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11. Manažérske zhrnutie: 

Žiadna prírodná veda sa nezaobíde bez práce so štatistickými údajmi. 
Prítomní členovia diskutovali o tabuľkách, grafoch a diagramoch v jednotlivých predmetoch. Popísali 
problémy, ktoré deti majú pri ich tvorbe, rovnako ako aj pri čítaní grafov a získavaní informácií 
z nich. Je nevyhnutné neustále zlepšovať prácu s údajmi vo všetkých prírodovedných premetoch. 
Kľúčové slová :  tabuľka, graf, diagram, informácie 
12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

• Tvorba tabuľky a práca s ňou v rôznych predmetoch 
• Tvorba grafov, rôzne typy grafov a získavanie informácií z neho, hodnotenie grafov 
• Tvorba a čítanie diagramu 
• Rozbor chýb pri riešení 
• Návrhy na zlepšenie práce  

Prítomní členovia diskutovali o rôznych typoch grafov, o chybách, ktoré robia žiaci pri vyhľadávaní 
informácií v rôznych predmetoch – chémia, matematika, a iné. Žiaci nevedia vytvoriť tabuľku, 
pričom poznatky z informatiky už majú. Veľký problém sú aj kruhové diagramy. Aplikácia 
vedomostí z informatiky na iných predmetoch je pre žiakov zložitá. 
13.Závery a odporúčania: 
Žiaci majú problém s tvorbou a čítaním z grafu, čo súvisí s nízkou úrovňou čitateľskej gramotnosti. 
Nevedia hlavne v iných predmetoch posúdiť, čo udáva x-ová a čo y-ová os. Odporúčame zaraďovať 
úlohy s grafmi do vyučovania všetkých predmetov, žiaci si zvyknú na ich používanie, len ich treba 
viac trénovať. Rovnako treba venovať zvýšenú pozornosť tvorbe tabuliek a jednoduchých diagramov. 
Je potrebné naplánovať si prácu s nimi a zaradiť ich do rôznych tématických celkov. Vhodné je 
poskytnúť žiakom aj širší priestor na rozvíjanie spomenutých kompetencií. Napríklad vytvorením 
vyučovacích hodín, ktoré sú cielene zamerané na prácu s údajmi. 
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