
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná základná škola waldorfská 
4. Názov projektu Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia 

 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011R551  
6. Názov pedagogického klubu  Klub učiteľov bádateľskej  matematiky v pohybe 

a ekonomickej matematiky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 13.6.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Michal Klučka 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://waldorfskaskola.sk/tema/35/inkluzivna-
skola-ako-uciaca-sa-organizacia 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Dedo Lesoň - Čo sú zvieratká s maskou (neznáme) a ako sa môžu/nemôžu v rovniciach pohybovať- 

práca v rôznych ročníkoch a obtiažnostiach 

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

1/ úvodné privítanie,  

2/ návrh programu, zhrnutie cieľov 

3/ hlavná téma: Dedo Lesoň – zavedenie neznámej 

4/ spoločné štúdium  

5/ zámer  

5/ diskusia 

6/ vytvorenie cieľov, odporúčaní pre ďalšie stretnutie  

 

Zhrnutie: 

Ktoré zvieratko je ukryté za maskou? 

Sú dané dve rovnako silné družstvá, ale niektoré zvieratka sú maskované. Najprv je 

to jediná maska, potom pribudne ďalšia. V každej úlohe sú za rovnakými maskami rovnaké zvieratka. 

Ide o rovnice alebo sústavy rovníc v ikonickom prostredí. Na rozdiel od bežných rovníc je v tom, 

že tu pod maskou nemôže byť neexistujúce zviera. 

Prechod od manipulácie k číslam a neznámym 

1. Niektoré deti si silu každého zvieraťa začnú prepočítavať na myši. Rovnicu si zapíšu ako MMMM



M = MMM□  lebo mačka je za dve myši a hus sú tri myši.  

Potom rýchlo nájdu riešenie : MM = □ = Ma. Za maskou je mačka. 

2. Niektoré začnú používať rovno čísla: myš = 1, mačka = 2, hus = 3, pes = 4, koza = 5, baran = 

6 atd. Rovnici zapíšu ako 1 + 2 + 2 = 3 + □, 5 =  3 + □,  □ = 2. Za maskou je mačka. 

3. Postupne začnú miesto masky používať x (v prípade dvoch masiek x a y) a zoznámia sa s pojmom 

neznáma. Rovnicu zapíšu ako  1 + 2 + 2 = 3 + x, 5 = 3 + x, x = 2. 

Prvý postup je zdĺhavý, ale pre niektoré deti je spočiatku najzrozumiteľnejší. Prepis rovníc do 

čísel je rýchly, ale snaha urýchliť prechod od manipulácie k číselným zápisom vedie k tomu, 

že deti si osvoja techniku prepisu i riešenie, 

ale nebudou rozumětpodstatě. Když nacvičené postupy zapomenou, nezůstane v jejich vědomí nic. 

Tie, ktoré riešia úlohy vlastným, hoci zdĺhavým uvažovaním, zvyšujú kvalitu svojho myslenia. 

To im zostane, aj keď všetky konkrétnosti zabudnú. 

  

. 

 

13. Závery a odporúčania:  

 

Učitelia sa oboznámili s prostredím Deda Lesoňa z Hejného matematiky – posledné zo série 

seminárov o rovniciach – zavedenie a porozumenie neznámej v zápise. Učitelia videli benefit takto 

názorne postaveného výkladu. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Jana Karasová 
15. Dátum 13.6.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 13.6.2019 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldor fská,  B rat i slava ,  

Vihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iaca  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  Klub učiteľov bádateľskej  matematiky v pohybe a 

ekonomickej matematiky 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava, 

Dátum konania stretnutia: 13.6.2019                  Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18. 00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Michal Klučka  SZŠW 

2. Peter Polák  SZŠW 

3. Denisa Mátrayová  SZŠW 

4. Rastislav Čanik  SZŠW 

5. Jana Karasová  SZŠW 

6. Zuzana Fugger  SZŠW 

7. Žaneta Hanečáková  SZŠW 

8. Alexandra Paršová  SZŠW 

9. Tatiana Maťová  SZŠW 

10. Erich Šašinka  SZŠW 



    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 


