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11. Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová  

medzipredmetové vzťahy, prepojenie, pojmový aparát, nadväznosť 

 

krátka anotácia 

 

Téma stretnutia:  

 

Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 
 

Členovia klubu sa na stretnutí venovali dôležitej problematike medzipredmetových vzťahov, 

ktoré sú v súčasných podmienkach školy najvhodnejšou formou  vzájomného prepojenia 

jednotlivých vyučovacích predmetov. Zhodli sme sa, že ich uplatňovanie pomáha zvyšovať 

efektivitu a kvalitu vyučovania, motivuje a aktivizuje žiakov. Získané vedomosti sa stávajú 

komplexnými, zlievajú sa do jedného uceleného obrazu. Žiaci sa učia myslieť v súvislostiach. 

 Naše skúsenosti ukazujú, že len veľmi málo žiakov dokáže poznatky z jedného predmetu plynule 

aplikovať v inom predmete pri podobnej téme. Je teda na učiteľovi, aby zámerne a cielene 

využíval medzipredmetové vzťahy, aby používal rovnaký pojmový aparát a podobné metódy, aby 

spolu vzájomne spolupracovali učitelia jednotlivých predmetov a aby pre svoju prácu mali 

vytvorené potrebné podmienky, mali vytvorený didaktický materiál podporujúci 

medzipredmetové vzťahy. Realizácia medzipredmetových vzťahov vyžaduje spoluprácu 
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vyučujúcich jednotlivých predmetov. Čím lepšie sa to podarí, tým užšie bude prepojenie medzi 

poznatkami žiakov v ich vedomí. Vyučujúci musí dokonale poznať obsah predmetu, požiadavky 

na kompetencie žiaka. Musí spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi, s predmetovou komisiou. 

Dôležitým poslaním medzipredmetových vzťahov je cieľavedomé nadväzovanie vedomostí 

žiakov z iných vyučovacích predmetov, aktualizovanie vzťahov medzi poznatkami a javmi, 

odstránenie izolovanosti niektorých poznatkov.  

V ďalšej časti klubu sa jeho členovia venovali konkrétnym učebným témam zo SJL, AJ, NJ, RJ, 

ktoré sú aplikovateľné v iných vyučovacích predmetoch a hľadali ďalšie, nové možnosti ich 

vzájomného prepojenia a využitia. 

 

  

 

  

 

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

 

 

1. Otvorenie 

2. Medzipredmetové vzťahy – teoretické východiská 

3. Diskusia 

4. Tvorba učebného materiálu, pracovných listov 

5. Záver, odporúčania pre pedagogickú prax 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 
Členovia klubu na stretnutí dospeli k týmto záverom a odporúčaniam pre pedagogickú prax:  

 

a) Ak v škole prebieha dostatočná spolupráca pedagógov predídeme duplicite v obsahu 

vyučovacích predmetov.  

b) Ak bude učiteľ dbať na previazanie učiva, uľahčí žiakom proces systematizácie poznatkov.  

c) Pri voľbe vhodných metód je umožnený prenos zručností, skúseností a poznatkov z jedného 

predmetu do druhého.  

d) Ak učiteľ využije okrem klasickej vyučovacej hodiny aj iné metódy a formy práce, ktoré 

svojím obsahom pokryjú širokú oblasť, ponúka im ucelený prehľad osvojovanej látky.  

 

Pedagógovia by mali k vyučovaniu pristupovať premyslene. Znamená to maximálnu snahu 

nadväzovať na predchádzajúce vedomosti a zručnosti získané z iných predmetov a ďalej rozvíjať, 

podporovať kompetencie žiakov k samostatnému učeniu, riešeniu problémov. 
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