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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: motivačné úlohy, výkon-príkon, transformátor,  spínače a tlačidlá 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na motiváciu žiakov učiteľmi odborných predmetov 

elektrotechnických vlastnými skúsenosťami a poznatkami z praxe. 

 

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

 oboznámenie sa so skúsenosťami  učiteľov odborných predmetov elektrotechnických  

 aplikácia návrhov úloh z odbornej praxe do vyučovacích hodín elektrotechnických 

predmetov 

 diskusia k návrhom  

 

Hlavnou témou pedagogického klubu elektrotechnických predmetov bolo prehodnotenie vlastných 

skúseností a zručností  z praxe s ohľadom na motiváciu žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 

odborných elektrotechnických predmetov. V predmete elektrotechnika sa motivačný záujem 

špecifikuje u žiakov pri určovaní výkonu a príkonu v tematickom celku striedavého prúdu. Na 

základe skúseností pedagóga sa definuje príkon-výkon v praxi (na konkrétnych elektrických 

zariadeniach) a žiaci určia jeho jednotlivé parametre. Dochádza aj k medzipredmetovým vzťahom 

medzi matematikou a elektrotechnikou. V predmete elektrické zariadenia sa definuje princíp 

transformátora a druhy transformátorov, pričom žiaci musia vypočítať jednotlivé parametre 

transformátora. Pri výučbe transformátora sa využíva forma tvorivosti, nakoľko sa rozvíja 

predstavivosť žiakov z hľadiska funkčnosti transformátora. V predmete elektrické zariadenia sa 

definujú a špecifikujú elektrické spínače a tlačidlá. Žiaci majú za úlohu v rámci motivácií určiť aký 

druh spínačov majú doma z hľadiska funkčnosti. 
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Členovia klubu dali konkrétne návrhy na riešenia motivačných úloh  z odbornej praxe, ktoré sa budú 

riešiť a precvičovať na jednotlivých vyučovacích  hodinách v odbore mechanik elektrotechnik. 

Konkrétne vyučovacie hodiny sú: elektrotechnika, elektrické zariadenia, odborný výcvik, 

automatizácia.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť matematickej gramotnosti žiakov v súvislosti s ich 

elektrotechnickým vzdelávaním. Vymenili si skúsenosti z využívaných a osvedčených foriem 

motivácie žiakov a zvážili návrhy nových alternatívnych úloh z praxe, ktoré by žiakov dokázali 

motivovať nielen na elektrotechnických predmetoch a odbornom výcviku, ale aj k vyučovaniu 

predmetov matematika a fyzika.  
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              
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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 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

4. Peter Homola  SES a. s. Tlmače 

 


