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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Kľúčové slová: otvorená hodina, hodina laboratórneho cvičenia, didaktika 

 

Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na 2 oblasti: 

− Reflexia na odučenú hodinu a jej prepracovanie na základe skúseností.  
− Tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a materiálov. 



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 otvorenej hodiny – pozitíva a negatíva.  
− Doplnenie podnetov od vyučujúceho otvorenej hodiny a sledovateľov. 
− Návrhy na zlepšenie otvorenej hodiny a zapracovanie do metodiky. 

 
2. Tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a materiálov. 

− Vytvorenie vyučovacej hodiny – rozpracovanie jednotlivých častí hodiny. 
− Vytvorenie učebný úloh rozvíjajúcich vyššie kognitívne funkcie. 
− Nahratie vytvoreného materiálu do virtuálnej knižnice. 

 
 
 

 

13. Závery a odporúčania: 
  

Členovia klubu chémie na stretnutí analyzovali odučenú otvorenú hodinu. V závere možno 

konštatovať, že hodina, ktorú vyučujúci pripravujú spoločne je v porovnaní so štandardnou hodinou 

vylepšená o nové nápady ako napr. didaktický postup vysvetlenia učiva, či o metódy precvičenia 

učiva. Spolupráca vyučujúcich teda podporuje skvalitňovanie vyučovacieho procesu. V rámci 

stretnutí klubov chémie odporúčame členom aj naďalej pracovať na príprave spoločných materiálov 

a ich dopĺňaniu do virtuálnej knižnice.   
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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: 9.11.2021 

Trvanie stretnutia: od    14:30 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 

    

    

    

 


