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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: Hráme sa a súťažíme  

Rámcový program stretnutia: Informácie o súťažiach pre žiakov ZŠ 

3. Diskusia  

 Aj popri stanovených cieľoch, ktoré má učiteľ na zreteli, má byť hra žiakmi 
subjektívne vnímaná ako aktivita prinášajúca zábavu. Túžbu vyniknúť a získať uznanie 
skupiny je naša prirodzenosť. Žiaci základnej školy majú možnosť zapojiť sa do 

množstva celoštátnych súťaží. Veľa informácií o práve prebiehajúcich súťažiach nájdu 

vyučujúci na stránke:  https://pohodovamatematika.sk/sutaze.  Žiaci špeciálnych 

škôl majú obmedzené možnosti. Vyučujúci prihliadajú na momentálny psychický stav 

žiaka, jeho postihnutiu a preto je potrebné  súťaže a hlavne náročnosť súťaže 

prispôsobovať  a upravovať. Úspech didaktickej hry je podmienený dôkladnou 
prípravou a účasťou učiteľa. Každé dieťa rado súťaži. Radosť z hry a hlavne víťazstvo 
ho posúva k lepším výsledkov v škole ako aj v osobnom živote. Hra je najlepší spôsob, 
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ako môže dieťa postupne zvládať predpoklady na rozvoj všetkého, čo bude v živote 
neskôr potrebovať. 

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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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 20.01.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


