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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia: 

 

Na prvom  zasadnutí klubu sme sa zamerali na prácu s tabuľkami a tvorbou grafov. 

 

    Členovia klubu diskutovali o tom, ako žiaci využívajú IKT v prírodovedných predmetoch.  

 

Kľúčové slová:  

 

     Matematická a prírodovedecká   gramotnosť, tabuľky a grafy, počítač, dataprojektor, 

medzipredmetové vzťahy. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

Téma stretnutia: matematická a prírodovedná gramotnosť a IKT 

Rámcový program stretnutia: Práca s tabuľkami a tvorba grafov. 

 

 

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

Hlavným bodom stretnutia bolo ako žiaci využívajú IKT na vyučovacích hodinách pri práci 

s tabuľkami a grafmi.  

Na vyučovacích hodinách častejšie zadávať úlohy, ktoré súvisia s tabuľkami a grafmi, aby 

vedeli na testovaní spracovať jednotlivé číselné údaje. 

 

Členovia klubu konštatovali: 

 

- Žiak musí vedieť správne čítať  údaje z grafu, orientovať sa  v grafe a doplniť do 

tabuľky chýbajúce údaje. 

- Riešiť so žiakmi aplikačné úlohy, vedieť vytvoriť tabuľku a podľa nej znázorniť graf.  

- Pri vytvorení tabuľky a znázorňovaní grafu využívať IKT. 

- Rozvíjať IKT zručnosti.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu si do ďalšieho stretnutia pripravia  Práca s tabuľkami a tvorba grafov. 
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Príloha 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 

 

 


