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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na vyučovanie tematického celku z matematiky “planimetria“, na 

jeho dôležitosť vo vzťahu k odbornej praxi a analýzu príčin problémov žiakov vo využívaní 

geometrických vzťahov. 

 

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

 planimetria – dôležité témy v tematickom celku 

 rovinné útvary v odbornej praxi 

 analýza príčin problémov žiakov s riešením úloh v planimetrii 

 učebné materiály k tematickému celku planimetria 

 diskusia 

 

Základy planimetrie patria k jedným z najstarších vedeckých poznatkov v histórii ľudstva. Už zo 

starovekého Egypta a Babylónie sa zachovalo mnoho záznamov, ktoré riešia bežné úlohy a problémy. 

Druhou najprekladanejšou knihou (po Biblii) v histórii do 18. storočia boli Euklidove Základy 

geometrie. Študenti strednej odbornej školy technickej majú vo svojich osnovách predmet technické 

kreslenie, kde žiaci získavajú vedomosti a zručnosti v grafickom znázorňovaní rovinných 

a priestorových útvarov. Predpokladom k technickému znázorňovaniu sú znalosti z planimetrických 

konštrukčných úloh a poznatky z charakteristických vlastností základných rovinných útvarov. 

Výpočty obsahov sa vyskytujú aj v iných odborných predmetoch a súvisia aj s praktickým 

vyučovaním žiakov strojárskeho zamerania. Žiaci končiacich ročníkov majú vo svojich projektových 

prácach k maturitným skúškam napríklad výpočet hmotnosti strojárskeho výrobku. K tomu je 

potrebná znalosť výpočtu obsahu podstavy nepravidelného telesa na základe výkresu. Dôležitosť 

základných vedomostí žiakov z oblasti planimetrie pre technické odbory zhodnotili všetci členovia 
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pedagogického klubu. 

Aktuálne problémy v matematickom vzdelávaní ovplyvňuje predovšetkým zníženie dotácie hodín pre 

matematiku. Žiaci prichádzajú zo základných škôl s nedostatočnými vedomosťami o základných 

rovinných útvaroch. Neovládajú ani najjednoduchšie vzťahy, pozerajú sa na ne ako na abstraktné 

vzorce. Odborné predmety na technických školách vyžadujú aj poznatky z goniometrických funkcií 

dôležitých pri riešení pravouhlého trojuholníka. Toto učivo sa úplne stiahlo z učebných osnov 

základných škôl na úkor iných tém. Preto na hodinách matematiky stredných odborných škôl sa musí 

goniometrickým funkciám venovať väčší časový priestor, čo je často vzhľadom na hodinovú dotáciu 

náročné. Členovia klubu na zasadnutí zvažovali, ako efektívne vyučovať tematický celok planimetria 

aby aj za týchto východiskových podmienok žiakom sprostredkovali najpodstatnejšie vedomosti. 

V druhom polroku školského roka majú v tematických plánoch planimetriu žiaci druhých ročníkov. 

Bude potrebné vypracovať im učebné materiály vhodné v prípade nevyhnutnosti aj na dištančné 

vzdelávanie. Názorné pomôcky využívané počas riadneho vyučovania sa musia vhodným spôsobom 

začleniť aj do elektronických študijných materiálov. Jednou z možností je využívanie matematického 

programu GeoGebra. Využívanie appletov v GeoGebre umožní zabezpečiť dynamiku a interaktivitu 

prezentovaných študijných materiálov. Pri vyučovaní planimetrie je dôležité, aby si žiaci vedeli 

urobiť náčrt geometrického útvaru a rozbor situácie zo zadania úlohy. Program GeoGebra umožňuje 

v náčrte meniť vstupné parametre a žiakov núti k analýze riešenia daného problému. 

V diskusii sa členovia klubu dohodli ako rozdelia jednotlivé učivá tematického celku planimetria do 

plánovaných vypracovaných učebných materiálov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu členovia zdôraznili dôležitosť poznatkov z planimetrie pre technické vzdelávanie. 

Vybrali témy, ktorým sa budú v rámci svojho vyučovania podrobnejšie venovať. Vzhľadom na nízku 

časovú dotáciu využijú interaktivitu appletov v programe GeoGebra. V prípade, že dištančné 

vzdelávanie bude pokračovať aj nasledujúce mesiace, tak žiakom druhých ročníkov pošlú 

prostredníctvom Edupage link na bezplatné stiahnutie tohto matematického programu, aby si mohli 

prezerať interaktívne študijné materiály. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Medzihradská 

15. Dátum 15.12.2020 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Jana Mrázová 

18. Dátum 16.12.2020 

19. Podpis  
 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  K lub  matemat ickej  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  15. 12. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


