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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu praktickej matematiky vychádza z potrieb školy a členov 

klubu. Členmi klubu sú vyučujúci prírodovedných predmetov ako matematika, fyzika a deskriptívna 

geometria. Písomný výstup predstavuje internú banku úloh, ktoré vedú žiakov k rozvoju čitateľskej 

a prírodovednej gramotnosti, napomáhajú k rozvoju predstavivosti a manuálnej zručnosti. Interná 

banka úloh taktiež napomáha dosiahnuť rovnakú kvalitu vzdelávania na všetkých hodinách 

matematiky v rámci SPŠ stavebnej v Trnave. 

 

Kľúčové slová 

 Tematické celky 4.ročníka 

 Odúrovňovanie príkladov 

 Využiteľnosť banky úloh v pedagogickej praxi 

 Finančná gramotnosť 

 Praktickosť a reálnosť príkladov 

 Metodika 

 Rozvoj kompetencii učiteľa 

 Moderné technológie 

 

 



Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom stretnutí je vytvoriť internú zbierku úloh, ktorú budú využívať členovia klubu. 

Používaním tejto banky úloh sa dosiahne rovnaká kvalita vzdelávania na hodinách matematiky. 

Taktiež tieto stretnutia podporia rozvoj kompetencii učiteľa a obohatia jeho učiteľský rozmer.  

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu matematických expertov bola v prvom polroku 

činnosti klubu vyhotovená interná banka úloh obsahujúca príklady z nasledujúcich tematických 

celkov: 

 Analytická geometria v rovine 

 Analytická geometria v priestore 

 Analytická geometria kvadratických útvarov v rovine 

Náročnosť príkladov v rámci jednej témy postupne rastie. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

 Používať internú banku úloh 

 V predmete matematika sa zamerať na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov 

 Zaradiť do procesu inovatívne vyučovacie metódy  

 Používať moderné technológie 
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