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Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

− Prírodovedne zameraná exkurzia. 
− Metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
− Príprava medzipredmetového projektu žiakov. 
− Workshop-Usvedčené biomakromolekuly (dôkazy v biochémii). 



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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Prírodovedne zameraná exkurzia. 

 Diskusia o vhodnosti exkurzií pre žiakov. 
 Návrhy na exkurziu z predmetov chémia, fyzika, biológia. 
 Vytvorenie medzipredmetových súvislostí do exkurzie. 

 
2. Metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 Oboznámenie sa s metódami na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
 Tvorba didaktických úloh zameraných na čítanie s porozumením. 

 
3. Príprava medzipredmetového projektu žiakov. 

 Diskusia o možnostiach medzipredmetového projektu. 
 Hľadanie nápadov ako vytvoriť aktivity na do projektu. 
 Úlohy zo života. 

 
4. Workshop-Usvedčené biomakromolekuly (dôkazy v biochémii). 

 Výstup medzipredmetového projektu. 
 

13. Závery a odporúčania: 
  

Úlohou školy nie je iba sprostredkovať žiakom poznatky z daného predmetu, ale aj 

pripraviť ich na život. Toto môžeme prakticky uskutočniť vytváraním vzťahov a súvislostí medzi 

jednotlivými poznatkami z jedného alebo viacerých predmetov a  zároveň aplikovaním rôznych 

praktických aktivít zo života vo vyučovaní.  

Preto sa májové stretnutie členov klubu chémie zameralo na aplikáciu 

medzipredmetových vzťahov. Počas diskusie sme zistili, že pedagógovia sa na vyučovacích 

hodinách snažia vytvárať súvislosti v poznatkoch u žiakov. Avšak na tomto stretnutí sme sa 

snažili o vytvorenie komplexnejšej formy. Tá by mala mať podobu 1. exkurzie, 2. triedneho 

projektu a 3. workshopu. Vzhľadom k tomu sme diskutovali a urobili rozpis aktivít a potrebných 

pomôcok. 

Do budúcna odporúčame vytvoriť časový harmonogram, prepracovať niektoré úlohy 

a nakoniec uskutočniť navrhované formy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 10.5.2022 

Trvanie stretnutia: od    14:30 hod. do 17:30 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Šperková  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.   Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. PaedDr. Jana Bohovičová   Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. PaedDr. Martina Bažaličková  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


