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1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 
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8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou Tuhrina 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Marcela Marušová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-

pedagogickych-klubov/ 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

• Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu – Matematika všade okolo nás 

• Formulácia cieľov a úloh pedagogického klubu  

• Závery a odporúčania 

 

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

 

Program stretnutia:  

1. Úvodné privítanie  

Koordinátorka   PdK  Matematika  všade   okolo   nás  privítala prítomných na ďalšom  

       stretnutí klubu. 

2. Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu - Matematika všade 

okolo nás 

Téma stretnutia: Využívanie Excelu v matematike 

Rámcový program stretnutia: Výmena skúseností z edukačného procesu, 

3. Diskusia  

Je celkom prirodzené, že pre žiakov špeciálnych tried využívame iné motivácie, často   

pre nich vyhľadávame alebo pripravujeme malé edukačné programy pre rôzne okruhy 

informatiky/matematiky, používame iné didaktické postupy a pod. Pedagógovia sa 

navzájom oboznámili s rôznymi aktivitami podporujúce matematické a logické myslenie, 

súťažami, didaktickými hrami, ktoré možno využiť so zámerom zvýšiť záujem 

o matematiku a informatiku.  
Veľmi dôležitú úlohu tu zohráva čítanie s porozumením- nepochopenie textu, prípadne 

cudzí jazyk. Preto sa zhodli na využívaní prekladača translator:  
https://www.google.com/search?q=translator&oq=tra&aqs=chrome.0.0j69i57j69i59j0l2j69i61l2j69i60.1522j0j7&sourceid=chrome&ie=UT

F-8.  

 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.google.com/search?q=translator&oq=tra&aqs=chrome.0.0j69i57j69i59j0l2j69i61l2j69i60.1522j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=translator&oq=tra&aqs=chrome.0.0j69i57j69i59j0l2j69i61l2j69i60.1522j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PdK Matematika všade okolo nás prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá 
viedla k zaujímavým a prakticky využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní 
rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na tému ďalšieho zasadnutia. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov pro jek tu:  Tvorivé č ítanie a  prí rodné vedy ako nástro j  rozvoja  

kompetenc i í  ž iakov ZŠ Tuhrina  

Kód ITMS pro jek tu:  312011S174  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 14.01.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod  do  17:00  hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Marcela Marušová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Magdaléna Glankovičová  ZŠ s MŚ Tuhrina 

3. Mgr. Marta Heredošová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

    

 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


