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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia:  

Šieste stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Matematická a finančná gramotnosť v TSV, 

ADK, INF. Rámcový program stretnutia bol zameraný na tvorbu prírodovedných problémových úloh. 

Na stretnutí pedagogického klubu bola prezentovaná metóda problémového vyučovania.  

V aplikačnej časti prítomní členovia klubu pracovali individuálne alebo v skupinách na rôznych 

problémových úlohách  zameraných na matematickú a finančnú gramotnosť v predmetoch 

Telesná a športová výchova, Administratíva a korešpondencia a Informatika netradičnou formou. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Matematická a finančná gramotnosť v TSV, ADK, 

INF 

3. Praktická aplikácia témy: Tvorba prírodovedných problémových úloh netradičnou 

formou 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Matematická a finančná gramotnosť 

v TSV, ADK, INF. 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) predstavenie metódy problémového vyučovania 

b) prezentovanie  rôznych problémových úloh zameraných na matematickú a finančnú 

gramotnosť v predmetoch Telesná a športová výchova, Administratíva a korešpondencia 

a Informatika: 

- formulár sťažnosti na poskytovateľa finančnej služby  na internetovej stránke Národnej 

banky Slovenska https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie 

- učenie formou  skladania – priame nadobúdanie poznatkov členov jednej skupiny, ktorí 

prezentujú získané poznatky členom druhej skupiny, súťaženie v krátkom vedomostnom 

kvíze 

- sledovanie videa o falošných peniazoch na internetovej stránke 

https://web.fenomenysveta.sk/wp-

content/uploads/lessons/v2/index_es6.html?lesson=bvmon001 a následné spoločné 

riešenie vedomostného kvízu 

- test finančnej gramotnosti na internetovej stránke 

https://setrisova.sk/magazin/sporenie/test-financnej-gramotnosti?utm_source=nmh 

a súťaženie v skupinách 

- vedomostné kvízy  o zárobkoch svetových a slovenských športovcoch na internetových 

stránkach https://puzzel.org/sk/quiz/play?p=-Mp4O-JAGPUn0OGjFTlC, 

www.quizizz.com/join 

- netradičné puzzle s pravidlami rôznych športov - spoločné riešenie puzzle na 

interaktívnej tabuli 

  

K bodu 3 

Pred samotnou praktickou aplikáciou témy členovia spoločne diskutovali o prezentovanej metóde 

problémovej vyučovania a jej využití vo vyučovaní Telesnej a športovej výchovy, Administratívy 

a korešpondencie a Informatiky netradičnou formou. 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu venovali časť stretnutia aplikačnej úlohe, kde si 

vyskúšali rôzne prírodovedné problémové úlohy zamerané na matematickú a finančnú gramotnosť 

v predmetoch Telesná a športová výchova, Administratíva a korešpondencia a Informatika 

netradičnou formou. Pracovali individuálne alebo v skupinách podľa typu úlohy. V prvej úlohe 

spoločne vypĺňali formulár sťažností na poskytovateľa finančnej služby. V druhej úlohe sa dozvedeli 

informácie o úradných a obchodných listoch. O týchto informáciách krátko diskutovali v skupinách. 

Po diskusii súťažili jednotlivé skupiny v krátkom vedomostnom kvíze. V nasledujúcich úlohách 

sledovali členovia krátke video o falošných peniazoch a spoločne riešili vedomostný kvíz a každý si 

člen si mal možnosť vyskúšať svoje vedomosti v teste zameranom na finančnú gramotnosť. V ďalších 

úlohách si pomocou interaktívnej tabule a smart telefónov zahrali kvíz na internetových stránkach 

https://puzzel.org/sk/quiz/play?p=-Mp4O-JAGPUn0OGjFTlC, www.quizizz.com/join. Mohli tak 

preskúmať svoju informovanosť o zárobkoch svetových a slovenských športovcov. Poslednou úlohou 

bolo zloženie netradičného puzzle o pravidlách rôznych športov. Členovia spoločne hľadali k danému 

druhu športu jeho pravidlá. 
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13. Závery a odporúčania: 
 

K bodu 4 
 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Matematická a finančná gramotnosť v TSV, 

ADK, INF. Diskutovali o predstavenej metóde problémového vyučovania a jej využití vo vyučovaní 

prostredníctvom rôznych prírodovedných problémových úloh zameraných na rozvoj matematickej 

a finančnej gramotnosti netradičnou formou. Poukázali na potrebu zaradenia týchto úloh do 

vyučovacieho procesu. 

 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať  interaktívnu tabuľu a digitálne technológie vo vyučovaní. 

Efektívne  zaraďovať do vyučovacieho procesu rôzne problémové úlohy rozvíjajúce matematickú 

a finančnú gramotnosť. 

Rozvíjať u pedagógov aj žiakov ich digitálne zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  

  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  22. 11. 2021  

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


