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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Októbrové stretnutie členov klubu bolo venované výberu a realizácii aktivít vhodných na 

prezentáciu prírodovedných predmetov v rámci Dňa otvorených dverí na gymnáziu a tvorbe 

didaktických materiálov.  

 

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

1.   Príprava aktivít na Deň otvorených dverí na škole 

      - vyhľadanie pokusov a aktivít z chémie a biológie vhodných na prezentáciu 

      - predpríprava a odskúšanie pokusov 

      - materiálne zabezpečenie 

      - logistika realizácie plánovaných aktivít 

      - zapojenie žiakov do prezentácie pripravených pokusov 

      - vypracovanie metodických materiálov  
 

2.     Didaktické pomôcky – postupne prichádzajú objednané pomôcky z projektu 

                                           - odskúšanie funkčnosti pomôcok 

                                           - diskusia o využití pomôcok v rámci vyučovania 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie je vytvorenie súboru pokusov z biológie 

a chémie zameraných na zvýšenie záujmu o prírodovedné predmety. Vybrané aktivity je 

možné realizovať individuálne alebo demonštračne. Svojou jednoduchosťou a názornosťou 

aktivizujú žiakov. Prínosom práce bolo aj rozpracovanie metodiky pokusov. 

Odporúčame po ich plánovanej realizácii vzájomnú výmenu skúseností členov klubu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  5. 10. 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 

 

 


