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11. Manažérske zhrnutie: 

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

• Formulácia cieľov a úloh pedagogického klubu v školskom roku 2020/2021. 

• Zdieľanie doterajších skúseností 

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 v školskom roku 2020/2021. 

2. Oboznámenie sa s témou zasadnutia a obsahovou náplňou  

Téma stretnutia: Matematika v praxi 

             Rámcový program stretnutia:  Využívanie nadobudnutých vedomostí v praxi 

 

Úlohy zadávané žiakom smerovali k prepojeniu teórie a praxi. Využívanie nadobudnutých 

vedomostí v reálnom živote (praxi) by malo byť najdôležitejším cieľom edukačného procesu.  

U žiakov s mentálnym postihnutím je tento cieľ veľmi ťažké naplniť. Záver školského roka 

preto budeme venovať reálnym matematickým zručnostiam.  

 

Žiaci môžu pod dohľadom vyučujúceho urobiť nákup na hodinu pracovného vyučovania. 

Spolu sa budú snažiť vybrať v potravinách tovar v potrebnom množstve a čo najvýhodnejšej 

cene. Pod dohľadom vyučujúceho uhradiť nákup a odkontrolovať si výdavok. Spoločne si 

potom prečítajú pokladničný doklad a zopakujú si pojmy – základ dane, daň, cena bez dane, 

cena s daňou, úhrada, výdavok.  

 

Na hodinách využívať aj informačné technológie a vedieť používať programy na 

vyhľadávanie tovaru a porovnávanie cien. Záver školského roka využívať na prepájanie 

teórie a praxe v plnom rozsahu.  

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


Diskusia  

V diskusii a záverečnej fáze stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na ďalšie 

stretnutie.   

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov pedagogického klubu – Matematika všade okolo nás viedlo  k zaujímavým  

a prakticky využiteľným poznatkom.  

 

Téma ďalšieho stretnutia: Vyhodnotenie činnosti klubu 

Rámcový program stretnutia: Diskusiu, objasňovanie a hľadanie možností ako pomôcť žiakom 

v rozvoji ich matematickej a finančnej gramotnosti. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov projektu:  Tvorivé čí tanie a  prírodné vedy ako  nástroj  rozvoja 

kompetenci í  ž iakov ZŠ Tuhr ina  

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 08.06.2021 

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 MŠ 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 

    

    

    

 

 

 


