
Zápisnica zo stretnutia členov metodických orgánov pri OŠaM – Matematika konaného dňa 25.2.2016 

 

Členovia: Mgr. Janka Porubčanská          (ZŠ Hájik) 

                Mgr. Mária Kirschnerová         (ZŠ Karpatská) 

                Mgr. Jana Šošková                    (ZŠ Slov. dobrovoľníkov )  

                Mgr. Miriam Kopálová             (ZŠ a MŠ Závodie)             

                Mgr. Mária Šujanská                 (ZŠ Do Stošky)     

                RNDr. Jana Čellárová                (ZŠ V. Javorku) 

                Ing. Ingrid Marunová                 (ZŠ Limbová)           

                Mgr. Ivana Vircová                    (ZŠ Martinská) 

                PaedDr. Jana Ďaďová                 (CZŠ R. Zaymusa)         

                      

Program:  

1) Úvod a privítanie 
2) Informácie o tematických celkoch v 5. a 6. ročníku – zhoda so ŠKVP 
3) Odporúčanie čo prebrať a čo nie v 5.a 6. ročníku  
4) Návrh na rozdelenie matematiky v danom týždni 
5) Návrh témy a termínu na ďalšie stretnutie 
6) Záver 

 
 
1) Pani učiteľka Porubčanská privítala členov na ďalšom stretnutí a prejavila radosť, že účasť 

7 učiteľov z 9 je dobrá, uznášania schopná. 
2) Členovia si skontrolovali tematické celky v 5. a 6. ročníku, či sú v súlade so ŠKVP. 

Väčšia časť tematických celkov súhlasila, niektoré školy mali pridané aj iné celky ako 
doplnkové učivo  

3) Členovia sa dohodli upraviť tematický plán pre 5. ročník tak, že odporúčajú v celku 
geometria prebrať matematickú symboliku a neodporúčajú v danom ročníku preberať 
desatinné čísla. S témami v 6. ročníku súhlasia a odporúčajú ho preberať tak, ako je daný. 

4) Členovia sa dohodli na návrhu odporúčať preberať matematiku v týždňoch tak, aby 
z 5h/týž. boli 3 hodiny venované aritmetike a 2 hodiny geometrií. Neodporúčajú preberať 
celé tematické celky naraz, ale striedať ich. 

5) Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí dňa 14.4.2016 o 14:00hod. v MsÚ v Žiline. 
Prinesú si so sebou podklady a návrhy na prepracovanie a zosúladenie učiva 6. Ročníka. 
Na stretnutí vypracujú návrh na tematické celky a aj vypracujú ČTP, ktoré budú spĺňať 
podmienky, ktoré odporúčajú dodržiavať. Daný návrh potom predložia na stretnutí 
učiteľov zo Žiliny a okolia (presný termín sa dohodne , priestory by poskytla na svojej 
škole p. uč. Čellárova), kde by sa dohodli a vyhli by sa tak restom v prebratom učive „ ak 
napr. príde žiak z inej školy a má prebraté niečo úplne iné, ako sa práve preberá na škole, 
kde prestúpil“. Chceli by sme dosiahnuť to, že aspoň učitelia v našom regióne by boli 
v niečom jednotní.  

6) Na záver pani učiteľka poďakovala prítomným za účasť a podotkla, že sa teší na ďalšie 
stretnutie. 

Zapísala: Mgr. Janka Porubčanská 

           



 
 
 

 

               


