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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií vychádza z potrieb členov 

klubu a činnosti klubu za obdobie druhého polroka školského roka 2020/2021. Členmi klubu sú 

vyučujúci predmetov: matematika, administratíva a korešpondencia, informatika, aplikovaná 

informatika, geografia, telesná a športová výchova, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie. 

Písomný výstup pedagogického klubu zahŕňa pracovné listy pre žiakov k aktivite - analýza filmu, 

ktoré rozvíjajú matematickú gramotnosť, IKT zručnosti, kreativitu žiakov, Metodický materiál na 

začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí v školskom klube detí a vytvorené obrazové 

pomôcky (herbár), textové a  obrazové pomôcky na vyučovanie (prezentácie pedagógov v programe 

MS Powerpoint). Je zameraný na zmeny vo vyučovacom procese na Strednej odbornej pedagogickej 

škole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Výučbou predmetov pedagogického klubu žiaci nadobúdajú 

vedomosti a zručnosti aj v oblasti digitálnych technológií, ktoré následne pomôžu aj pri rozvíjaní 

matematickej a finančnej gramotnosti. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom stretnutí bolo prehlbovanie  a obohatenie vedomostí  členov pedagogického klubu výmenou  

ich  skúseností, rozvíjanie ich kompetencie,  aj získavanie nových poznatkov v oblasti finančnej, 

matematickej gramotnosti a IKT zručností, aj v rámci využívania moderných metód vyučovania 

interaktívnych didaktických prostriedkov a didaktickej techniky. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

Počas stretnutí členovia analyzovali témy a rámcový program stretnutí.  

 

Prvé stretnutie klubu bolo zamerané na prezentáciu vyučovacích metód podľa etáp vyučovacieho 

procesu, rozdeleniu učebných pomôcok a didaktickej technike. Časť stretnutia sa venovala práci 

s videoukážkou na vyučovacej hodine a aplikačnej úlohe: Tvorba pracovného listu k aktivite – 

analýza filmu. Jednotliví členovia tvorili pracovný list pre žiakov k ľubovoľnej videoukážke na svoj 

predmet. 

Na druhom stretnutí boli predstavené inovatívne prístupy vo vyučovaní geografie, rôzne webové 

portály. Časť stretnutia  bola venovaná aplikačnej úlohe: Tvorba mapy v jednom z online verzie 

programov – MapMaker Interactive s využitím niektorej z podkladových máp a podkladových 

mapových vrstiev. Na výber mali členovia aj  niekoľko mapových značiek či nástrojov na kreslenie 

do mapy. Vytvorená mapa bude slúžiť nielen vo vyučovaní geografie, ale aj  biológie, matematiky, 

či telesnej a športovej výchovy. 

Tretie stretnutie bolo prínosné z hľadiska bližšieho oboznámenia sa s národným štandardom finančnej 

gramotnosti, predstavenia vzdelávacích oblastí výchovy v školskom klube detí (ŠKD) aj  

oboznámenia sa s rozpracovanými témami na finančnú gramotnosť v jednotlivých vzdelávacích 

oblastiach v ŠKD v I. - IV. ročníku,  s ukážkou záujmovej činnosti v ŠKD s cieľom zameraným na 

rozvoj finančnej gramotnosti. Časť stretnutia sa venovala aplikačnej úlohe: Návrh tém na začlenenie 

finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí v ŠKD – do spoločensko – vednej oblasti, 

prírodovedno – environmentálnej oblasti a do telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti. 

Jednotlivé zapracované témy v týchto vzdelávacích oblastiach budú slúžiť ako metodický materiál 

pre žiakov v rámci priebežnej odbornej praxe. 

Štvrté stretnutie bolo zamerané na predstavenie interaktívneho výučbového programu Alfík pre 

materské školy a školské kluby detí a  na možnosti práce s interaktívnou tabuľou a vizualizérom. Časť 

stretnutia pracovali členovia klubu na aplikačnej úlohe: Tvorba prezentácie ako príprava na prácu 

s interaktívnou tabuľou. Stretnutie členov klubu prispelo k vzájomnému učeniu sa medzi sebou, 

k výmene skúseností pri tvorbe prezentácie a práci s interaktívnou tabuľou. 

