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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy, humanitné predmety, spolupráca, prepojenie tém 

 

Členovia klubu sa na stretnutí zaoberali zhodnotením významu spolupráce učiteľov humanitných 

predmetov a prepájaním jednotlivých tém v rámci preberaného učiva. 

 

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

 medzipredmetové vzťahy a ich využitie vo vyučovaní humanitných predmetov 

 spolupráca učiteľov a žiakov 

 diskusia  

 

Efektívny vyučovací proces je taký, ktorý spĺňa svoje ciele a väzby medzi predmetmi. Vzájomné 

prepojenie a využitie učebných tém v oblasti humanitných predmetov prispieva k rozvoju osobnosti 

študentov prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiakom je dnes ponúkané široké 

spektrum informácií z mnohých oblastí, z ktorých si musia vyberať, triediť a dokázať ich zužitkovať. 

Pedagógovia vyučujúci humanitné predmety cielene využívali na svojich hodinách medzipredmetové 

vzťahy, odovzdávali žiakom vedomosti v širších súvislostiach, kedy žiak získal komplexnejšie 

znalosti, dokázal uvažovať v súvislostiach, systematizoval, prepájal a dopĺňal získané vedomosti vo 

výučbe SJL, ANJ, OBN a ETV/NAV. V diskusii zúčastnení ocenili ako spoluprácu medzi kolegami, 

tak aj spoluprácu žiakov medzi sebou.  Prepojenie preberaných tém spájaných s uplatnením v reálnom 

živote bolo realizované prostredníctvom rôznych aktivít (projekty zadávané počas dištančného 

vzdelávania, diskusie, plagáty, tvorba násteniek...). Tieto boli zamerané najmä na rozvoj kognitívnych 

zručností, verbálnych a neverbálnych schopností, spoluprácu, argumentáciu a iné.  Nezanedbateľná 

je aj skutočnosť, že témy z cudzích jazykov, ktoré sú zároveň aj prípravou na maturitné skúšky svojím 

obsahom zahŕňajú rôzne oblasti spoločenského života. 
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13. Závery a odporúčania: 
 

Tvorba študijných materiálov so zameraním na prepájanie tém v rôznych humanitných predmetoch 

je časovo náročná na prípravu a vyžaduje si neustálu spoluprácu medzi učiteľmi. Pedagógovia sa 

zhodli na zvýšenej potrebe vo vyučovaní využívať medzipredmetové vzťahy ako systematickú 

a priebežnú prípravu žiakov, nakoľko schopnosť argumentovať, spolupracovať, diskutovať, 

formulovať názory sa u študentov týmto spôsobom posúva k lepšiemu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  13. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


