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11. Manažérske zhrnutie:  
krátka anotácia, kľúčové slová  
  

Krátka anotácia:  
- Analýza skúseností  

- Návrhy inovácií 

- Inovácia učebných materiálov, hľadanie nových spôsobov práce 

- Medzipredmetové vzťahy 

 

Kľúčové slová:              učebné materiály, učebné a didaktické pomôcky, OBN, právo, odborný 

text  

  
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
  

Témy stretnutia:   
  

- pedagógovia diskutovali o téme práce s grafmi a tabuľkami 

- vyučujúce opísali svoje skúsenosti s prácou s grafmi a tabuľkami 

- identifikovanie problémov a nedostatkov, ktoré získali počas implementácie metódy 

čítania grafov do vyučovania 

 



 

Na zasadnutí sa zhodnotil aktuálny stav – do akej miery dokážu žiaci pracovať s nesúvislým 

textom. Učitelia sa zhodli, že žiakom sa zlepšili kompetencie pri čítaní a výklade grafických 

informácií a oveľa lepšie pracujú so získanými informáciami. Správna interpretácia grafu 

závisí od vedomostí študenta o danej téme v predmete, v ktorom sa s grafom stretol 

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi  
  
Z diskusie vyplynulo, že téme čítania z grafov ako aj tvorbe grafov je na predmete matematika 

venovaných relatívne dostatočný počet vyučovacích hodín. Ku zlepšovaniu grafickej gramotnosti a 

následne finančnej gramotnosti by mohlo dochádzať aj ďalším prepájaním predmetov matematika a 

občianska náuka prípadne matematika a ekonomika, kde by sa na hodinách matematiky riešili 

konkrétne úlohy vyskytujúce sa v uvedených predmetoch.  

 

12. Závery a odporúčania:  
  

Vyučujúce rozšírili prácu klubu aj na oblasť práva, slovenského jazyka a literatúry, 

matematiky.  
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