
 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. 

Cyrila a Metoda v Nitre 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 
6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub chémie 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 2.2.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 

Nitra 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Martina Bažaličková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

www.gcm.sk  

 



11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: interdisciplinárne vzťahy, prierezové témy, projektové vyučovanie 
 

Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

− Zdielanie aktuálnych skúseností. 
− Popísanie možností nových možných prierezových tém. 
− Návrh tém a pokusov pre interdisciplinárne projekty. 

 

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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Zdielanie aktuálnych skúseností. 

 Vytvorenie metodického materiálu k praktickej hodine – oddeľovacie 
metódy. 

 Riešenie náročnejších úloh z chemickej olympiády, rôzne spôsoby 
vysvetľovania.  

 
2. Popísanie možností nových možných prierezových tém. 

 Zhrnutie doposiaľ využívaných prierezových tém na chémii. 
 Hľadanie informácií k medzipredmetovým vzťahom v prírodných 

vedách. 
 Vytvorenie návrhov nových prierezových tém v prírodovedných 

predmetoch. 
 

3. Návrh tém a pokusov pre interdisciplinárne projekty. 
 Definovanie vyučovania prostredníctvom projektu. 
 Spôsoby realizácie projektu. 
 Využitie experimentu pri riešení projektu. 

 



13. Závery a odporúčania: 
  

Stretnutie členov klubu chémie sa zameriavalo na štúdium interdisciplinárnych vzťahov. 

Najskôr prebehla výmena skúsenosti vyučujúcich s využívaním prepájajúcich vzťahov v rámci 

vytvárania súvislostí v učivách jedného a viacerých premetov. Najviac medzipredmetových tém je 

vytvorených v predmete Prírodovedná gramotnosť. Okruh tém členovia rozšírili o vytvorenie 

vzťahov nie len na úrovni predmetov, ale o prepojenie tém z oblasti praktického života.  

Odporúčame k navrhnutým témam vypracovať metodické materiály a neskôr ich využiť na 

hodinách chémie, prírodovednej gramotnosti alebo na Vedeckom dni školy. Predpokladáme, že 

zapojením interdisciplinárnych vzťahov vytvoríme u žiakov vnímanie súvislostí a rozšírime ich 

pohľad pri riešení problémov.  

Časť stretnutia bola venovaná témam „Vyučovanie prostredníctvom projektu“ a „Chemická 

olympiáda“. 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.1.1 Zvýši ť  inkluz ívnosť  a rovnaký prístup ku kval i tnému 

vzdelávaniu a z lepši ť výsledky a kompetencie  detí  

a  ž iakov 

Pr i j ímateľ:  Spojená katol ícka škola, Farská 19 , 949 01 Nitra 

Názov projektu:  Zvýšenie kval i ty  vzdelávania na Gymnáz iu sv. Cyri la  

a  Metoda v  Ni tre 

Kód ITMS projektu:  312011V634  

Názov pedagogického klubu: 5.6.1 .  Pedagogický klub chémie 

 



PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 2.2.2022 

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 

    

    

    

 


