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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE: 
 
Hlavná téma stretnutia: Prírodovedná gramotnosť v praxi, diskusia učiteľov  
 
Krátka anotácia: Členovia klubu prírodovednej gramotnosti rozoberali tvorbu aktivít, ktoré vytvárajú príjemnú 

a uvoľnenú atmosféru na vyučovacej hodine (vytváranie tajničiek, doplňovačiek, tvorba pracovných listov). 

Členovia si vymieňali svoje skúsenosti s prácou a interakciou medzi učiteľom a žiakom a žiakmi medzi sebou. 

 
Kľúčové slová: Vyhotovovanie aktivít, tvorba tajničiek, doplňovačiek, vytváranie laboratórnych/pracovných listov, 

spolupráca študentov 

 

https://iavpp.spsbj.sk/


HLAVNÉ BODY, TÉMY STRETNUTIA, ZHRNUTIE PRIEBEHU STRETNUTIA:  
 
Téma stretnutia: Tvorba aktivít pre študentov, diskusia učiteľov 

1) Otvorenie porady. 

2) Členovia klubu prírodovednej gramotnosti na začiatku stretnutia diskutovali o rozličných aktivitách na 

vyučovacích hodinách, ktoré pri svojej profesii využívajú. Učitelia sa zhodli, že len diktovanie poznámok 

neprispieva k uvoľnenej a produktívnej atmosfére na vyučovacej hodine. Preto je potrebné využívať, tzv. 

školu hrou. Svojím študentom vymýšľajú rôznorodé aktivity, aby ich predmet bol pestrejší, zaujímavejší, 

a tak prebudili v študentoch záujem oň. Ďalej sa učitelia zhodli, že správne vyskladaná tajnička alebo 

doplňovačka, zvyšuje efektivitu vzdelávania a učenia sa. Motivuje žiakov k zopakovaniu a upevneniu 

svojich nadobudnutých poznatkov.  

3) V druhej časti sa členovia pedagogického klubu gramotnosti zamerali na tvorbu pracovných listov.  

Učitelia sa zhodli, že pracovný list je považovaný za tlačenú pomôcku, ktorá je venovaná samostatnej 

práci študentov, aby rozvíjala ich tvorivosť a aktivizovala ich vo výchovno-vzdelávacom procese. Takáto 

učebná pomôcka, v ktorej žiak dopisuje údaje, dokresľuje, prípadne odpovedá na položené otázky a rieši 

zadané úlohy, ho motivuje a vzbudzuje u žiaka záujem o daný predmet. Učitelia sa pri diskusii stotožnili 

so základnými zásadami pri tvorbe pracovných listov, a tie sú napr: 

• pracovné listy musia zodpovedať zámerom a obsahu učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov,  

• laboratórne listy by mali mať zabezpečený súlad svojho obsahu s vedeckým poznaním,  

• v pracovných listoch musia byť dodržané didaktické zásady (primeranosti, vedeckosti, spojenia 

teórie s praxou, motivácie, uvedomelosti a aktivity), 

• úlohy musia podporovať aktivitu žiaka a mali by obsahovať prvky problémového charakteru, 

• úlohy musia zabezpečiť rozvoj tvorivosti študenta a atď.. 

Taktiež učitelia dbajú na to, aby študenti pracovali nielen samostatne pri aktivitách, ale vytvárajú pre 

nich aktivity, kde musia pracovať v menších skupinkách. Cieľom vytvárania skupiniek je, aby študenti 

nielen pracovali spolu, ale aby najmä komunikovali navzájom a vymieňali si získane informácie. 

4) Diskusia: Členovia klubu opísali svoje skúsenosti s vytváraním rozličných aktivít, využívaných pri svojom 

vyučovacom procese. 

5) Záver 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA: 
Odporúčame, aby sa členovia klubu, ktorí sa v rámci tejto témy vzdelávali, podelili so svojimi skúsenosťami 
s ostatnými členmi. 
 

1) Zhrnutie a plánovanie činností do ďalšieho obdobia, záver porady 

a) Zhrnutie činnosti: Prírodovedná gramotnosť v praxi, diskusia učiteľov 

b) Plánované činnosti: PRG v praxi a výmena skúseností   

c) Záverečné uznesenia: Členovia PK využijú získané poznatky a zahrnú ich do svojho edukačného 
procesu. 
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