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11. Manažérske zhrnutie: 

Téma stretnutia:   Využitie IKT vo vyučovacom procese 

Rámcový program:  prezentácia predvádzacích zošitov medzi členmi klubu, diskusia, ďalšie 

možnosti využitia, výmena skúseností z praxe, rozbor hodín 

Kľúčové slová: IKT, interaktívna tabuľa, predvádzací zošit, aktívne učenie 

 

Anotácia: 

Popis IKT na našej škole,  možnosti jeho využitia ako prostriedku na zvýšenie aktivity žiakov a 

vzbudenie záujmu o preberané  učivo. Členovia klubu realizovali ukážky aktivít s využitím IKT vo 

všetkých častiach vzdelávacieho procesu, ukážky aktivizácie žiakov tak, aby bolo vyučovanie, čo 

najatraktívnejšie. Zamerali sa  najmä na tvorbu a prezentáciu predvádzacích zošitov. 

http://www.zsskolska.sk/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Diskusia členov klubu o formách a metódach práce s IKT 

 interaktívna tabuľa:  i-word, i-excel, predvádzacie zošity, prezentácie, videá  
  

2. Pomenovanie prínosov práce s interaktívnou tabuľou pre učiteľov i žiakov – členovia klubu si 

vymenili skúsenosti z vlastného vyučovania a zhrnuli plusy a mínusy: 

 opakovateľnosť vytvorených cvičení  

 inovatívnosť metód 

 pestrosť práce na IT podľa potrieb 

 okamžitá spätná väzba pre učiteľa 

 zatraktívnenie vyučovacieho procesu 

 zvyšovanie záujmu žiakov, motivácia  

 rozvoj IKT zručností 
 

3. Prezentácia predvádzacích zošitov vytvorených členmi klubu: 

 SJL – prídavné mená 

 DEJ – človek a komunikácia 

 VLA – Slovensko 

Členovia klubu riešili obsah PZ a v následnej diskusii rozobrali jednotlivé úlohy a cvičenia, ich 

využiteľnosť v praxi. 
 

13. Závery a odporúčania: 

- vhodne a premyslene zostavovať interaktívne cvičenia pre žiakov tak, aby sa docielil úspech 

skupiny či triedy pri spoločnej práci s participáciou čo najväčšieho počtu jednotlivcov 

- využívanie tlačených pracovných listov vytvorených priamo k interaktívnym cvičeniam – vo 

fáze utvrdzovania osvojeného učiva, pri aplikácii vedomostí osvojených v interaktívnom 

prostredí  
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