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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Zasadnutie pedagogického klubu – Prírodovedná gramotnosť (PdK- PG): Príroda okolo nás   

( PON): - oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou 

Štvrté stretnutie:  

Skupinové vyučovanie 

Závery a odporúčania:  

Žiaci získavajú vedomosti a skúsenosti pri rozvíjaní prírodovedných vedomostí. Rozvíjajú 

schopnosti spolupracovať, tímovú prácu a medziľudské vzťahy. Dôležitou súčasťou je podpora 

pozitívneho vzťahu k prírode, podpora pozitívnej klímy v triede na základe spolupráce v skupinách. 

Charakteristika skupinového vyučovania: 

1. Žiaci v triede sa delia do niekoľkých skupín po troch až šiestich členoch. Skupiny spoločne 

pracujú na riešení teoretických alebo praktických úloh na hodine  

2. Skladba skupín je stála. Žiaci ju tvoria sami, skupiny sú utvorené podľa záujmu, zvláštností 

učenia. Učiteľ dbá na to, aby každá skupina mala svojho vedúceho, aby v skupine boli žiaci 

dobrí i slabší. 

3. Prácu skupiny riadi predseda. Jeho funkcia spravidla nie je stála. 

4. Všetky skupiny pracujú na hodine pod vedením učiteľa, buď riešia rovnaké problémy, alebo 

každá skupina rieši iný problém. Výber možnosti, voľba iných možností, závisí od učiteľa, 

cieľa, témy hodiny a pod. 

5. Forma skupinovej práce môže byť uskutočňovaná po celý rok alebo podľa potreby na 

jednotlivých hodinách. Skutočnosťou je, že pri niektorých problémoch je vhodnejšie pracovať 

s celou triedou ako so skupinami. V iných prípadoch môže byť vhodnejšia skupinová práca. 

6. Žiaci si navzájom pomáhajú, a to podľa individuálnych zvláštností. 

7. Výsledky získané skupinou referuje na pokyn učiteľa jeden zo žiakov, spravidla najslabší, hoci 

to nemusí byť pravidlom. V prípade potreby ostatní opravia jeho odpoveď. 
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8. Základnou metódou skupinovej práce je diskusia pri riešení problémov. V priebehu diskusie 

lepší alebo rýchlejšie postupujúci v učení pomáhajú v práci slabším spolužiakom. 

9. Skupinovej práci na riešení problémov predchádza diskusia alebo beseda s celou triedou. V 

tejto časti hodiny sa obyčajne špecifikuje téma, delí sa na podtémy, na ktorých žiaci pracujú v 

skupinách atď. Po skončení skupinovej práce sa začína hromadné vyučovanie. Jeho úlohou, 

realizovanou hlavne besedou, je utriedenie a zosumarizovanie výsledkov práce všetkých skupín 

a utvrdenie prebraného materiálu. 

 

Pri formálnom utváraní skupiny sa učiteľ môže opierať o kritériá: 

1. Kritérium kompenzácie (náhrady)‒ skupiny sú utvorené tak, aby pomer dobrých a slabších 

žiakov bol vyrovnaný, alebo aby v skupine bol jeden dobrý žiak okolo ktorého sa zoskupia 

slabší žiaci. Vhodné je aj zoskupenie okolo žiaka, ktorý vyniká istými vlastnosťami alebo 

zručnosťami. 

2. Kritérium diferencovanej kooperácie (spolupráce) ‒ znamená zoskupenie žiakov rozličných 

sklonov, schopností, zručností okolo istého problému. Tým, že žiaci sa vyznačujú rôznou 

úrovňou schopností, dochádza pri riešení problémov a úloh k vzájomnej spolupráci. Utvorenie 

skupiny podľa tohto kritéria je predpokladom dobrej aktivity, pretože umožňuje žiakovi aktívne 

sa prejaviť 

3. Kritérium rovnosti mentálnej úrovne ‒ je to tendencia zoskupovania žiakov, ktorí prevyšujú 

priemer triedy (môže ísť aj o skupiny podpriemerných žiakov). Skupina utvorená podľa tohto 

kritéria (často ide o spontánnu skupinu) vyhovuje len niektorým žiakom. Nevytvára podmienky 

pre dynamiku práce. Dobrí žiaci nemusia pracovať v skupine, slabší alebo slabí žiaci by 

nemuseli byť schopní vyriešiť zadané úlohy. Treba poznamenať, že za istých okolností možno 

pracovať aj s takto vytvorenými skupinami. Ide o prepojenie skupinového a diferencovaného 

vyučovania. 

4. Kritérium rovnakých špeciálnych schopností‒ je podobné ako predchádzajúce, viaže sa na 

niektoré špecifické vyučovacie oblasti ‒ kreslenie, modelovanie, práca s rôznym materiálom a 

pod. 

5. Kritérium funkcionálnej homogénnosti ‒ prevláda pri spontánnom zoskupovaní a preskupovaní 

žiakov. Žiaci sa zoskupujú podľa rovnakých schopností, rovnakého tempa práce a pod. 

 

Skupinová práca môže byť využitá v ktorejkoľvek etape vyučovacieho procesu: 

▪ Môže mať prípravný (motivačný) charakter ‒ žiaci v skupinách skúmajú učivo, ktoré bude 

preberané, pripravujú potrebný materiál k učivu atď. 

▪ Môže slúžiť na vytváranie nových vedomostí a zručností žiakov‒ žiaci riešia úlohy a 

problémy, navzájom si vysvetľujú postupy, pracujú s literatúrou a inými pomôckami, 

formulujú definície, hľadajú vzťahy atď. Učiteľ nevysvetľuje, ale radí a pomáha skupinám. 

▪ Môže byť využitá na uplatňovanie vedomostí v iných zmenených situáciách alebo na 

aplikáciu vedomostí (napr. v dielni, pri zhotovovaní pomôcky a pod.) ‒ až po vysvetlení učiva 

učiteľom začínajú žiaci pracovať v skupinách. 

▪ Môže mať charakter upevňovania, prehlbovania, preverovania vedomostí žiakov ‒ možno 

uplatniť na začiatku alebo pred koncom hodiny. Môže v nej ísť o opakovanie učiva väčšieho 

tematického celku, zaraďovanie poznatkov do systému prebraného učiva, spoločné 

vypracovanie úlohy, ktorá má preveriť vedomosti žiakov 

 
 

 
 



12. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PdK PG: PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a 

prakticky využiteľným poznatkom. Skupinové vyučovanie sa využíva pri precvičovaní, 

vysvetľovaní učiva, laboratórnych prác, praktických cvičení a projektov z predmetov: fyziky, 

chémie, biológie, geografie. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania 

na tému ďalšieho zasadnutia-  Vyhodnotenie práce klubu. 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  
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Názov projektu:  Tvorivé čítanie a  prírodné vedy ako nástroj  rozvoja 

kompetencií  žiakov ZŠ Tuhrina  

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Príroda okolo nás  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou školou  Tuhrina  

Dátum konania stretnutia: 07.02.2022 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


