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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Kľúčové slová: organická chémia, pokusy, laboratórne cvičenia 

 

           Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

− Tvorba úloh z organickej chémie zameraných na čítanie s porozumením. 
− Návrh žiackych pokusov z organickej chémie. 
− Spoločná príprava otvorenej hodiny. 
− Návrh metodík na realizáciu dôkazov reakcií z organickej chémie. 



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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Tvorba úloh z organickej chémie zameraných na čítanie s porozumením. 

− Nájdenie a vytvorenie vhodných učebného textu. 
− Vytvorenie učebný úloh k textu. 

 
2. Návrh žiackych pokusov z organickej chémie. 

− Hľadanie pokusov z organickej chémie z viacerých zdrojov. 
− Analyzovanie vybraných pokusov.  
− Spísanie zoznamu potrebných didaktických pomôcok a chemikálii 

k experimentom. 
 

3. Spoločná príprava otvorenej hodiny. 
− Navrhnutie témy otvorenej hodiny. 
− Vytvorenie častí otvorenej hodiny. 

 
4. Návrh metodík na realizáciu dôkazov reakcií z organickej chémie. 

− Diskusia o možných dôkazových reakciách a ich zapracovania do vyučovania. 
 
 

 

13. Závery a odporúčania: 
  

Novembrové stretnutie bolo zamerané na skvalitňovanie vyučovania v oblasti rozvoja čítania 

s porozumením. Cieľom bolo vytvoriť úlohy na rozvoj čítania s porozumením. Úlohy podporujú 

schopnosť žiaka chápať podstatu textu, vedie ho k záujmu hľadať v texte problém, definovať ho 

a riešiť ho – aplikáciou získaných vedomostí z teoretických poznatkov. 

Výsledkom práce bolo dotvorenie otvorenej hodiny, ktorá bola rozpracovaná už 

z predchádzajúcich stretnutí. V blízkej dobe prebehne realizácia otvorenej hodiny. Na ďalšom 

stretnutí odporúčame urobiť analýzu otvorenej hodiny.  
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 4.11.2021 

Trvanie stretnutia: od    14:30 hod. do 16:30 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Šperková neprítomná Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.   Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. PaedDr. Jana Bohovičová   Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. PaedDr. Martina Bažaličková  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 

    

    

    

 


