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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Prvé stretnutie klubu – oboznámenie sa s cieľmi klubu, nastavenie pravidiel, programu. 

Odovzdávanie si informácií o využití metód Hejného matematiky, bádateľského cyklu a prepojenie 

Hejného matematiky s integrovanými  transdisciplinárnymi témami do vyučovania.  

 

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

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s prácou klubu 

2. Predstavenie plánu práce klubu 

3. Hejného matematika v ročníkov I. stupňa – požiadavky Štátneho vzdelávacie programu 

v porovnaní s obsahom učiva v učebniciach pre jednotlivé ročníky 

4. Hejného matematika s integrovanými transdisciplinárnymi témami 

5. Bádateľský cyklus 

6. Diskusia 

 

Po úvodnom privítaní, predstavení klubu a plánu práce klubu na školský rok 2019/2020, sa prítomní 

venovali hlavným témam stretnutia. Prítomní si rozdelili tematické výchovno - vzdelávacie plány 

z matematiky pre jednotlivé ročníky a porovnávali ich s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho 

programu. Vyučujúce si vymieňali poznatky z vyučovacieho predmetu a uvažovali, či je vhodné do 

učiva jednotlivých ročníkov pre školský rok 2020/2021 niečo pridať alebo odobrať. Tiež riešili 

možnosti prepojenia Hejného matematiky s transdisciplinárnymi témami (témy implementované 



v rámci medzinárodného programu Primary Years Programme do jednotlivých vyučovacích 

predmetov) v jednotlivých ročníkoch. Následne si vymenili svoje poznatky s používaním 

bádateľského cyklu vo vyučovaní prírodovedných predmetov s rozdielnymi možnosťami 

v jednotlivých ročníkoch I. stupňa. Prítomní diskutovali priebežne o možnostiach, ktoré majú všetky 

triedy I. stupňa v rámci bádateľského cyklu a prepojenia matematiky s transdisciplinárnymi témami.  

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Stretnutie členov klubu viedlo k novým poznatkom využiteľným v praxi. Na ďalšom stretnutí sa 

prítomní budú venovať bádaní vo vyučovacích predmetoch. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania stretnutia: 14.11.2019 

Trvanie stretnutia:  od 16.00 hod. do 19.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Lenka Volčková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

2. Mgr. Ingrid Galeštoková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

3. Mgr. Alžbeta Marcinová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Silvia Antoliková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Diana Péteryová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

6. Mgr. Zuzana Kukuricášová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

7. Mgr. Simona Miklošová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

8. Mgr. Lenka Hodorová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

    

    

    

    

 

 


