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1. Manažérske zhrnutie: 
Počas októbrového stretnutia sme si naplánovali ambiciózny program. Jeden bod sme z toho 
dôvodu presunuli na neskorší termín. Pre jeho udržateľné zapracovanie do práce PK je 
potrebná mierna redukcia obsahu. Dôležitými prvkami naďalej zostávajú vzájomné zdieľanie 
dobrej pedagogickej praxe, ako aj hľadanie vhodných foriem práce s talentovanými žiakmi, 
vrátane budúcich maturantov z matematiky. 
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2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
Plánovaný program 

1. Reflexia na matematickú prechádzku. 
2. Práca s Office 365 a Geogebrou. 
3. Matematické súťaže. 
4. IKT vo vyučovaní matematiky. 
5. Príprava technického sympózia. 
6. Príprava Lesson study. 



 
 
K bodu 1 
Počas minulého roka sme v klube matematickej gramotnosti pripravili viacero online úloh v okolí 
centra Nitry, ktoré sme pretavili zatiaľ do dvoch matematických prechádzok. Počas klubu sme 
diskutovali, ako túto našu aktivitu chceme ďalej rozvíjať a pri akých príležitostiach chceme 
využívať túto populárno-náučnú formu vyučovania matematiky. Spolu sme sa zhodli, že ju 
chceme zachovať a naďalej využívať na hodinách matematiky aj formou tematických prechádzok, 
napr. pred Vianocami. 
K bodu 2 a 4  
Nakoľko naša škola disponuje balíkom Office 365 a úložiskom 1 TB pre každého pedagóga, 
hľadáme vhodné formy využitia týchto prostriedkov pre bežné vyučovanie v triedach, ako aj pre 
podporný e-lerningový materiál pre našich žiakov. V neposlednom rade je to používanie programu 
Geogebra na prepájanie vedomostí z jednotlivých oblastí matematiky.   
K bodu 3 
Postupne sú zverejnené zadania a propozície pre jednotlivé súťaže. Spolu sme sa v klube venovali 
zadaniam a organizácii jednotlivých kôl a úrovní.  
K bodu 5 
Nakoľko v tomto školskom roku nie je technické sympózium spolufinancované z projektu, 
hľadáme udržateľný formát jeho každoročnej organizácie. Na jednej strane nám to poskytuje 
väčšiu flexibilitu, na strane druhej ide o isté obmedzenie v zdrojoch financovania.  
K bodu 6 
Tak ako aj po minulé roky chceme aj v tomto roku zrealizovať Lesson study na tému zlomky. 
Z časového hľadiska sme však museli túto tému presunúť na neskorší termín.  

 

3. Závery a odporúčania: 
Matematické súťaže ako aj práca s IKT vo vyučovaní matematiky sú dôležitou súčasťou 
práce matematického klubu. Veríme, že získaná spätná väzba nám pomôže do ďalšieho 
plánovania a realizácie nových aktivít pre našich žiakov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  17. 10. 2022 

Trvanie stretnutia: od    14:15 hod. do 17:15 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Kopček Peter  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Žáková Lea  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Jozef Čujdík  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Viera Tibenská  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

6. Mgr.  Andrea Molnárová neprítomná 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 

    

    

    

 


