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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy,  odborné predmety, technická gramotnosť, strojárstvo, 

matematika, výmena skúseností  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na porovnanie obsahu a prepojenia tém vo vyučovacích predmetoch 

študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Vychádzali sme zo 

Školského vzdelávacieho programu a skúseností členov klubu s využívaním medzipredmetových 

vzťahov a možnosti ich rozvíjania.  

Cieľom nášho stretnutia bola vzájomná výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov s 

dôrazom na implementáciu technickej gramotnosti do odborných strojárskych predmetov, do 

odborného výcviku, matematiky a fyziky. Dôležitosť a význam spolupráce učiteľov všeobecno-

vzdelávacích predmetov, odborných predmetov a praktického vyučovania vidíme práve teraz, v tomto 

období, po ukončení dištančného vzdelávania. Žiaci počas domácej výuky nemali vytvorené také 

možnosti, aby zapojili viacero zmyslov súčasne. Neabsolvovali ani toľko hodín odborného výcviku, 

ako pri prezenčnej výučbe. 

 Z časového hľadiska kooperácie učiva je  väčšina tém v rôznych predmetoch usporiadaných tak, že sú 

na sebe vzájomne závislé, preberajú sa vo vzájomnej postupnosti s krátkymi časovými odstupmi.  Asi 

štvrtina z tém sa však preberala v časovo rôznych rozmedziach –  mesiac, kvartál, alebo školský rok. 

Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky z prebratých učív  uľahčujú pochopenie a osvojenie učiva 

iného predmetu, preto by ich prepojenosť mala mať logickú nadväznosť a časové zosúladenie. Pojmy, 

teórie a metódy sa zavádzajú najprv v predmete, pre ktorý sú špecifické a sú podmienené požiadavkami 

logickej nadväznosti štruktúry vyučovacieho predmetu, čo si tiež vyžaduje zavedenie niektorých 

pojmov v jednom predmete pre príbuzný predmet. 

 

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

            Matematika  je  veda  o  kvantitatívnych  vzťahoch a priestorových  formách  reálneho  sveta.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
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Jednou z jej zvláštností je jej rozšírenosť v najrôznejších oblastiach vedy a techniky.  

Matematické definície, pojmy a vzorce výstižne opisujú súvislosti a zákonitosti tej ktorej vednej 

disciplíny a stretávame sa s nimi aj v odborných strojárskych predmetoch.  

Zhodli sme sa na tom, že žiaci by mali vedieť aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 

rôznych úloh z matematiky a fyziky, ale aj pri štúdiu technických predmetov. Mali by vedieť modelovať  

jednoduché fyzikálne, technické a ekonomické javy a efektívne pritom využívať výpočtovú techniku.  

Matematika dáva nielen poznatky, ale aj formuje myslenie a osobnostné vlastnosti človeka. Pri jej 

výuke sú dôležité medzipredmetové vzťahy s fyzikou a chémiou, ale aj  s predmetmi technického 

charakteru. Problematika medzipredmetových vzťahov sa dotýka najmä technických predmetov, akými 

sú technické kreslenie, technológia, programovanie, strojníctvo,  mechanika a informatika. Práve v ich 

vyučovaní, by sa malo odrážať vzájomné pôsobenie a prienik ich obsahu. Technické predmety 

používajú veľa spoločných pojmov, študujú tie isté objekty a systémy, aj keď z rozdielnych hľadísk a  

predmetu skúmania a práve v tom spočíva ťažisko ich spolupráce. Pri realizácii medzipredmetových 

vzťahov ide najmä o rozvoj poznávacej činnosti žiaka, jeho tvorivosti, logického myslenia, teda o 

všestranný rozvoj žiakovej osobnosti. Matematika sa využíva pri vyučovaní takmer všetkých 

predmetov. 

Medzipredmetové vzťahy matematiky, fyziky a odborných predmetov sa využívajú napr. pri výpočtoch 

rezných podmienok, nákresoch geometrie rezných klinov nástrojov, percentuálnych výpočtoch, 

funkčnej závislosti jednej, dvoch a viacerých premenných. ako aj pri kreslení súčiastok v pravouhlom 

súradnicovom systéme.  

Odborné predmety dávajú žiakom prehľad o rôznych spôsoboch výroby a spracovaní technických 

materiálov, ich označovaní, ich využití. Získané vedomosti a zručnosti veľmi úzko súvisia s výrobnou 

činnosťou, ktorú si majú možnosť na odbornom výcviku vyskúšať a precvičovať. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

             Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť a prínos 

  matematiky pre všetky odbory ľudskej činnosti. Je to deduktívna veda, ktorá odvodzuje veľké 

množstvo špecifických teórií z malého počtu veľmi všeobecných axióm.  

  Matematika a iné predmety, v ktorých sa matematika využíva by mali tvoriť prepojený celok, ktorý 

denno-denne používame k riešeniu problémov najrôznejšieho druhu.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  27. 04. 2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Pavol Sekereš  SOŠ technická Tlmače 

5 Matuška Igor  SES  a. s. Tlmače 

    

 


