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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová:úprava učebných osnov, obsahový a časový plán 

Krátka anotácia: 

Klub prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa zúčastnilo 6 členov. Rámcovým 

programom tretieho klubového  stretnutia bolo zamerať sa na úpravu vyučovacích plánov z hľadiska 

časového a obsahového. Pre prírodovedné predmety Matematika a Fyzika je dôležité k novému ako aj 

upravenému vyučovacému plánu priradiť ku konkrétnemu obsahu potrebný počet vyučovacích hodín 

v súlade s medzipredmetovými vzťahmi technických predmetov.Učitelia PVP a OP sú si vedomí 

požiadaviek kladených na ich odbornosť a spoluprácu a odbornosť vedúcu k naplneniu spomínaných 

cieľov.  

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

• Návrh časovej dotácie pre nový a upravený obsah učiva v predmete Matematika pre 1.     

        až 4. ročník 

• Návrh časovej dotácie pre nový a upravený obsah učiva v predmete Fyzika  

        pre 1. a 2. ročník 

 

 

 

http://www.spsehalova.sk/


Prerokované body Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania: 

1. Časový plán pre  nový a upravený obsah učiva v predmete Matematika 

Navrhujeme: 

Vzhľadom na potreby prepojenia prírodovedného vzdelávania a odborného vzdelávania by bolo 

vhodné upraviť učebné  osnovy  Matematiky 1., 2. a 3. ročníka tak, aby bolo žiakom umožnené              

matematicky spracovávať výsledky na odborných predmetoch. 

Z časového hľadiska by bolo vhodné v novembria v decembri upraviť  plány  vyučovania matematiky 

nasledovne: 

1. V 1. ročníku naďalej precvičovať v rámci v tematického celku Operácie s reálnymi číslami prácu  

so zátvorkami  a upevňovať vedomosti a zručnosti žiakov z problematiky Prednosť počtových 

operácií. 

Učivo o nepresných číslach z 1. ročníka presunúť  do 3. ročníka: 2 h.  

2. V 2. ročníku je potrebné pridať2  hodiny  v tematickom celku Komplexné čísla na riešenie 

aplikovaných úloh pre predmet Elektrotechnika. 

Ďalej je potrebné doplniť tematický celok Funkcia priamej a nepriamej úmernosti o aplikované úlohy 

na veličiny priamo a nepriamo závislé v predmete Elektrotechnika v rozsahu: 4 h 

Učivo o inverzných funkciách, logaritmickej funkcii, logaritme čísla a logaritmických rovniciach 

zostáva v 2. ročníku a mení sa rozsah riešenia logaritmických rovníc:  4 h 

3. V 3.ročníku sa zmeny týkajú hlavne opakovania učiva o inverzných funkciách, logaritmickej 

funkcii, logaritme čísla a logaritmických rovniciach v mesiaci september v rozsahu: 5 h 

Vo všetkých ročníkoch je potrebné priebežne si overovať zručnosti žiakov spojených s vyjadrením 

neznámej zo vzorca, riešením rovníc rôzneho typu a riešením úloh aritmetického typu (výpočty na 

množine reálnych čísel). 

Po analýze úloh riešených v predmete elektrotechnika, elektronika, elektrické meranie je potrebné 

doplniť aktuálny súbor úloh pre vyučovanie matematiky o problémové úlohy. 

Vzhľadom na potreby prepojenia prírodovedného vzdelávania a odborného vzdelávania by bolo 

vhodné upraviť učebné osnovy matematiky 4. ročníka tak, aby bolo žiakom umožnené kvalitne 

spracovať dokumentáciu k záverečnej odbornej maturitnej práci.Z časového hľadiska by bolo vhodné 

v septembri a októbri zaradiť do plánov vyučovania Matematiky opakovanie: 

1. sústav rovníc s dvomi a tromi neznámym: 2 h 

2. vyjadrenie neznámej zo vzorca: 1 h 

3. počítanie s mocninami s celočíselným exponentom: 1 h 

4. funkcií – konštantnej, lineárnej, kvadratickej, mocninovej, lineárne lomenej, exponenciálnej a    

    logaritmickej: 4 h 



5. logaritmickej rovnice, logaritmov so základom 10 a úprava výrazov s logaritmami: 2 h 

Z plánovaného učiva by bolo vhodné vypustiť tematický celok Integrovanie racionálnych funkcií. 

Do riešenia úloh v učive Aritmetická a Geometrická postupnosť zaradiť aplikačné úlohy pre predmet 

Ekonomika a Úvod do podnikania, v učive Štatistika riešiť úlohy podporujúce hypotézyvyplývajúce z 

riešenia projektov pre maturitné záverečné práce.Vypustiť učivo z I. ročníka – nepresné čísla a 

presunúť do III. ročníka. 

2. Časový plan pre  nový a upravený obsah učiva v predmete Fyzika 

Vpredmete Fyzika upravíme učebné osnovy tak, aby sme vo fyzike odučili Základy elektrochémie 

náhradou za tému Fyzika elektrónového obalu v rozsahu: 

Elektrolýza:2h 

Technickévyužitie elektrolýzy:1 h 

Galvanickéčlánky:1 h 

Akumulátory: 1 h 

Palivovéčlánky: 1 h 

Pre potreby elektrotechnikov, bude spomínané učivo preberané vofyzike v závere 1.ročníka, po úprave 

učebnej osnovy fyziky zmenou a presunom niektorých tematických celkov v rámci 1. a 2. ročníka.  

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej 

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa členovia venovali úprave učebných 

osnov z obsahového a časového hladiska v prednetoch Matematika a Fyzika. 

Odporúčania: 

1. Upraviť učebné osnovy 1. až 4.ročníka v predmete Matematika z obsahového a časového 

hľadiska. 

2. Upraviť učebné osnovy v 1. a 2. ročníku v predmete Fyzikaz obsahového a časového hľadiska. 
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