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11. Manažérske zhrnutie: 
V mesiaci február sme mali jedno plánované stretnutie klubu matematickej gramotnosti. 
Okrem naplánovaným témam sme sa venovali aj aktuálnym otázkam vyučovania 
matematiky a matematickej gramotnosti počas dištančného vzdelávania. Nosným obsahom 
bolo používanie Geogebra a Programu One Note. 

 
kľúčové slová : dištančné vzdelávanie počas pandémie, digitálny obsah vzdelávania, MS Teams, 

matematické súťaže, Geogebra, OneNote. 

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

 
Program: 

1. Oboznámenie sa s postupom príprav na jednotlivé súťaže a možnosti účasti aj 
slaboprospievajúcich žiakov. 

2. Príprava školských kôl súťaži Klokan, matematická olympiáda 
3. Tvorba didaktických materiálov v Geogebre. 

K bodu 1 
Predseda predmetovej komisie MAT-FYZ-INF-EKO nás informoval o aktuálnom stave 
domácich, školských, okresných a krajských kôl všetkých kategórií. Zároveň sme si 
zhodnotili ako sa našim žiakom darilo.  
 

K bodu 2  
Aj v dištančnom vzdelávaní sa žiaci môžu zapojiť do rôznych súťaží, nielen tých 
hlavných, organizovaných Iuventou. Medzi také patrí aj celosvetová súťaž Matematický 
klokan. Dohodli sme sa na jej organizácii a vytvorili sme prihlasovací formulár 
v Edupage.  
 
K bodu 3 
Zamerali sme sa na vytváranie didaktických materiálov v Geogebre. Použili sme hlavne 
materiály ktoré sa nachádzajú na Geogebratube. Ukázali sme si ako uvedené materiály 
môžeme nahrať do poznámkového zošita OneNote, tak aby zostala úloha dynamická 
a interaktívna.  
 



 
  

 
  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vzhľadom na pokračujúce dištančné vzdelávanie klub matematickej gramotnosti sa naďalej venuje 
podpore a vzdelávaniu učiteľov v tejto oblasti. Stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie 
jednotlivých kôl matematickej olympiády a pytagoriády, ako aj plánovanie súťaže Klokan. Do 
ďalšieho obdobia chceme viacej spolupracovať v príprave alebo úprave Geogebra materiálov pre 
naše učebné plány a zapracovávať ich do dištančného vyučovania.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  15. 02. 2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Kopček Peter Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Žáková Lea Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Mitošinková Jana Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Lucia Mockerová Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Jozef Čujdík Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

7. Mgr. Viera Tibenská Online prostredníctvom 

MS Teams 

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 

    

    

    

 


