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11. Manažérske zhrnutie: 
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Cieľom správy je popísať využitie a rozvoj medzipredmetových vzťahov v dosahovaní vyučovacích 

cieľov v predmete matematika v interakcii s ostatnými odbornými predmetmi, ktoré matematiku  

využívajú a opierajú sa o postupy v riešení úloh. V dnešnej dobe sa na každom kroku stretávame s 

veľkým množstvom informácií z rôznych oblastí nielen v škole na teoretickom vyučovaní, ale aj na 

praktickom vyučovaní a aj v živote. Každý jednotlivec je postavený pred úlohu tieto informácie 

triediť, vyberať si tie podstatné, osvojiť si ich a naučiť sa ich využívať. Na poznatky v matematike 

nadväzujú odborné predmety ako technická mechanika, programovanie, technické kreslenie, grafické 

systémy, elektrotechnika, elektronika, technické merania... 

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

Počas stretnutia matematického klubu boli rozdiskutované najdôležitejšie a najväčšie problémy 

z matematiky, ktoré pri riešení úloh na odborných predmetoch spôsobujú žiakom problémy. Sú to 

tematické okruhy: 

 Úprava rovníc, vyjadrenie neznámej veličiny je absolútnou prioritou pri využívaní 

poznatkov z matematiky na odborných predmetoch. Členovia klubu navrhli, že pri overovaní  

týchto schopností žiakov je nevyhnutné pri zistení nedostatkov sa k neosvojenému učivu 

vrátiť, dovysvetľovať  ho a opäť precvičiť. Nezvládnutie tejto základnej schopnosti pri riešení 

úloh v matematike má za následok nezvládanie riešenia úloh na všetkých odborných 

predmetoch, kde obyčajne nie je časový priestor na odstraňovanie nedostatkov vo 

vedomostiach žiakov z matematiky.  

 Goniometrické funkcie a ich dôkladná analýza, grafické vyjadrenie týchto funkcií.  

Vyučovanie technickej mechaniky je pri skladaní síl a  výpočte zaťaženia strojárskych 

súčiastok,  dimenzovaní súčiastok založené na ich využívaní. Rovnako elektrotechnika sa pri 

témach striedavého prúdu, vysvetlenia jeho podstaty opiera o grafické vyjadrenie týchto 
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funkcií.  Členovia klubu konštatovali, že doteraz bola absencia znalostí goniometrických 

funkcií a ich grafického vyjadrenia riešená matematickými vsuvkami  na predmetoch, ktoré 

tieto znalosti vyžadujú. Nie je to však ideálne riešenie, ktoré je na úkor časovej dotácie pre 

odborný predmet. Rozšírením vyučovania tohto tematického celku na matematike dáva 

žiakom lepší predpoklad pre zvládnutie transformácie vedomostí a ich integráciu. 

 Grafické znázornenie funkcií - všeobecne je potrebné venovať pozornosť grafickému 

znázorneniu hlavne lineárnych funkcií aj pre  vyučovanie v predmetoch technické kreslenie, 

počítačová grafika a programovanie strojov a zariadení. V predmete počítačová grafika sa 

využíva súradnicová sústava pre kreslenie pohľadu súčiastky pomocou súradníc jej vrcholov 

hrán. Dôležité pri tom sú znalosti súvisu dĺžkových rozmerov súčiastky s ich súradnicami 

v grafickom systéme. Pri programovaní sústružníckych aj frézarskych úkonov sa tvorba 

programu pohybu nástroja opiera o číselné vyjadrenie súradníc v jeho diskrétnych hodnotách, 

a preto treba žiakom venovať zvýšenú pozornosť pri nadobúdaní týchto vedomostí. 

 Obsahy rovinných útvarov, objemy telies – v predmete technická mechanika v tematických 

celkoch pružnosti a pevnosti  je pri riešení  pevnostných úloh namáhania súčiastok potrebná 

znalosť výpočtu obsahu priečneho prierezu profilových materiálov. Na predmete technológia 

montáže pri riešení úloh prepravy materiálu dopravnými prostriedkami pri návrhu 

optimálneho riešenia sa vychádza zo znalostí výpočtu objemu najmä hranatých telies. 

Členovia matematického klubu uviedli, že je veľmi výhodné pri precvičovaní úloh 

z planimetrie a stereometrie formulovať úlohy vychádzajúce z odbornej praxe, a tým  

u žiakov dosahovať  komplexný pohľad na vlastné kompetencie.   

 Jednotky veličín a ich premena - tu členovia klubu vyzdvihli  dôležitosť  vedieť presný 

význam predpôn vo fyzikálnych jednotkách všetkých veličín a ich číselné vyjadrenie oproti 

základnej jednotke akejkoľvek veličiny.   

13. Závery a odporúčania: 

 

Realizácia medzipredmetových vzťahov vyžaduje spoluprácu vyučujúcich jednotlivých predmetov, 

teda predmetov matematiky a odborných predmetov. Čím lepšie sa to podarí, tým užšie bude 

prepojenie medzi poznatkami žiakov v ich vedomí. Vyučujúci musia dokonale poznať obsah 

predmetu, požiadavky na kompetencie žiaka. Musia spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi.  

Dôležitým poslaním medzipredmetových vzťahov je cieľavedomé nadväzovanie vedomostí žiakov 

z matematiky na poznatky odborných vyučovacích predmetov, aktualizovanie vzťahov medzi 

poznatkami a javmi, odstránenie izolovanosti niektorých poznatkov, hľadanie súvislostí.  Je potrebná 

otvorená a priateľská komunikácia, dôvera a ochota vzájomne sa počúvať, vychádzať si v ústrety. 

Členovia klubu odporúčajú problematiku medzipredmetových vzťahov bližšie formulovať do 

nasledovných problémov riešenia:  

a) dostatočná spolupráca pedagógov, predchádzanie zbytočnej duplicity a naopak absencia 

niektorých tém v obsahu vyučovacích predmetov 

b) previazanie učiva, uľahčenie žiakom proces systematizácie poznatkov 

c) voľba vhodných metód, ktoré umožňujú prenos zručností, skúseností a poznatkov 

z matematiky  do odborných predmetov 

d) využívanie okrem klasickej vyučovacej hodiny aj iné metódy a formy práce, ktoré svojím 

obsahom pokryjú širokú oblasť a ponúkajú ucelený prehľad osvojovanej látky 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia:  25.05.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 

 

  

 


