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11. Manažérske zhrnutie: 
 
   Kľúčové slová: didaktický pokus, biochémia, chemická olympiáda, maturita z chémie 

Biochémia je odbor chémie, ktorý je žiakom blízky, vzhľadom na to, že časti 

učív sú súčasťou bežného života. Pre ešte väčšie priblíženie učiva a uľahčenie 

pochopenia učiva je vhodné zapojiť do vyučovania didaktické pokusy. Obsahová náplň 

stretnutia preto zahŕňa spoluprácu členov klubu pri návrhoch nových chemických 

pokusov z oblasti biochémia.  

Základom správneho pedagogického prístupu je aj podpora talentovaných 

žiakov. Podpora zo strany pedagógov spočíva napríklad aj v príprave na chemickú 

olympiádu. Úlohou členov je prerozdeliť si úlohy v príprave žiakov.  

 

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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

1. Úprava a schválenie maturitných zadaní z chémie a pokusov 
− prerokovanie maturitných zadaní z chémie 

 
2. Príprava didaktických pokusov na jednotlivé oblasti. 

− výmena skúseností zaužívaných pokusov 
− analýza možných pokusov 
− návrhy na implementáciu nových pokusov do vyučovania 

 
3. Exkurzia – „Pevnosť poznání – Olomouc“  

− diskusia o vhodnosti exkurzie pre žiakov bola presunutá pretože aktuálna 
situácia nedovoľuje realizáciu exkurzií vzhľadom na dištančné vzdelávanie 

 
4. Riešenie aktuálnych otázok vo vzdelávaní  

− príprava žiakov na chemickú olympiádu 
 

 
 



13. Závery a odporúčania: 
  

Stretnutie klubu chémie bolo zamerané na diagnostiku aktuálnych otázok 

a problémov vo vyučovaní. Počas stretnutia si členovia klubu vymenili skúsenosti 

o motivovaná žiakov k riešeniu chemickej olympiády. Členovia si prehodnotili spôsoby 

prípravy na chemickú olympiádu.  

Časť pedagogického klubu bola venovaná doplneniu databázy pokusov – 

tentokrát v oblasti biochémia. Členom klubu odporúčame vybrané navrhnuté didaktické 

pokusy zrealizovať prakticky, overiť ich opakovateľnosť a zosumarizovať potrebné 

pomôcky na pokusy. Ďalej odporúčame zrealizovať didaktické pokusy na hodinách 

chémie a členom klubu poskytnúť spätnú väzbu o ich realizácii. Ak sa členovia zhodnú 

na vhodnosti pokusov, môžu byť implementované do výchovno-vzdelávacích plánov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 22.3.2021 

Trvanie stretnutia: od    14:30 hod. do 17:30 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Šperková Prítomná cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.  Prítomný cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. PaedDr. Jana Bohovičová  Prítomná cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. PaedDr. Martina Bažaličková Prítomná cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


