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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia: 

 

Na šiestom  zasadnutí klubu sme sa zamerali na Identifikáciu číselných hodnôt v texte 

v prírodovedných predmetoch.  

 

    Členovia klubu diskutovali o tom, ako žiaci využívajú poradie  matematických operácií a 

určia číselnú hodnotu prečítaného textu.  

 

Kľúčové slová:  

 

     Matematická a prírodovedecká   gramotnosť, číselné hodnoty, súčet, rozdiel, súčin, 

podiel....atď. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

Téma stretnutia: Porozumenie textu 

Rámcový program stretnutia: Identifikácia číselných hodnôt v texte 

Vedúca v klubu privítala členov na šiestom zasadnutí sa oboznámila ich s témou stretnutia. 

Hlavným bodom stretnutia bolo ako žiaci po čítaní s porozumením testu vedia informácie 

z textu  využiť na riešenie úlohy, určiť  poradie  matematických operácií a zistiť  číselnú 

hodnotu prečítaného textu. 

  

Členovia klubu konštatovali: 

-  že veľa žiakov má slabú schopnosť prečítať a pochopiť text a následne vykonať 

matematické operácie, 

- žiak musí vedieť čítať z grafov, z tabuľky, aby bol schopný správne aplikovať vedomosti 

z prírodovedných predmetov, 

- žiakom robia problém slovné úlohy, následne zápis rovnice, výrazu...atď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu si do ďalšieho stretnutia pripravia  Prácu s číselnými hodnotami v texte.  
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Príloha 1: 



Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


