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11. Manažérske zhrnutie: 
 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 

- Pracovný zošit – výhody a nevýhody 
- Motivácia žiakov 
- Trvalosť osvojenia poznatkov 
- Náročnosť na prípravu vyučovacej hodiny – časový faktor 

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

1.  Pracovný zošit – výhody a nevýhody 

 
Pracovné zošity plnohodnotne pokryjú učivo matematiky pre stredné školy. 

Ich veľkou výhodou je, že študent a učiteľ v nich nájdu nie len klasické 

„školské úlohy“ ale aj praktické úlohy z bežného života, aplikačné úlohy a 

mnoho matematických zaujímavostí. Sú určená  pre študentov všetkých 

typov stredných škôl a maturantov. Ich ďalšou výhodou je, že študent 

v nich nájde zhrňujúce testy určené na overenie osvojených vedomostí 

a zručností,  výsledky úloh, ale aj podrobné návody na riešenia. Autorský 

a lektorský kolektív tvoria stredoškolskí učitelia matematiky s dlhoročnou 

praxou.  

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 
Výhody pracovných zošitov : 
 

a) Prispievajú k efektívnejšiemu využívaniu vyučovacieho času. Je to dané už 

tým, že materiál potrebný pre prácu žiakov je pripravený v predtlačenej podobe 

a žiak sa môže okamžite venovať vlastnej práci. K vyššej efektivite vyučovania 

prispievajú i diferencované úlohy, ktoré umožňujú intenzívnu prácu žiakom s 

rozličnými schopnosťami a nadaním. 

b) Odbremeňuje učiteľov od prácneho zhotovovania materiálov, ktoré sú 

súčasťou zošita. Tým môžu učitelia tento čas využiť iným spôsobom, napr. pri 

príprave na vyučovanie ako i pri jeho samotnej realizácii. 

c) Poskytujú možnosť pomerne rýchlej spätnej väzby.  
 

Hlavnými nevýhodami sú: 

a) Finančná náročnosť, keďže nie sú súčasťou učebnicového fondu školy 

b) Časová náročnosť 

  
2. Motivácia žiakov 
 

Súčasné snahy o zefektívnenie a optimalizáciu výchovno - vzdelávacieho 

procesu nás nútia zamýšľať sa nad rôznymi stránkami tohto procesu a hľadať 

spôsoby zvyšovania účinnosti jeho pôsobenia na žiaka. Tieto snahy sa týkajú 

celého komplexu prvkov i komplexu faktorov ovplyvňujúcich jeho realizáciu. 

Jednou z nich je aj využívanie pracovných zošitov. Pracovný zošit je jedným z 

vyučovacích prostriedkov, ktorý by spolu s učebnicou  mal tvoriť súčasť 

základného vybavenia každého žiaka. Týka sa to vyučovania matematiky, 

podobne ako i ďalších predmetov, kde je preukázateľný jeho pozitívny vplyv 

na výsledky a priebeh vyučovania. Priaznivé skúsenosti so zavedením 

pracovných zošitov do školskej praxe viedli vo viacerých krajinách k ich 

zaradeniu medzi základné vyučovacie prostriedky. Aj u nás sa v minulosti 

sporadicky objavovali pokusy o zavedenie týchto vyučovacích prostriedkov do 

školskej praxe, ale doposiaľ sa to v plnej miere nepodarilo. V poslednom 

období badať znova zintenzívnenie týchto snáh najmä z radov didaktikov 

matematiky. Ich snaha je naviac podporovaná značným záujmom učiteľov 

a žiakov, čo vedie k zvyšovaniu ich motivácie. 
 

3. Trvalosť osvojenia poznatkov 
 

Práca s pracovnými zošitmi jednoznačne vedie k zvyšovaniu trvalosti 

osvojovania matematických poznatkov.  

Dobre zostavený PZ výrazne aktivizuje a motivuje žiakov k činnosti, pomáha 

vytvárať i pozitívny vzťah k predmetu vzdelávania, čím sa stáva nositeľom 

humanizačných prvkov. Ostáva vlastníctvom žiaka a tak sa žiak môže k 

úlohám kedykoľvek vrátiť. Aby sa uvedené výhody PZ mohli naplno uplatniť, 

je potrebné pri ich tvorbe dodržiavať isté princípy a zásady:  

1. Rozvíjať osvojené vedomosti rôznymi spôsobmi t.j. mali by obsahovať 
pestrosť rôznorodých úloh.  
2. Nemali by obsahovať duplicitne obsah z učebníc.  
3. Neplnia funkciu testov.  
4. Mali by viesť hlavne k chápaniu kauzálnych vzťahov. 



 
4. Náročnosť na prípravu vyučovacej hodiny – časový faktor 
 
Pracovný zošit je užitočná pomôcka pre individuálnu a skupinovú samostatnú 

prácu žiakov, ktorá tematicky úzko nadväzuje na učebnicu. Výnimočne ju 

môže aj  nahrádzať.  

Cieľom pracovného zošita je individuálne nacvičiť a precvičiť praktické 

činnosti, umožniť žiakom samostatnou prácou problémového charakteru a 

postupnými krokmi osvojiť si učivo, precvičiť, zopakovať ho a prakticky 

uplatniť. Oproti učebnici sa v ňom názornosť kombinuje s voľným priestorom, 

aby sa umožnil nákres a písomný záznam. Preto pracovný zošit možno použiť 

spravidla iba raz, čo obmedzuje jeho širšie používanie. Kvalitné pracovné 

zošity sú pre učiteľa matematiky veľmi dôležité aj z hľadiska časovej úspory.  

 
 

13. Závery a odporúčania: 

 
Záverom možno konštatovať, že pracovný zošit metodicky vedie žiaka 

k tvorivému prístupu k učebnej látke a k potrebnej myšlienkovej námahe, čo 

podnecuje žiakov záujem o učivo a burcuje jeho prirodzenú túžbu po poznaní, 

predovšetkým však zvyšuje kvalitu a trvácnosť žiakových vedomosti a 

schopností. 

Pracovný zošit skvalitňuje vedomosti žiakov, spestruje činnosť žiakov, 

robí vyučovanie a učenie zábavnejším a radostnejším, nabáda žiakov k 

zhotovovaniu pomôcok, rozvíja záujem o vyučovací predmet, nahrádza 

prácne vyhotovovanie nákresov, doplňovačiek, vystrihovačiek, písmenkových 

šifier, podkladov na doplňovanie odpovedi. Umožňuje pružnú spätnú väzbu a 

hodnotenie, umožňuje diferencovaný prístup k žiakom, podporuje 

systematizáciu poznatkov žiakov.  
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