Na piatom stretnutí boli predstavené inovatívne metódy a formy práce matematickej a finančnej 

gramotnosti a ich využitie vo vyučovaní. Časť stretnutia sa venovala diskusii o skúsenostiach 

s novými metódami výučby. 

Šieste stretnutie sa venovalo predstaveniu moderných didaktických prostriedkov a ich využitiu vo 

vyučovaní. Časť stretnutia členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe: Práca s interaktívnymi 

didaktickými prostriedkami – interaktívnou tabuľou. Všetci členovia vypracovali niekoľko úloh 

týkajúcich sa pravidiel hry vo vybraných športoch. Úlohy vyznačovali interaktívnym perom  a to 

farebne do jednotlivých športových ihrísk zobrazených na interaktívnej tabuli. 



Na siedmom stretnutí sa pozornosť venovala špecifikácii moderných metód v Biológii  a zhodnoteniu 

ich prínosu pre predmet Biológia. Časť stretnutia členovia klubu pracovali na aplikačných úlohách: 

Práca s interaktívnymi didaktickými prostriedkami, Triedenie rastlín na liečivé, jedovaté, chránené 

rastliny. Na interaktívnej tabuli riešili štvorsmerovku na tému Vodný ekosystém. V druhej aplikačnej 

úlohe najskôr diskutovali o jednotlivých druhoch rastlín a následne ich na magnetickej tabuli triedili 

do skupín na: liečivé rastliny, jedovaté rastliny, chránené rastliny.  Taktiež členovia aj diskutovali o 

možnostiach využitia predstavených moderných metód vo vyučovaní Biológie, aj o rôznych 

námetoch pre prácu so žiakmi.  

Na ôsmom stretnutí sa poukázalo na špecifikáciu pozitívnych stránok digitálnych technológií a na 

výhody ich používania vo vyučovacom procese. Časť stretnutia členovia klubu pracovali na 

aplikačnej úlohe: Použitie aplikácie Kahoot vo vyučovacom procese.  
Deviate stretnutie prispelo k objasneniu štúdia odbornej literatúry v predmetoch biológia, biológia 

a starostlivosť o zdravie a geografia. Pozornosť sa venovala aj prednostiam elektronických textov, 

predstaveniu aktuálnych knižných titulov z biológie a geografie, ale aj rôznych druhov textov medzi 

ktorými sa vyskytovali aj odborné texty. Zároveň boli prezentované aj rôzne obrazové pomôcky, 

taktiež aj rôzne videá, ktoré je vhodné  efektívne využiť a zaradiť do vyučovania Biológie.  

Na poslednom stretnutí bol obsah stretnutia zameraný na predstavenie dôležitosti štúdia odbornej 

literatúry v predmetoch Informatika (INF), Aplikovaná informatika (API) a Administratíva 

a korešpondencia (ADK), na prezentovanie rôznych elektronických informačných zdrojov – 

relevantné, nezaujaté, dôveryhodné  zdroje, na špecifikáciu dôveryhodných internetových zdrojov 

vhodných pre predmety INF, API, ADK a taktiež na skúsenosti z praxe  (animácie, pracovné listy, 

videoukážky, práce žiakov, digitálne hračky -  bee – bot, včielka cestovateľka, grafické programy pre 

deti). Členovia pedagogického klubu spoločne diskutovali o prezentovaných internetových stránkach 

ale aj videách, o ich efektívnom využití a zaradení do vyučovania a vzájomne si vymieňali aj svoje 

skúsenosti z praxe. 

 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu boli v druhom polroku činnosti klubu 

vyhotovené nasledujúce materiály: 

 pracovné listy pre žiakov k aktivite - analýza filmu, ktoré rozvíjajú matematickú 

gramotnosť, IKT zručnosti, kreativitu žiakov 

 metodický materiál na začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí v školskom 

klube detí 

 tvorbu obrazových pomôcok (herbár), tvorbu textových a obrazových pomôcok 

(prezentácie pedagógov v programe MS Powerpoint) 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Rozvoj IKT zručností, finančnej a matematickej gramotnosti je nutné realizovať aj v rámci 

medzipredmetových vzťahov s prepojením na už získané poznatky a vedomosti, taktiež je potrebné 

pracovať s modernými interaktívnymi didaktickými prostriedkami a digitálnymi technológiami. 

