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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Klubu učiteľov fyziky bola analýza prírodovedných vedomostí a zručností žiakov,  

identifikácia problémov prírodovedného vzdelávania, chýbajúcich zručností a vedomostí žiakov, 

pomenovanie príčin, výmena skúseností a návrh riešení na eliminovanie týchto problémov. 

 

Kľúčové slová:  

prírodovedné vzdelávanie, prírodovedná gramotnosť, čitateľská gramotnosť, matematické 

kompetencie, motivácia žiakov 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

− Otvorenie 

− Hodnotenie prírodovedných vedomostí a zručností žiakov na základe vlastnej skúsenosti 

z praxe 

− Identifikovanie hlavných problémov prírodovedného vzdelávania a rozvoja prírodovedných 

kompetencií žiakov  

− Diskusia o možnostiach zlepšenia, návrh spoločných odporúčaní pre prax 

− Záver 

 

Členovia klubu na základe vlastnej skúsenosti z praxe hodnotili prírodovedné vedomosti 

a zručnosti žiakov: väčšina žiakov hodnotí prírodovedné predmety ako ťažké, často sa učia 

mechanicky, bez potreby hľadania logických súvislostí, poznatky sa učia izolovane a ťažko ich 

vzájomne prepájajú, abstraktnejšie poznatky ťažko chápu, nedostatočné matematické zručnosti sa 

prejavia v riešení fyzikálnych úloh, podobne čítanie s porozumením je dôležitým predpokladom 

úspešného vyriešenia fyzikálnej úlohy. Žiaci si často vytvoria mylnú predstavu a predsudky 

o nepotrebnosti fyzikálnych poznatkov v praktickom živote, mnohí žiaci majú problém vyjadrovať 

sa, pomenovať a vysvetliť fyzikálne javy, odkomunikovať napr. výsledky svojho experimentu, 

vysloviť záver nejakej praktickej úlohy, „čítať z grafov“. Ešte menej žiakov je schopných na 

základe jednoduchého návodu bez priamej pomoci učiteľa zrealizovať praktickú úlohu, príp. hľadať 

riešenie a dospieť k nejakému záveru (aj spoluprácou v skupine). 

Pedagógovia spoločne identifikovali hlavné problémy: zhoršujúce sa matematické zručnosti 

žiakov, nevedia čítať s porozumením – text je im potrebné „prerozprávať“ a viackrát vysvetliť, 

napriek dostupnosti digitálnych technológii ich žiaci nevedia efektívne využiť pri práci, majú 

problém s vyjadrovaním sa, s využitím poznatkov, ktoré majú, aj v iných predmetoch alebo 

oblastiach. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

− Na každej vyučovacej hodine klásť dôraz na názornosť, učivo v čo najväčšej možnej miere 

doplniť experimentmi realizovanými priamo na hodine alebo – ak to nie je možné – 

sprostredkovanými napr. pomocou videonahrávky. 

− Poukazovaním prepojenia na prax a bežný život zvyšovať záujem a motiváciu žiakov. 

− Pravidelne riešiť so žiakmi slovné fyzikálne úlohy, čím sa rozvíja ich čitateľská gramotnosť 

a použitie naučených poznatkov v praxi.  

− Zavedené „extra hodiny“ Fyzikálne praktiká v 2. ročníku 4-ročnej formy štúdia a sexty 8-

ročnej formy štúdia sa javia ako výborný priestor na realizáciu experimentov žiakmi, je to 

priestor, kde žiaci budú vedení skúmať alebo overovať fyzikálne javy, analyzovať výsledky 

meraní, budú vedení k spolupráci v skupinách, čím sa zvýšia ich interpersonálne 

kompetencie. Zároveň sa budú učiť prezentovať výsledky svojich meraní, do spracovania 

výsledkov budú zahrnuté aj grafické metódy, čím sa podporí rozvoj matematických 

zručností.  

− Zatraktívneniu experimentálnych úloh napomôže aj počítačom podporované prírodovedné 

laboratórium (systém IP Coach alebo Vernier), ktoré umožní aj žiakom pracujúcim 

v skupine analyzovať digitálne dáta, využiť IKT kompetencie vo vyučovaní fyziky, využiť 

napr. poznatky o matematických funkciách v praxi, priblíži žiakom prácu vedca (bádateľské 

metódy) a zvýši to úroveň získaných fyzikálnych poznatkov a prírodovedné kompetencie 

žiakov. Veríme, že to zvýši aj motiváciu žiakov a ich záujem o prírodné vedy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA, učebňa č. 311 

Dátum konania stretnutia: 21. 01. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. RNDr. Mária Pokrievková 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

2. Mgr. Jana Salajová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

3. Mgr. Ľudmila Salanciová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

4. PaedDr. Stanislav Suchý 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

 

 


