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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Klubu učiteľov matematiky bola analýza prechodu žiakov na vyšší stupeň 

vzdelávania, identifikácia problémov prírodovedného  a matematického 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 

− Organizácia práce na stretnutiach v klube 

− Podrobný plán práce 

− Hodnotenie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov na základe 

vlastnej skúsenosti z praxe 

− Identifikovanie hlavných problémov matematického a prírodovedného vzdelávania 

a rozvoja matematických a prírodovedných kompetencií žiakov  

− Diskusia o možnostiach zlepšenia, návrh spoločných odporúčaní pre prax 

− Záver 

 

Členovia klubu diskutovali o rozdieloch vo vedomostiach medzi žiakmi 5. ročníka 8-ročného 

gymnázia GSFA a žiakmi, ktorí prichádzajú zo základných škôl do 1. ročníka 4-ročného  

gymnázia. Žiaci z osemročného gymnázia majú komplexnejšie  vedomosti z matematiky ako  

žiaci prichádzajúci zo základných škôl. Vymieňali sme si aj skúsenosti z učenia v príme, kde 

v prvých mesiacoch školského roka je potrebné dostať žiakov na rovnakú úroveň, aby sa  

vyrovnali rozdiely vo vedomostiach v predmete MAT u žiakov prímy, ktorí prichádzajú z  

rozličných základných škôl.  

Členovia klubu na základe vlastnej skúsenosti z praxe hodnotili matematické a prírodovedné  

vedomosti a zručnosti žiakov: väčšina žiakov hodnotí matematiku ako ťažký predmet, často sa  

učia mechanicky, bez potreby hľadania logických súvislostí. Nedostatočné matematické  

zručnosti žiakom spôsobujú problémy aj v iných predmetoch: fyzike , chémii, geografii.  

Podobne čítanie s porozumením je dôležitým predpokladom úspešného vyriešenia úloh. Žiaci 

si často vytvoria mylnú predstavu o nepotrebnosti matematiky v praktickom živote.  

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: 

 

− Rozvíjať matematické zručnosti u všetkých žiakov. 

− Na každej vyučovacej hodine klásť dôraz na názornosť. 

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

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

a použitie naučených poznatkov v praxi.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA, učebňa č. 314 

Dátum konania stretnutia: 20. 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. Janka Hozová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

2. RNDr. Antónia Jakubcová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

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

Kláštorská 24, Levoča 

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

Kláštorská 24, Levoča 

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

Kláštorská 24, Levoča 

 



 


