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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Kľúčové slová: metodiky, školenie, didaktické metódy 

 

Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

 
− Reflexia na odučenú hodinu a jej prepracovanie na základe skúseností.  
− Štúdium didaktických metód vo vyučovaní chémie. 
− Školenia v oblasti inovatívnych vyučovacích metód. 
− Metodika žiackych experimentov. 

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

 
Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Reflexia na odučenú hodinu a jej prepracovanie na základe skúseností. 

 Analýza odučenej hodiny. 

 Návrhy na zlepšenia. 
 

2. Štúdium didaktických metód vo vyučovaní chémie. 

 Metódy motivačné. 

 Metódy expozičné. 

 Metódy fixačné. 

 Diskusia o využívaní metód. 
 

3. Školenia v oblasti inovatívnych vyučovacích metód. 

 Hľadanie kurzov. 
 

4. Metodika žiackych experimentov. 

 Všeobecná štruktúra experimentov na hodine. 

 Vytvorenie metodického listu. 
 



 
13. Závery a odporúčania: 

  

Decembrové stretnutie chémie nadväzovalo na predchádzajúce stretnutie po 

ktorom nasledovala otvorená hodina. Po diskusii sme dospeli k záveru, že má význam 

robiť otvorené hodiny a spolupracovať na tvorbe metodických materiálov.   

V druhej časti sme sa sústredili na metódy vyučovania chémie. S členmi klubu 

sme porovnali akými rôznymi spôsobmi učiť jednu a tú istú tému. Výsledkom práce je 

aj vytvorenie materiálu k vyučovacej hodine na tému Meranie látok a chemické výpočty 

v chémii.  
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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: 5.12.2022 

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.  
ospr.absencia 

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 

    

    

    

 


