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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia: 

 

Na štvrtom 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 štvrtom  zasadnutí a oboznámila ich s témou stretnutia. 

Hlavným bodom stretnutia bola diskusia učiteľov k pracovným listom. 

 

Učitelia sa zhodli na tom, že prírodovedná gramotnosť ponúka učiteľovi rôzne možnosti 

aplikovania obsahu v procese vyučovania. Príprava a tvorba pracovného listu musí byť veľmi 

dobre premyslená, pretože je to potrebné pri utváraní prírodovednej gramotnosti.  

Pracovné listy boli žiakmi vypracované. Učitelia používali na  spätnú väzbu, aby zistili 

ako žiaci učivu  rozumejú. Analyzovali obsahovú stránku výpovedí žiakov pri hodnotení 

pracovnými listami. 

Z našej diskusie vyplynulo, že pracovný list je zaujímavý, dôležitý prostriedok 

v utváraní prírodovednej gramotnosti žiaka. Pracovné listy boli pripravené učiteľmi na rôzne 

témy s prírodovedeckým zameraním.  

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

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



 

 


