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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia, kľúčové slová: 

 rozvoj logického myslenia 

 prírodovedecká gramotnosť 

 prírodovedné predmety 

 motivácia žiakov 

 vzdelávacie štandardy 

 cieľové požiadavky na maturitné skúšky 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 úvodné privítanie, oboznámenie sa s prácou klubu a hlavnou témou stretnutia 

 

 oboznámenie sa s cieľmi 

 

 hlavná téma: Aktualizácia maturitných zadaní: 

 

Maturitné zadania sú zostavené v súlade s cieľovými požiadavkami jednotlivých 

prírodovedných predmetov. 

 

               Maturitné zadania sú každoročne aktualizované vzhľadom na 

aktualizáciu cieľových požiadaviek a to hlavne s ohľadom na dištančné 

vzdelávania prebiehajúce minulé školské roky, ktoré spôsobilo pokles počtu 

vyučovacích hodín, ktoré žiaci absolvovali praktickým vyučovaním v chemickom 

laboratóriu. 

V súlade s cieľovými požiadavkami boli na hodinách prírodovedných predmetov 

premietané aj videá jednotlivých pokusov prostredníctvom portálov Digiškola 

alebo Youtube. 

Vzhľadom na to, že žiaci najmä v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického 

jazyka majú veľmi dobrú znalosť tohto jazyka, boli využívané aj mnohé linky 

a videá v anglickom jazyku. 

 

               Pri prezenčnom vyučovaní sa kladie dôraz na laboratórne cvičenia 

v súlade s cieľovými požiadavkami daných prírodovedných predmetov a témami 

maturitných zadaní. 

 

 diskusia: v ďalšej časti stretnutia sme diskutovali o možnostiach aktualizácie 

maturitných zadaní v predmetoch biológia, fyzika, chémia. 

Boli vyzvaní jednotliví členovia klubu, aby prezentovali jeden príklad 

aktualizovaného maturitného zadania v jednotlivom predmete. 

               

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Žiakov je potrebné pripravovať na maturitné skúšky v súlade s aktuálnymi platnými 

vzdelávacími štandardami a cieľovými požiadavkami 
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