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1. Manažérske zhrnutie: 

V mesiaci máj sme mali dve stretnutia pedagogického klubu matematickej gramotnosti, 
nakoľko júnové stretnutie bolo preložené na máj. Venovali sme sa v nich spoločnej príprave 
hodiny formou Lesson study, ktorú sme preložili z mesiaca február a marec, ako aj 
sebahodnoteniu a žiackemu hodnoteniu.  

 
kľúčové slová: IKT, matematická gramotnosť, matematické prechádzky, Lesson study, objavná 

matematika 

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

1. Praktické ukážky práce s tabletom na hodinách matematiky a pri popoludňajšej príprave 
žiakov na vyučovanie   

2. Modul 7 - Sebahodnotenie a žiacke hodnotenie  
3. Práca s programom Office 365 
4. Príprava spoločnej hodiny Lesson study 

 



 
 
K bodu 1 
Na hodinách matematiky využívame rôzne materiály dostupné online. Taktiež na hodinách 
zapájame buď tablety, aj keď v súčasnosti už prevládajú chytré mobilné zariadenie jednotlivých 
žiakov. Veľmi praktickým použitím je pripravovaná matematická prechádzka pre žiakov tercie 
a kvarty.  
K bodu 2  
Sebahodnotenie žiakov je nevyhnutnou súčasťou formatívneho hodnotenia. V module 7 sme sa 
venovali rôznym formám rozvoja sebahodnotenia žiakov. Zamerali sme sa na vybrané aktivity 
vhodné pre našich žiakov.  
K bodu 3 
Práca s programom Office 365 zostáva na používateľskej úrovni, s využitím pri bežnom 
vyučovaní.  
K bodu 4 
Spoločne sme pripravili vyučovaciu hodinu na tému pravdepodobnosť, kde sme porovnávali 
teoretickú pravdepodobnosť s experimentálne zistenou pravdepodobnosťou pri rôznom počte 
opakovaní.  

 

3. Závery a odporúčania: 
Pripravené aktivity ako matematická prechádzka a spoločná pripravená hodina sú 
praktickými aplikáciami práce členov klubu matematickej gramotnosti. Veríme, že získaná 
spätná väzba z realizácie nám pomôže do ďalšieho plánovania a realizácie nových aktivít 
pre našich žiakov.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Záznam z online stretnutia prostredníctvom aplikácie MS TEAMs.  
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  05. 05. 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. Kopček Peter xxxxxx Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Žáková Lea  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Mitošinková Jana  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Andrea Molnárová  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Jozef Čujdík  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

7. Mgr. Viera Tibenská  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 

    

    

    

 


