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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Stručná anotácia:  

Klub sa venoval finálnemu spracovaniu databázy úloh, aktivít ako zbierka úloh v printovej 

a elektronickej podobe zameraných na rozvoj prírodovednej a matematickej gramotnosti s ohľadom 

na učebné štýly žiakov. Diskutovali o komparácii učebných štýloch u žiakov v učebných 

a študijných odboroch. 

 

 

Kľúčové slová: 

Prírodovedná gramotnosť, učebné štýly žiakov, inklúzia, komparácia štýlov, charakteristika, finálne 

spracovanie, zbierky úloh, aktivít a modelov. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. V našej škole sme začali zdôrazňovať učenie 

žiakov tak, aby to vyhovovalo ich potrebám. 

Kolegyne postupne predstavili zbierky úloh, aktivít a modelov zameraných na jednotlivé štýly 

učenia podľa rôznych členení: 

 

1) učebné štýly pod akronymom VARK: 

 

▪ Visual= vizuálny – zrakový typ. 

▪ Aural = auditívny – sluchový typ. 

▪ Read/write = čítať, písať – verbálny, slovný typ. 

▪ Kinestetika = kinestetický – pohybový typ. 

 

Žiaci, preferujúci pri učení zrak sa najlepšie učia, ak môžu učivo vnímať v obrazovej podobe – 

obrazy, grafy, schémy, modely - učitelia vytvorili zbierku úloh na svoje predmety v printovej 

a elektronickej podobe. 

Žiaci preferujúci pri učení sluch sa najlepšie učia, ak môžu počúvať a komunikovať, pretože čo 

počujú, si dobre zapamätajú. Učia sa nielen z priameho slova učiteľa, ale aj využívaním rôznej 

multimediálnej techniky, z rozhovorov so žiakmi. Počas prednášok, vysvetľovania sa vedia dobre 

sústrediť. Naučené učivo si najradšej nahlas opakujú. Vyhovuje im, ak sa na vyučovacích hodinách 

čo najviac beseduje, ak sa využíva brainstorming a pod.  – učitelia vytvorili zbierku rôznych aktivít 

na tento učebný štýl v printovej a elektronickej podobe. 

Žiaci preferujúci pri učení zrak a slovo sa najradšej a najlepšie učia, ak pracujú s písaným textom. 

To, čo si prečítali, si dobre pamätajú, do pamäti si dokážu „nafotografovať“ strany alebo aj viac strán 

knihy. Vyhovuje im, ak sa môžu učiť písaním textov, grafov, pojmových máp a pod. – U. vytvorili 

obrazovú zbierku úloh v printovej a elektronickej podobe. 

Žiaci preferujúci pri učení pohyb sa dobre učia vtedy, keď nemusia nečinne sedieť, ale môžu 

vykonávať istú činnosť, pohyb, napr. manipulovať s pomôckami, pomáhať učiteľovi pri ich 

prezentácii a pod.- U. vytvorili zbierku videí s nahratou činnosťou. 

2) Druhy inteligencie a odvodené učebné štýly podľa H. Gardnera (2011) 

• Jazyková inteligencia - jazykový učebný štýl 

Žiak rád číta, počúva, píše rôzne texty, obľubuje slovné hry, bez väčších problémov si zapamätá 

prečítané a počuté, cíti sa „ako ryba vo vode“, ak môže čosi vysvetľovať, o niečom hovoriť a pod. – 

U. Vytvorili, zbierku úloh a aktivít na tento štýl v printovej a elektronickej podobe. 

• Logicko-matematická inteligencia – logicko-matematický štýl 

Žiak má rozvinuté abstraktné myslenie, rád počíta, hľadá vzťahy medzi predmetmi a javmi, rád rieši 

problémy, hlavolamy, sudoku, experimentuje s číslami, rád si robí prehľadné poznámky- U. vytvorili, 

zbierku úloh rozvíjajúcich abstraktné myslenie v printovej a elektronickej podobe. 

