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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Stretnutie členov klubu zamerané na praktické cvičenia a tvorbu úloh k vybranej téme 

z biológie.  

1. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
Téma zdravej výživy a ľudského tela je pre žiakov snáď tou najzaujímavejšou oblasťou, kde 

by určite prijali viac praktických aktivít a informácií, pretože je to to súčasťou ich 

každodenného života. V rámci normálnych hodín a predpísané obsahu a rozsahu nie je vždy 

možné realizovať zaujímavú praktickú aktivitu z tejto oblasti. Preto sa členovia klubu 

rozhodli vyhľadať, vypracovať súbor praktických aktivít a úloh k téme  biológia človeka 

a zdravý životný štýl. 

 

1.  Návrhy a rozpracovanie praktických cvičení z biológie človeka  

     Členovia klubu urobili prehľad cvičení, ktoré sa bežne realizujú na hodinách, zhodnotili  

     ich prínos, realizáciu. Následne v literatúre, na internete vyhľadali ďalšie možnosti prak- 

     tických aktivít z tejto oblasti, ktoré následne prezentovali a diskutovali o nich. Nakoniec  



        vybrali súbor zaujímavých cvičení, z ktorých bude možno si vyberať podľa aktuálnej  

        situácie. 

2. Tvorba a riešenie úloh zameraných na rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti.  

Členovia klubu vytvorili prakticky zamerané úlohy k téme biológia človeka a zdravý 

životný štýl. Pri tvorbe dbali na to, aby úlohy riešili problematiku každodenného života, 

napr. infekčné ochorenia, antibiotiká, probiotiká, stres, zdravá výživa, nutnosť pohybu, 

ústna hygiena..., opierali sa o všeobecné poznatky a mohli byť v budúcnosti užitočné pri 

rozhodovaní žiakov v podobných situáciách. Zároveň však boli formulované tak, aby 

rozvíjali čitateľskú gramotnosť a prepájali poznatky z viacerých prírodných vied. 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

Výsledkom práce členov klubu na prvom novembrovom stretnutí bola analýza aktuálnych 

praktických materiálov využívaných k téme biológia človeka a zdravý životný štýl 

a následná tvorba súboru praktických aktivít a úloh k tejto téme. Vytvorený súbor materiálov 

rozvíja praktické zručnosti, prírodovednú a aj čitateľskú gramotnosť. Odporúčame si z neho 

vyberať úlohy na spestrenie klasických hodín biológie, praktické aktivity v rámci hodín 

praktických cvičení z biológie a tiež na hodiny prírodovednej gramotnosti. Vytvorený 

materiál môže slúžiť aj ako východisko pri realizácii krúžku z biológie. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  08. 11. 2021 

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. 

PaedDr. Bažaličková Martina 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. 

PaedDr. Bohovičová Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 

 


