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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
 
Zadávanie online domácich úloh cez systém Edupage.  
 

Zdieľanie vzájomných skúseností pri zadávaní a tvorbe domácich úloh v systéme Edupage.  

 
 

Kľúčové slová: 

Edupage, tvorba domácich úloh, zdieľanie 
 

 

Použité skratky: 

DÚ – domáce úlohy 
TVVP – tematické výchovnovzdelávacie predmety 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 
1. Tvorba domácich online úloh za jednotlivé ekonomické predmety v systéme Edupage. 

2. Oboznámenie sa s online videami na tvorbu domácich úloh pre žiakov. 

3. Vzájomné zdieľanie skúseností.  

 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode 4. stretnutia Klubu ekonomických zručností sme venovali pozornosť aktuálnym novinkám 

v informačnom systéme Edupage. Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámiť sa s tvorbou 
a prideľovaním domácich online úloh v systéme Edupage. 

Téma aktuálna vzhľadom na stále prebiehajúce dištančné vzdelávanie v súvislosti s 2. vlnou 

pandémie. 
Počas online stretnutia sme si zdieľali online návody na tvorbu a prideľovanie domácich úloh pre 

žiakov. Následne sme diskutovali o výhodách a nevýhodách tvorby a prideľovania DÚ v Edupage, 

vymieňali sme si navzájom skúsenosti o tom, akým spôsobom tvoríme a zasielame DÚ v jednotlivých 

predmetoch. 
Na záver sme sa dohodli, že si vytvoríme databázu najzaujímavejších online DÚ, ktoré by bolo 

možné zdieľať so žiakmi a kolegami aj v budúcnosti. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zo 4. stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- sledovať aktuálne novinky, pridávané školenia pre učiteľov v rámci systému Edupage, ktoré 

sa týkajú tvorby a prideľovania domácich úloh pre žiakov, 

- pripraviť na základe poverenia garantov jednotlivých predmetov databázu najzaujímavejších 

online DÚ na vybrané témy podľa TVVP vo vybraných predmetoch. 
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