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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: Výmena skúseností s využívaním pracovných listov v predmete matematika.  

Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa 

zúčastnilo 6 pedagógov. Prebehla diskusia a výmena skúseností pri využívaní  pracovných 

listov  s aplikovanými úlohami pre výučbu matematiky vo 4. ročníku 

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

• Práca s aplikovanými úlohami v predmete MAT štvrtého ročníka 

• Výmena skúseností s tvorbou pracovných listov 

• Výmena skúseností s využívaním pracovných listov na hodinách matematiky 

1. Členovia klubu si vymieňali skúsenosti pri tvorbe databázy úloh z aplikovanej matematiky vo 

štvrtom ročníku. 

2. Vymieňali si skúsenosti s tvorbou pracovných listov v prostredí Edupage 

3. Skonštatovali, že využívanie pracovných listov na hodinách matematiky je veľkým prínosom 

pre upevňovanie matematických zručností žiakov 

13. Závery a odporúčania: 



Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia spoločne vytvorili 

databázu pracovných listov z  matematiky pre žiakov 4. ročníka. Dohodli sa na doplnení 

pracovných listov v ostatných ročníkoch. 

Odporúčania: 

1. Vytvárať pracovné listy z matematiky pre všetky ročníky 

2. Pravidelne si vymieňať skúsenosti s používaním pracovných listov na hodinách 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Mária Obselková 

15. Dátum 16.6.2022 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Marta Snohová Tresnak 

18. Dátum 16.6.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 
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