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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Krátka anotácia: 

- Výber úloh FG pre žiakov – úrovne 3, bez absolvovania úrovne 1,2 

- Nájsť vhodné a aktuálne texty, tabuľky, grafy a schémy, ktoré vychádzajú z učiva OBN 

- Využiť skúsenosti z vyučovania matematiky 

 

Kľúčové slová: 

- Čítanie s porozumením 

- Kurzový lístok  

- Exemplifikačné úlohy 

 



Témy: 

 

- vymedzenie pojmu tvorby úloh vhodných pre žiakov 

- na úvod sa hľadali predmety, ktoré sa tvorbou úloh zaoberajú 

- diskutovalo sa o práci s textom, tabuľkami, grafmi a schémami 

 

 

Analýza súčasného stavu: 

 

- na úvod sa zhodnotil aktuálny stav, ktorý závisí od práce učiteľa 

- základné činnosti v práci s textom a schémami žiaci poznajú z matematickej gramotnosti 

- s kurzovým lístkom nemajú žiaci takmer žiadne skúsenosti 

- učitelia sa zhodli, že mnohí žiaci majú problémy nájsť informácie v grafe 

 

 

 

 Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi: 

 

- učitelia k danej téme opísali svoje svoje skúsenosti z OBN a ekonomiky 

- nedostatky by sa dali odstrániť spoluprácou s komerčnou bankou 

- navrhujeme využiť skúsenosti z matematickej gramotnosti 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

- Zabezpečiť metodickú  príručku pre učiteľov s príkladmi úloh pre žiakov 

- Uplatniť postupnosť v používaní textov, schém a tabuliek 

- V plánoch vymedziť hodiny rozvíjania praktických činností 
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