V diskusiách sme dospeli k tomu, že je nutné zvyšovať aj úroveň finančnej, matematickej gramotnosti 

a digitálnych zručností u žiakov.  

 

Členom klubu odporúčame: 

 tvoriť rôzne aktivity k práci s videoukážkou prostredníctvom využitia didaktickej techniky 

dostupnej na škole 

 zaraďovať  čo najefektívnejšie do vyučovania aj demonštračné metódy – demonštráciu 

obrazov, filmov, reklám,  pohybu, činnosti, akustickú demonštráciu 

 využívať aj online verziu programu na tvorenie máp MapMaker Interactive aj vo vyučovaní 

predmetov Biológia, Telesná a športová výchova ale aj Matematika a digitálne technológie – 

vizualizér a interaktívnu tabuľu vo vyučovacom procese 



 uplatniť čo najefektívnejšie vo vyučovaní Geografie aj ďalšie inovatívne prístupy – rôzne 

webové portály, či webové lokality – Google Maps, Mapy.cz, Český portál, Anglický portál, 

portál so slepými mapami, portál s tématickými mapami, portál pre učiteľov geografie 

 začleniť efektívne v rámci priebežnej odbornej praxe navrhované témy zamerané na finančnú 

gramotnosť a ponúknuť ich žiakom ako metodický materiál pri vypracovaní záujmovej 

činnosti do ŠKD 

 oboznámiť žiakov s možnosťami práce v interaktívnom výučbovom programe Alfík v rámci 

priebežnej odbornej praxe 

 zaradiť čo najefektívnejšie do vyučovania finančnej a matematickej gramotnosti situačné, 

inscenačné metódy, projektové metódy 

 využívať predstavené multifunkčné aplikácie pre správu rozpočtu našich financií (Buxfer, 

Wallet, YNAB), ale aj rôzne aktivity vhodné pre učenie finančnej gramotnosti z rôznych 

dostupných zdrojov – knižnica, internetové zdroje, odborná literatúra 

 preferovať moderné didaktické prostriedky, modernú didaktickú techniku vo vyučovaní aj 

rôzne námety didaktických hier, projektového vyučovania, problémového vyučovania, 

brainstormingu a rozvíjať u žiakov digitálne zručnosti pri práci s modernými didaktickými 

prostriedkami 

 pracovať s digitálnymi technológiami  a efektívne ich zaraďovať do vyučovacieho procesu.  

 rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti prostredníctvom využívania  rôznych digitálnych 

technológií 

 využívať vo vyučovaní rôzne aplikácie (aplikáciu Kahoot) ako aj vzdelávacie trendy – 

whiteboard, výučba pomocou videa, učenie pomocou interaktívnych pomôcok, vzdelávanie 

cez sociálne médiá, rôzne internetové stránky vhodné pre vyučovanie Biológie, Informatiky, 

Aplikovanej informatiky, Administratívy a korešpondencie 

 zaradiť do vyučovania prácu s digitálnou hračkou – bee – bot, pracovné listy pre žiakov, 

rôzne grafické programy pre deti 

 aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou 

 postaviť finančné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre praktický život (rozvíjať 

zručnosti pre uplatnenie v živote) 

 vytvárať u žiakov  na vyučovaní aj priestor na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia a ďalších 

sociálnych zručností pri inovatívnom prístupe k vyučovaniu 

 zaradiť vytvorené pracovné listy, obrazové a textové pomôcky do výchovno-vzdelávacieho 

procesu a metodický materiál na začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí 

v školskom klube detí zaradiť do praxe pre žiakov 

 preferovať moderné vyučovacie metódy, ktoré majú aktivizujúci vplyv na žiaka a viac 

využívať inovatívne prístupy, ktoré majú motivujúci charakter a rozvíjajú tvorivosť a 

samostatnosť v myslení, ako aj tímovú spoluprácu  
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