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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  prevody jednotiek, elektrotechnické veličiny, metódy na premenu jednotiek   

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností so vedomosťami žiakov v prevodoch 

elektrotechnických veličín. Návrhy na znázorňovacie metódy, ktoré žiakom uľahčia orientáciu 

v prevodoch jednotiek a veličín. 

 

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

 Prevody jednotiek, 

 medzipredmetové vzťahy k danej téme (matematika, fyzika), 

 stav vedomostí žiakov zo základnej školy, 

 význam prevodov jednotiek v praxi. 

 

Prítomní učitelia v rámci pedagogického klubu skonštatovali, že prevody jednotiek v rámci 

odbornosti mechanika-elektrotechnika sa prelínajú s medzipredmetovými vzťahmi - matematika, 

fyzika. Žiaci sa s danom témou prevodov jednotiek budú stretávať v každom odbornom predmete 

počas celého štúdia. Preto je nevyhnutné aby žiaci z danej témy nadobudli čo najviac vedomostí 

a pochopili princíp prevodov jednotiek.  

Problémom sú nedostatočné vedomosti žiakov zo základných škôl. Žiakom robí problém previesť 

jednotky nižších rádov na desatinné miesta jednotiek vyšších rádov, ale tiež aj spätný prevod. Daný 

problém výraznou mierou eliminuje čas vyučovacej hodiny a je potrebné využiť kreativitu pri 

vysvetľovaní prevodov jednotiek. Pre lepšie pochopenie sa využívajú rôzne príklady a najmä údaje 

z praxe (napr. žiaci si majú všímať údaje na vysokonapäťových trafostaniciach 22kV/0,4kV).  

Vyučujúci elektrotechnických predmetov využívajú rôzne metódy a formy práce – napríklad úlohy 

riešené vo dvojiciach alebo väčších skupinách. Pri vyučovaní je dôležitá klíma v triede, nakoľko žiaci 

pri skupinovom vyučovaní (riešení úloh a zadaní) majú väčšiu motiváciu a snahu riešiť príklady, 
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navzájom si pomôžu. Dôležitá je spätná väzba učiteľ - žiak, žiak - učiteľ. Z psychologického hľadiska 

sa zvyšuje motivácia žiakov a zároveň sa zlepšuje vedomostná úroveň žiakov.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu sa dohodli na zvýšení počtu vyučovacích hodín pre tematický celok prevody 

jednotiek. Zmeny v tematických plánoch prevedú v nasledujúcom školskom roku. V závislosti od 

medzipredmetových vzťahov sa do budúcnosti musí počítať aj s úpravou v iných odborných 

predmetoch.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  23.03.2021 

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 

 


