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1. Manažérske zhrnutie:
Aprílové stretnutie klubu matematickej gramotnosti sa konalo prezenčnou formou.
kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická prechádzka, interdisciplinárne vzťahy

2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Plánovaný program
1. Výmena skúseností
2. Príprava praktických úloh a pracovných listov s využitím čitateľskej a finančnej
gramotnosti
3. Návrh a príprava spoločného interdisciplinárneho žiackeho projektu z predmetov
matematika, fyzika, informatika.

K bodu 1
Po návrate na prezenčné vyučovanie, jednotliví kolegovia zdieľali svoje skúsenosti s výučbou
matematiky. Súčasťou diskusie bolo aj zmapovanie výučby predmetov: objavná matematika,
matematická gramotnosť a finančná matematika.
K bodu 2
Pripravené praktické úlohy sme si spoločne preriešili a spracovali na portáli MathCityMap.
Uvedené úlohy sú takto pripravené pre prípravu matematickej prechádzky.
K bodu 3
Vzhľadom na náročnosť interdisciplinárneho prepojenia s predmetom fyzika, sme realizovali len
projekt prepojenia interdisciplinárnych vzťahov v rámci predmetov matematika a informatika.
Konkrétne sa chceme zamerať na posilnenie algoritmického myslenia žiakov, ktoré by bolo
podporované aj v rámci hodín matematiky. Jednalo by sa o zapájanie prvkov programovania na
hodinách matematiky. Uvedenej aktivite sa venujeme v spolupráci s Katedrou matematiky,
Fakulty prírodných vied a informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
3. Závery a odporúčania:
Naďalej chceme ma klube matematickej gramotnosti podporovať spoluprácu a zdieľanie svojich
poznatkov. Prínosom pre prácu členov je aj oboznamovanie sa s novými trendami vo vyučovaní
matematiky, ktoré získavame aj vďaka spolupráci s Katedrou matematiky, FPVaI, UKF v Nitre.
S uvedenými aktivitami chceme pokračovať aj v budúcnosti.
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Prijímateľ:

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
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Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Kód ITMS projektu:

312011V634

Názov pedagogického klubu:

5.6.1. Pedagogický klub matematickej gramotnosti

PREZENČNÁ LISTINA
Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 27. 4. 2022
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.

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Žáková Lea

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Mitošinková Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

Mgr. Andrea Molnárová

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

5.

Mgr. Jozef Čujdík

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

6.

Mgr. Viera Tibenská

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

7.

Mgr. Peter Kopček

neprítomný

-„-

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

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

