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           Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

− Analýza didaktických problémov žiakov. 
− Návrh žiackych pokusov z anorganickej chémie. 
− Balík office 365 vo vyučovaní chémie. 
− Tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a materiálov. 
− Podpora talentov pomocou chemickej olympiády. 



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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Analýza didaktických problémov žiakov. 

− Riešenie aktuálnych problémov žiakov v celkoch anorganická a organická 
chémia. 
  

2. Návrh žiackych pokusov z anorganickej chémie. 
− Hľadanie pokusov z anorganickej chémie prostredníctvom internetu. 
− Analyzovanie vybraných pokusov.  
− Spísanie zoznamu potrebných didaktických pomôcok a chemikálii 

k experimentom.  
− Objednanie didaktických pomôcok. 

 
3. Balík office 365 vo vyučovaní chémie a tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a 

materiálov. 
− Vytvorenie vyučovacieho materiálu na tému Izoméria.  
− Doplnenie vyučovacej hodiny o motivačné prvky, súvislosti, medzipredmetové 

vzťahy a precvičovacie úlohy za merané na rozvoj myslenia.  
 

4. Podpora talentov pomocou chemickej olympiády. 
− Výber študentov na chemickú olympiádu. 
− Organizácia procesu podpory talentov.  

 
 
 

 
5. Závery a odporúčania: 

  

Októbrové stretnutie bolo zamerané na skvalitňovanie vyučovania vyhľadávaním 

nových experimentov, analýzou pomôcok a chemikálií, ktoré sú k experimentom 

potrebné a objednávaním potrebných materiálov. Ďalej členovia klubu robili rozbory 

hodín vo vybraných témach v celkoch anorganická a organická chémia. Zdielali svoje 

skúsenosti ako dosiahnuť u žiakov lepšie pochopenie učiva a tým aj lepšie výsledky. 

Zhodli sa na tom, že motivácia a prepojenie učiva s praktickým významom má pre žiakov 

veľký zmysel.   

Výsledkom práce bolo vytvorenie edukačného materiálu pre žiakov 

a didaktického materiálu pre pedagóga. Materiály boli doplnené do balíku office 365. Do 

budúca odporúčame pokračovať v tvorbe nových inovatívnych materiálov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 11.10.2021 

Trvanie stretnutia: od    13:30 hod. do 16:30 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 

    

    

    

 


