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11. Manažérske zhrnutie:  
krátka anotácia, kľúčové slová  
  

Krátka anotácia:  
- Analýza skúseností  

- Návrhy inovácií 

- Inovácia učebných materiálov, hľadanie nových spôsobov práce 

 

Kľúčové slová:              učebné materiály, učebné a didaktické pomôcky, overovanie výsledkov   

  
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
  

Témy stretnutia:   
  

- Po vzájomnej výmene skúseností sa vyučujúce zhodli na potrebe zapojiť žiakov do 

ponúkaných súťaží  

- Využitie učebných materiálov ponúkaných Nadáciou NN 

- Overenie zručností skúšobným testom na EduPage 

 

 



 

- v rámci prepojenia s predmetom občianska náuka zapojenie žiakov do súťaže Nadácie NN 

pre študentov škôl 

- vyhodnotenie spätnej väzby doručenej žiakom  

- overovanie zručností prostredníctvom online testu 

- prepojenie s predmetom matematika – úlohy zamerané na výpočty – úrok, zisk, 

pohľadávka, splátka 

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi  
  
Členky klubu si vymenili skúsenosti z predchádzajúcich týždňov. Prediskutovali možnosti 

rozšírenia učebných materiálov.  

 
12. Závery a odporúčania:  
  

Vyučujúce rozšírili prácu klubu aj na predmety dejepis a geografia (okrem OBN), keďže do 

činnosti klubu sa zapojila aj vyučujúca geografie a dejepisu. Finančná gramotnosť sa 

naďalej rozvíja aj v predmete Ekonomika, ktorý je voliteľným predmetom pre 3. a 4. 

ročník, a v už predtým dohodnutých predmetoch OBN a MAT 

Členovia klubu dostali za úlohu upraviť učebné plány tak, aby bolo možné rozvíjať 

zručnosti spojené s výukou finančnej gramotnosti.  
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