• Priestorová inteligencia – priestorový štýl 

Žiak „myslí v obrazoch“, rád kreslí a graficky znázorňuje počuté a videné, má sklon k metaforickému 

vyjadrovaniu sa, rád pracuje s mapami, do činnosti zapája viac zmyslov- U. vytvorili zbierku aktivít 

s grafickým prejavom pre žiakov v printovej a elektronickej podobe. 

• Pohybová, kinestetická inteligencia – kinestetický štýl 

Žiak je spravidla charakterizovaný ako neposedný, neporiadny. Najlepšie mu vyhovuje, ak môže byť 

„v pohybe“. U. vytvorili zbierku modelov v daných predmetoch. 



• Interpersonálna inteligencia – interpersonálny štýl 

Žiak rád komunikuje, ľahko nadväzuje kontakty, má veľa priateľov, radšej pracuje v skupine ako 

sám, vyhovuje mu byť mediátorom skupiny atď. – U. vytvorili zbierku úloh na skupinovú prácu, 

projektové vyučovanie v printovej a elektronickej podobe. 

• Intrapersonálna inteligencia – intrapersonálny štýl 

Žiak je pravým opakom predchádzajúcej inteligencie. Je zameraný „sám na seba“, zvykne sa o ňom 

hovoriť, že je samotár, úlohy plní zodpovedne, najradšej sa učí sám, dokáže sa sebamotivovať, môže 

mať snahu odlíšiť sa od ostatných, má svoje ciele – Učitelia pripravili zbierku úloh na samostatné 

práce v printovej a elektronickej podobe. 

• Prírodná inteligencia – prírodný štýl 

Žiak je zviazaný s prírodou. V centre jeho života je príroda, zvieratá, a s tým spojené environmentálne 

a ekologické cítenie. Hľadá súvislosti medzi tým, čo sa učí a prírodou, okolitým prostredím a pod. – 

U. vytvorili zbierku úloh a aktivít na spracovanie enviroprojektov v printovej a elektronickej podobe. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Problematika učebných štýlov žiakov je veľmi významná pre riadenie vyučovacieho procesu. 

Každému učiteľovi by malo záležať na tom, aby žiakom rozumel a na základe toho aj riadil 

vyučovanie a uľahčil im učenie sa. 

Rešpektovanie a umožnenie využívania inteligencie žiaka má tieto významy (Wójcik, K., 2008, s. 17): 

▪ pomáha a umožňuje žiakom pochopiť svoje vlastné možnosti, 

▪ ukazuje žiakom, ako môžu využiť svoje silné stránky, ale aj ako zlepšovať slabšie svoje 

stránky, 

▪ vedú žiakov k istej sebaúcte a vedú ich k tomu, aby sa nebáli výziev a úloh, s ktorými sa 

stretávajú, 

▪ umožňujú žiakom lepšie sa učiť, pretože pri využívaní svojich predností prežívajú zážitok – 

úspech vďaka svojej inteligencii, aktivizujú všetky svoje zmysly, 

▪ využívaním inteligencií žiakov postupne môžu dosahovať lepšie a lepšie výsledky. 

 

Vyučujúci vytvorili zbierky úloh, aktivít a modelov v printovej a elektronickej podobe na svoje 

predmety so zohľadňovaním učebných štýlov žiakov a vzájomne si ich prezentovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Darina Šulková 

15. Dátum 08.06.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Darina Šulková 
18. Dátum 08.06.2022 
19. Podpis  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraji  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

učiteľov prírodovedných predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 171 
 
Dátum konania stretnutia: 08.06.2022 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Darina Šulková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. PaedDr. Elena Hrčka Gvero  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Mgr. Anna Kušnierová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. Mgr. Sylvia Dudášová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

5. Ing. Anna Liceková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

6. Ing. Elena Kosnáčová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


