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11. Manažérske zhrnutie: 

 

V rámci novembrového stretnutia členov klubu biológie sme sa zamerali na plánovanie 

vybraných exkurzií pre žiakov jednotlivých ročníkov v tomto školskom roku . 

 

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

1. Návrhy exkurzií v aktuálnom školskom roku a vypracovanie podkladov na exkurziu. 

Návrhy: 

- pre terciu a kvartu -Aurélium Bratislava(https://aurelium.sk/ )   

- pre 1.ročník a kvintu  - Prírodovedné múzeum vo Viednie (https://www.nhm-

wien.ac.at/ ) 

- pre záujemcov o semináre z biológie (3.a 4.ročník) - Múzeum J.G.Mendela Brno ( 

https://mendelmuseum.muni.cz/  ) 

- z chémie pre žiakov 2ročníka – návšteva pivovaru (či už v BB alebo Hurbanove) 

 

https://aurelium.sk/
https://www.nhm-wien.ac.at/
https://www.nhm-wien.ac.at/
https://mendelmuseum.muni.cz/


2. Zapojenie sa do súťaží 

- členovia klubu sprehľadnili termíny jednotlivých súťaží 

- prediskutovali ponuky aktuálnych súťaží , korešpondenčných seminárov 

a workshopov – napr. Vedecké krabice, Amavet, Enviroworkshop.... 

- zhodnotili záujem žiakov o zapojenia sa do predmetových olympiád biológie 

a chémie a súťaže SOČ 

- prehodnotili kvalitu ročníkových prác z biológie a možnosti ich využitia na súťaž 

SOČ 

- zhodnotili význam korešpondečných seminárov pre ďalšie štúdium žiakov na vy-

sokých školách 

3. Členovia si vymieňali skúseností s prípravou na jednotlivé súťaže 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bolo spracovanie ponuky tematických exkurzií 

z biológie a chémie pre žiakov jednotlivých ročníkov, ako aj analýza možností zapojenia sa 

do rôznych súťaží a workshopov. Exkurzie nepokladáme za samoúčelné, umožňujú žiakom 

prakticky vidieť, zažiť osvojené poznatky a učiteľovi spoznať žiakov mimo vyučovacieho 

procesu. Preto odporúčame realizovať exkurzie, lebo vidíme ich prínos ako vo vzdelávacej, 

tak aj výchovnej oblasti. Čo sa týka súťaží – žiaci sa čoraz menej zapájajú do klasických 

predmetových olympiád, ktoré im pripadajú príliš náročné a skôr sú ochotní vypracovať 

prácu SOČ na im blízku tému. Žiakom tiež odporúčame sa zapojiť do korešpondečných 

seminárov, ktoré sú síce rozsiahlejšie, ale sú zohľadňované na prijímacích skúškach 

mnohých vysokých škol a to aj v zahraničí. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  02.11.2022 

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 
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