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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na motiváciu žiakov vo vyučovaní matematiky, konkretizáciu 

niektorých úloh z praxe a teórie odborných predmetov a konkretizáciu požiadaviek na  matematické 

znalostí žiakov pri ich riešení. Maximálne uplatňovanie medzipredmetových  vzťahov - prepájanie 

vyučovania matematiky s vyučovaním odborných strojárskych predmetov ako jedného z dôležitých 

motivačných momentov. 

 

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

 rozbor možností motivácie 

 návrhy konkrétnych úloh z odbornej praxe z hľadiska motivácie 

 návrhy motivačných úloh zo spoločenského života a z histórie 

 diskusia k návrhom   

 

Motivácia matematickej činnosti je popri expozícii, fixácii, aplikácii a klasifikácii dôležitou fázou 

matematicko-pedagogického procesu. Motív je pohnútkou ľudského jednania. Bez motivácie by bolo 

vyučovanie matematiky preteoretizované, formálne a nudné. Pre pestrosť vyučovania je dôležité 

využívať všetky formy motivácie (motiváciu matematickými úlohami, motiváciu rozhovorom, 

motiváciu historickými poznámkami, motiváciu s akcentom na medzipredmetové vzťahy, odbornú 

prax a finančnú gramotnosť). 

 

História vždy priťahovala mladých ľudí, ktorí radi počúvajú o velikánoch vedy. Žiak si skôr a 

pevnejšie osvojí učivo, ak pozná okolnosti vzniku pojmov a faktov, ktoré sa v učive sprístupňujú. 

Tomu napomáhajú krátke historické poznámky, ktoré majú byť pútavé obsahom a formou a 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
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prihliadajúce na psychické osobitosti žiakov. 

 

Aj na dnešnom zasadaní pedagogického klubu bolo témou prepájanie vyučovania matematiky 

s vyučovaním odborných strojárskych predmetov ako jedného z kľúčových motivačných momentov. 

Zdôraznená bola potreba rozšíreného preberania goniometrických funkcií, ich dôkladná analýza, 

pretože vyučovanie technickej mechaniky je pri skladaní síl a výpočte zaťaženia strojárskych 

súčiastok, ich dimenzovaní založené na ich využívaní. Tým sa eliminujú potrebné matematické 

vsuvky v danom predmete a väčší časový priestor môže zostať na riešenie odborných úloh z praxe. 

Rovnako sa na rozšírených hodinách v matematike treba venovať grafickému znázorneniu 

goniometrických funkcií v gaussovej rovine ako aj ich vyjadrenie na jednotkovej kružnici.  

Grafickému znázorneniu funkcií všeobecne je potrebné venovať pozornosť aj pre kontinuálne 

vyučovanie v predmetoch technické kreslenie, počítačová grafika a programovanie strojov 

a zariadení. V predmete počítačová grafika sa využíva súradnicová sústava pre kreslenie pohľadu 

súčiastky pomocou súradníc jej vrcholov. Dôležité pri tom sú znalosti súvisu dĺžkových rozmerov 

súčiastky s ich súradnicami v grafickom systéme. Pri programovaní sústružníckych aj frézarskych 

úkonov sa tvorba programu pohybu nástroja opiera o číselné vyjadrenie súradníc v jeho diskrétnych 

hodnotách.   

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu jeho členovia dali konkrétne námety na motiváciu úlohami z odbornej 

a spoločenskej praxe, ktoré sa budú riešiť a precvičovať aj na hodinách matematiky. Zároveň sa 

zhodli na využívaní brainstormingu (metóda skupinového riešenia problémov, ktorej podstatou je 

uvoľniť predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť a nápaditosť). 

 

Členovia klubu pre zlepšenie výsledkov žiakov v matematickej gramotnosti navrhli vyžívať aj ďalšie 

motivačné podnety:  

- problémový spôsob výkladu učiva (pútavé matematické úlohy) 

- názornosť na vyučovaní (obrázky, tabuľky, demonštračné pokusy, film)  

- individuálna pomoc zaostávajúcim a chýbajúcim žiakom vo voľnom čase (konzultačné 

hodiny)  

- nový výklad nepochopeného učiva   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia: 06. 10. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 

 

  

 


