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Stretnutie klubu bolo zamerané na využitie projektového vyučovania v predmete matematika, 

prostredníctvom ktorého sú žiaci vedení k riešeniu komplexných problémov súvisiacich so 

spoločenským životom a svojím odborným zameraním. 

 

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

 význam projektového vyučovania 

 možnosti využitia projektového vyučovania v rámci medzipredmetových vzťahov 

 učebné materiály k dištančnému vzdelávaniu 

 diskusia  

 

Projektové vyučovanie umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti matematiky 

s praktickým životom, vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu. Dôležitým 

charakteristickým prvkom je využívanie medzipredmetových vzťahov. Projekty svojou podstatou 

ponúkajú celistvé poznanie, sú teda i hodnotným prostriedkom prekonania izolácie informácií 

v jednotlivých predmetoch. 

Projektové vyučovanie má mnoho kladov – je motivujúce, kreatívne, učí žiakov hľadať informácie, 

selektovať ich, navrhovať riešenia, a obhajovať správnosť svojho názoru. No má aj isté negatíva, 

medzi ktoré patrí časová náročnosť nielen na prípravu ale aj na realizáciu. Vzhľadom na nízku 

hodinovú dotáciu predmetu matematika a striedanie teoretického vyučovania s praxou počas 

dvojtýždňového rozvrhu je dôležité rozmyslieť si, ktoré projekty zaradiť do vyučovania tak, aby boli 

pre žiakov vhodným prínosom. 

V rámci samotného predmetu matematika sa dajú využiť projekty so zameraním na finančnú 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


gramotnosť žiakov. Členovia klubu navrhli projekt s názvom „S kým bankujete vy?“. Úlohou žiakov 

je porovnať niektoré produkty jednotlivých bánk z informácií na internete (napríklad účty, úvery, 

sporenia, hypotéky) a štatisticky spracovať získané výsledky. Pri tomto projekte je možné využiť aj 

poznatky z informatiky (tabuľkové kalkulátory a tvorba grafov) a z ekonomiky. Pri súčasnej forme 

dištančného vzdelávania je tento projekt vhodný aj pre jednotlivcov. Skupinové, tímové projekty 

vyhovujú skôr riadnej prezenčnej forme vyučovania.  

Členovia klubu dali návrhy na projektové vyučovanie prepájajúce matematiku s odbornými 

predmetmi a odbornou praxou. Žiaci počas odborného výcviku majú aj produktívne práce, vyrábajú 

malé úžitkové predmety zo železa. Pracujú pod dohľadom majstrov a k dispozícii majú technické 

výkresy a technologické postupy. Žiaci by si v skupinách mohli sami navrhnúť predmety, ktoré by na 

praxi následne vyrábali. Samotný návrh by mal obsahovať okrem výkresov, postupov aj ekonomickú 

stránku výroby (výpočet spotreby materiálu, efektívnosť a prípadný zisk z predaja). Takýmto 

spôsobom by na projekte spolu s matematikou boli zainteresované takmer všetky odborné predmety, 

ktoré žiaci majú vo svojom vzdelávacom programe.  

Na stretnutí klubu si jeho členovia navzájom vymenili a prekonzultovali vypracované učebné 

materiály vhodné pre dištančnú formu vzdelávania. V diskusii zhodnotili aká náročná je práca so 

žiakmi v online prostredí. Ako vhodný motivačný faktor k vyučovaniu matematiky využili niektorí 

členovia aj pridávanie hlavolamov do materiálov pre žiakov. Za správne riešenia úloh sa aktívnym 

žiakom zapísala známka. Riešeniu hlavolamov sa najviac venovali žiaci prvých a druhých ročníkov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Matematické vzdelávanie dištančnou formou je náročné pre učiteľov aj žiakov. Preto jednotliví 

vyučujúci hľadajú alternatívnu motiváciu žiakov formou projektového vyučovania, riešenia 

hlavolamov. Členovia klubu sa dohodli, že si budú priebežne pripravovať pre žiakov krátke projekty 

a s námetmi a skúsenosťami sa budú na stretnutiach klubu navzájom oboznamovať. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  18. 11. 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 

 


