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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Stretnutie členov pedagogického klubu biológie, zamerané na tvorbu úloh zameraných na 

medzipredmetové vzťahy- biológia, chémia, fyzika. 

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

1. Úlohy zamerané na medzipredmetové vzťahy  
- výber, tvorba, úprava úloh zameraných na medzipredmetové vzťahy biológia, ché-

mia, fyzika 
- návrhy medzipredmetových praktických cvičení – rozpracovanie, realizácia 

 

2.   Praktické cvičenia z genetiky 
- návrhy a výber nových, vhodných praktických cvičení z genetiky 
- rozpracovanie vybraných cvičení – pomôcky, postup, pracovný list 
- diskusia o ich realizácia, organizácia vyučovacej hodiny 

 

3.   Prírodovedná gramotnosť 
- výber textov, tvorba a riešenie úloh zameraných na rozvoj prírodovednej a čitateľ-

skej gramotnosti z genetiky 
- analýza vybraných textov 
- vyhodnotenie náročnosti úloh a ich zaradenie k vyučovacím témam 



1. Závery a odporúčania: 
 

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola príprava úloh a praktických cvičení 

zameraných na medzipredmetové vzťahy a genetiku. V rámci cvičení zameraných na 

medzipredmetové vzťahy sme vybrali témy – elektrolýza (ovocná baterka) a povrchové 

napätie kvapalín ( saponáty, vodomerka..), v ktorých sa prelínajú poznatky z chémie, 

biológie a fyziky. Žiaci sa v rámci cvičení hravou formou budú učiť myslieť a riešiť úlohy 

interdisciplinárne, čo prispeje k rozvoju ich prírodovednej gramotnosti. V rámci cvičení 

z genetiky sme sa zamerali na dve oblasti – praktická činnosť (nielen výpočty príkladov) 

a riešenie úloh na základe odborných textov. V rámci praktickej činnosti odporúčame 

zaradiť napr. tvorbu jednoduchých modelov NK, pomocou ktorých si žiaci zároveň osvoja 

princípy komplementarity. Čo sa týka odborných textov a úloh, vhodné sú aktuálne témy 

– ako GMO, génové manipulácie, génová terapia. Riešením úloh k daným témam sa 

u žiakov rozvíja nielen čitateľská a prírodovedná gramotnosť žiakov, tiež sa rozvíja ich 

kritické myslenie v morálno-sociálnej oblasti. Odporúčame podľa podmienok rozširovať 

databázy úloh a praktických cvičení a následne ich po aplikácii upravovať, či dopĺňať 
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Pr ior i tná o s:  Vzd elávanie  

Šp ec i f ický  c ieľ :  1.1 .1  Zvýši ť  in kluz ívnosť  a  rovn aký p rí stup  ku  k val it nému  
vzde lávan iu a  z lepš i ť  vý sled ky a  k omp etenc ie d et í  
a  ž iako v 

Pr i j ímat eľ :  Spojená  kat ol íck a  ško la ,  Farská 19,  9 49 0 1 Ni tra  

Názov projekt u:  Zvýšen ie  k va l i ty  vzd elávania  na Gy mnáz iu sv .  Cy ri la  
a  M etod a v N it re  

Kód ITM S projektu:  312011 V634 

Názov pedago gického k lubu:  5.6.1 .  Pedagogický k lub  b io ló gie  

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  12.04.2022 

Trvanie stretnutia:  od 14,30hod. do 17,30hod. 
 
 
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. 
Mgr. Šimková Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. 
Mgr. Bažaličková Martina 

 Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. 
PaedDr. Bohovičová Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 


