   
8. roč. Práca so vzorcami – suma, priemer, max, min 
9. roč. Práca so štatistickým materiálom 
 
FYZ 
6. roč. Meranie dĺžky 
7. roč. Riešenie úloh - výpočet tepla 
8. roč. Riešenie úloh - rovnomerný pohyb 
9. roč. Zapájanie spotrebičov v el. obvode za sebou 
 
 
GEG 
5. roč.Mierka mapy, Časové pásma 
6. roč. Podnebie Afriky, Vodstvo Afriky 
7. roč. Hospodárstvo Európy 
8. roč. Košický kraj 
9. roč. Hospodárske využitie polárnych oblastí 
 
 
  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Iveta Palúchová 
14. Dátum 17.9.2019 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Vladimír Hromádka 
17. Dátum 18.09. 2019 
18. Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .1.1  Zvý ši ť  in k luz ívnosť  a  rovn aký p r í stup  ku kval i tnému  
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: ZŠ s MŠ Radoľa 

Dátum konania stretnutia:16.09.2010 

Trvanie stretnutia:  od 13:40 hod do16: 40 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Gabriela Berešíková  ZŠ s MŠ Radoľa 

2. Mgr. Zuzana Mičicová  ZŠ s MŠ Radoľa 

3. RNDr. Iveta Palúchová  ZŠ s MŠ Radoľa 

    

    

    

    

 


