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11. Manažérske zhrnutie:

Stretnutie členov pedagogického klubu biológie, zamerané na praktické cvičenia z biológie
a tvorbu úloh zameraných na rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Praktické cvičenia z biológie
- návrhy a výber nových, vhodných praktických cvičení z biológie k téme anatómia,
morfológia a fyziológia organizmov
- rozpracovanie vybraných cvičení – pomôcky, postup, pracovný list
- diskusia o ich realizácia, organizácia vyučovacej hodiny
2. Prírodovedná gramotnosť
- výber textov, tvorba a riešenie úloh zameraných na rozvoj prírodovednej a čitateľskej
gramotnosti k téme –stavba a životné prejavy organizmov
- analýza vybraných textov
- medzipredmetové vzťahy
- vyhodnotenie náročnosti úloh a ich zaradenie k vyučovacím témam

1. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola príprava pracovných listov k vybraným
praktickým cvičeniam z biológie a tvorba úloh rozvíjajúcich prírodovednú a čitateľskú
gramotnosť žiakov. Vzhľadom na dobré skúsenosti s danými formami vyučovania, sme sa
rozhodli rozšíriť zoznam zaužívaných cvičení a odskúšať nové úlohy. Myslíme, že širšie
možnosti budú zdrojom variability obsahu hodín biológie a prírodovednej gramotnosti. Budú
poskytovať možnosti upravovať formu a náročnosť obsahu vybraných tém podľa požiadaviek
tried či jednotlivcov. Odporúčame podľa podmienok rozširovať databázy úloh a praktických
cvičení a následne ich po aplikácii upravovať, či dopĺňať.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 14.02.2022
Trvanie stretnutia: od 13,30hod. do 16,30hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Mgr. Šimková Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Mgr. Bažaličková Martina

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

PaedDr. Bohovičová Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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