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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: - ročníkový projekt pre žiakov 1. ročníka 

              - pracovné listy pre žiakov 4 ročníka 

Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa zúčastnilo 5 

pedagógov, ktorí si v rámci stretnutia vymieňali skúsenosti zamerané na prípravu pracovných listov 

a ročníkového projektu pre žiakov prvého a druhého ročníka.  

 

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

• Projekty v predmetoch 

• Podmienky  

• Pridelenie pedagógov k triedam  

• Výber tém projektu 

• Príprava pracovných listov 

Projekt – „Globálne problémy zeme“ sa uskutoční v predmetoch: matematika, fyzika , dejepis, 

anglický jazyk  . 

Projektu sa zúčastnia všetci žiaci 1. ročníka. Vypracovali sa podmienky a časový harmonogram , 

podľa ktorých sa bude postupovať. 



Spoločne sa dohodli na úlohách týkajúcich sa ročníkového projektu a informovali o jednotlivých 

triedach a poverení pedagógov, ktorí budú koordinovať žiakov daných tried pri realizácii projektov. 

Zodpovední za triedy 1. ročníka:  

• I.A – Daniela Anderkova (fyzika) 

• I.B – Michal Mudroch (dejepis) 

• I.C – Erika Ondrejková (občianska náuka)   

• I.D – Michal Rišiaň (matematika) 

• I.E – Brigita Hornyáková a Gabriela Zvadová (anglický jazyk) 

Za anotáciu v anglickom jazyku a odbornosť zodpovedajú učitelia anglického jazyka:  

• Michaela Dulovcová, Róbert Koštial  

Za formálnu úpravu projektu zodpovedajú: 

• Klára Kuncová, Andrea Kuncová, Daniela Anderková (informatika) 

Za jazykovú stránku a prezentáciu projektu zodpovedajú: 

• Erika Vagovičová, Eva Košútová, Erika Ondrejková (slovenský jazyk) 

Každý žiak pracuje sám . Témy v každom premete navrhneme  , a žiaci si vyberú podľa vlastného 

uváženia. Predpoklad je 5-7 tém. 

Pracovné listy pre 4 ročník: 

Príprava pracovných listov s aplikovanými úlohami pre výučbu MAT a FYZ pre 4. ročník podľa 

jednotlivých tém v učebných osnovách MAT a FYZ vychádzajúc z potreby odborných 

predmetov ELM 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia pripravili podklady 

na realizáciu projektu, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania. 

Odporúčania : 

Vytvoriť témy  v jednotlivých  predmetoch pre jednotlivé triedy v prvých ročníkoch .  

Vytvoriť pracovné listy pre výučbu MAT, FYZ pre 4 ročníky s potrebami ELM. 
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