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1. Manažérske zhrnutie: 
Decembrové stretnutie klubu sa kvôli prerušenému vyučovania konalo online formou 
prostredníctvom MS Teams. Stretnutie bolo venované hlavne výmene skúseností 
a aktivitám zameraným na rozvoj práce v skupinách.  

 
kľúčové slová : skupinová práca, objavné vyučovanie, technické sympózium  

2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
Plánovaný program 

1. Výmena skúseností. 
2. Modul 5 - Práca žiakov v skupinách. 
3. Zhodnotenie technického sympózia. 
4.  Príprava aktivity Trojsten. 

 
 



K bodu 1 
Jednotliví členovia klubu sa podelili o zaujímavé aktivity, ktoré realizovali na svojich hodinách. 
Nakoľko prezenčné vyučovanie bolo opäť prerušené, z dôvodu pandémie COVID 19, prevažná 
časť príspevkov sa venovala online vyučovaniu.  
 
K bodu 2 
Hlavnú časť stretnutia tvorili aktivity ďalšieho vzdelávania učiteľov zameraného na prácu žiakov 
v skupinách. Jednotlivé aktivity boli prevzaté z kurzu ďalšieho vzdelávania, pripraveného v rámci 
projektu PRIMAS. Bolo zaujímavé dozvedieť sa ako jednotliví pedagógovia používajú skupinovú 
prácu na hodinách matematiky. V nadväznosti na vlastné skúsenosti sme si predstavili na úlohách 
skupinovú prácu zameranú na objavované vyučovanie.  
 
K bodu 3 
 
Počas stretnutie sme zhodnotili veľmi vydarenú akciu - technické sympózium. Podarilo sa nám 
zabezpečiť naozaj kvalitné prednášky a aktivity pre našich žiakov z oblasti energetiky, štatistiky, 
robotiky 3D tlači, kvantovej fyziky a časticového urýchľovača v CERN. 
Vedúci predmetovej komisie poďakoval zúčastneným za pomoc a nasadenie, ktorým prispeli 
k úspešnej realizácii technického sympózia.    
 
K bodu 4 
Príprava na Trojsten nebola realizovaná, nakoľko sa z dôvodu pandemickej situácie aktivita 
nekoná. Dohodli sme sa, že ak by sa organizovala jej online podoba, tak sa do nej so žiakmi 
zapojíme.  
  

 

3. Závery a odporúčania: 
Zdieľanie skúseností učiteľov a práca v malej skupine je prospešná pre vzdelávanie sa učiteľov z 
praxe. My sme si na klube predstavili svoje vlastné prístupy k online vzdelávaniu a následne aj 
aktivity, ktoré boli zamerané na objavné vyučovanie. Chceli by sme niektoré z týchto aktivít použiť 
na vytvorených hodinách napríklad objavná matematika a matematická gramotnosť.    
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  15. 12. 2021 

Trvanie stretnutia: od    14:15 hod. do 17:15 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. prítomný prostredníctvom 

MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Kopček Peter prítomný prostredníctvom 

MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Žáková Lea prítomná prostredníctvom 

MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Mitošinková Jana prítomná prostredníctvom 

MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Andrea Molnárová prítomná prostredníctvom 

MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Jozef Čujdík prítomný prostredníctvom 

MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

7. Mgr. Viera Tibenská prítomná prostredníctvom 

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 

    

    

    

 


