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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia: 

 

Na treťom zasadnutí klubu sme mali  diskusiu učiteľov . 

 

Členovia klubu diskutovali o tom, ako žiaci vedia použiť  tabuľky a grafy pri práci 

s pracovným listom  z prírodovedných predmetov.  

 

Kľúčové slová:  

 

Matematická a prírodovedecká gramotnosť, tabuľky a grafy, pracovný list, písacie 

a rysovacie potreby. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

Téma stretnutia: Matematická a prírodovedná gramotnosť v praxi. 

Rámcový program stretnutia: Diskusia učiteľov. 

 

 

Vedúca  klubu privítala členov na treťom  zasadnutí a oboznámila ich s témou stretnutia. 

Hlavným bodom stretnutia bolo ako žiaci pracujú  na vyučovacích hodinách  s tabuľkami a 

grafmi.  

Slabší žiaci mali väčší problém vypracovaním pracovného listu: 

- čítanie s porozumením, 

- práca s údajmi v  tabuľke, 

- neúplne a nedôsledne čítanie textu, 

- so zostrojením grafu, 

- pomalšie tempo, 

- problém s interpretáciou zadania. 

 

Členovia klubu konštatovali: 

 

- jednotlivé úlohy zadávať žiakom častejšie, aby prehĺbili čítanie s porozumením, 

získali zručnosť so zostrojovaním grafov, 

- dôslednejšie čítať text, 

- presnejšie pracovať s údajmi v tabuľke. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu si do ďalšieho stretnutia pripraviaVýmena skúsenosti. 
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Príloha 1:Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 

 

 


