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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Konkrétne možnosti uplatnenia metódy projektového vyučovania na hodinách 

informatiky, aplikovanej informatiky, finančnej gramotnosti a ekonomiky. 

Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. 
 
Kľúčové slová:  
 
projektové vyučovanie, uplatnenie metódy, výmena skúseností 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Téma stretnutia:  

Projektové vyučovanie na hodinách informatiky, aplikovanej informatiky a ekonomiky 

 

Stretnutie členov klubu bolo už po druhýkrát venované problematike projektového 
vyučovania. Na tomto stretnutí členovia klubu prezentovali konkrétne spôsoby uplatňovania 
metódy projektového vyučovania na svojich vyučovacích hodinách. Uvádzame niekoľko príkladov: 
 
Príklad 1 
 
Predmet: Aplikovaná informatika 

Ročník: tretí 

Vyučovacia jednotka: 2 vyučovacie hodiny (90 minút) 

Tematický celok: Spracovanie textových dokumentov 

Téma: Vytvorenie tabuľkového prehľadu literárnych diel 

Ciele: 

o  utvrdiť si používanie formátovania textu v dokumente 
o zopakovať už upevnené možnosti formátovania odseku a písma 
o definovať pojem tabulátor 
o vysvetliť používanie tabulátorov pri úprave textu 
o vymenovať a popísať typy tabulátorov 
o vysvetliť postup pri úprave textu pomocou tabulátorov 
o zhodnotiť a uviesť výhody úpravy textu s použitím tabulátorov 
o pozorne vnímať nové pojmy a postupy 
o vzbudiť záujem o nové možnosti formátovania textu 
o aktívne sa zapojiť do riešenia úlohy 

 
Priebeh hodiny: 
Prvou fázou projektového vyučovania je definovanie problému vytvorenia dokumentu, ktorý 

obsahuje údaje usporiadané presne pod sebou tak, aby vytvárali stĺpce. Učiteľ vedie motivačný 

rozhovor, zadáva otázky žiakom a vedie skupinovú diskusiu. 

 V ďalšej fáze hodiny učiteľ formou otázok a odpovedí vysvetľuje a upresňuje používanie, definovanie 

aj odstraňovanie tabulačných zarážok na vodorovnom pravítku a definuje jednoduchý príklad na 

úpravu textu do stĺpcov. Úlohou žiakov je vytvoriť zoznam literárnych diel (preberaných na 

predmete slovenský jazyk a literatúra), ktorý bude obsahovať názov diela, meno autora, literárny 

žáner, hlavného hrdinu, literárne obdobie. Zoznam má obsahovať aspoň desať položiek. 

Žiaci si môžu vybrať, či projekt bude riešiť každý sám alebo vytvoria dvojice. Pri vytváraní dvojíc je 

ponechaná možnosť výberu spolužiaka. Ako prvý krok je doporučené žiakom napísať záhlavie 

zoznamu, aby bolo zrejmé, čo sa v stĺpci bude nachádzať a približne rozvrhnúť polohu stĺpcov. Ako 

druhý krok napísať názvy literárnych diel, ktoré poznajú. Na vyhľadanie autora, poprípade 

literárneho žánru alebo obdobia žiaci využijú internetové stránky. Vzhľad a formátovanie 

vytváraného zoznamu je ponechané v plnej miere na žiakov. Znova je potrebné upozorniť na správne 

používanie tabulátorov. 

Žiaci pri realizácii tohto projektu môžu uplatniť získané vedomosti z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra.  



Učiteľ usmerňuje žiakov, podporuje ich tvorivosť, motivuje k využívaniu nových možností 

formátovania textu. 

Hodnotenie projektu zohľadňuje tvorivosť a originalitu formátovania textu pri vytváraní nadpisu a 

záhlavia zoznamu, použitie tabulátorov pre usporiadanie textu do stĺpcov, dodržanie predpísaného 

počtu položiek a celkový vzhľad zoznamu. 

Hodina je obsahovo náročná, dôraz sa kladie na aktivitu žiakov. Všetci žiaci vytvoria dokument 

s použitím tabulátorov a to je hlavným cieľom hodiny.  

Príklad 2 

Predmet: Aplikovaná informatika 
Ročník: tretí 

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny 

Tematický celok: Spracovanie textových dokumentov 

Téma: Vytvorenie dokumentu v textovom editore 
Téma projektu: Separovanie odpadu – vytvorenie plagátu poukazujúceho 

na možnosti separovania odpadu na našej škole 
Ciele: 

o definovať problém separovania odpadu, 
o utvrdiť si používanie formátovania textu v dokumente, 
o zopakovať už upevnené možnosti formátovania odseku a písma, 
o navrhnúť rozloženie textu, obrázkov, dekoratívneho textu a iných objektov na strane, 
o utvrdiť si formátovanie obrázkov. 
o vyhľadať obrázky a iné materiály na riešenie návrhu na Internete, 
o vytvoriť a upraviť dokument, 
o pripraviť dokument pre tlač. 

 
Priebeh hodiny: 
Prvou fázou projektového vyučovania bolo definovanie problému triedenia odpadu na našej škole. 

Učiteľ zadáva otázky žiakom a vedie skupinovú diskusiu. 

  Problematika separovania odpadu je často riešenou témou. Na sídliskách pribúdajú farebné 

kontajnery a stále viac sa zvyšuje produkcia triedeného odpadu. Aj v škole by sme mali prispievať 

k ochrane životného prostredia a odpad separovať. Ako prvý krok vytvoríme plagát, ktorým na to 

upozorníme učiteľov aj spolužiakov. 

Žiaci si môžu vybrať, či projekt vyriešia samostatne alebo vytvoria dvojice. Pri vytváraní dvojíc môže 

byť ponechaná možnosť výberu spolužiaka. Ako prvý krok sú žiakom doporučené internetové 

stránky pre zber informácií, ako  aj spôsob ukladania získaných informácií a obrázkov. Žiakov 

oboznámime s tým, ako má plagát vyzerať a aké prvky má obsahovať. Vysvetlíme im pravidlá 

hodnotenia projektu: splnenie úlohy, tvorivosť, prehľadnosť a samotná iniciatíva počas prezentácie. 

Z hľadiska miesta realizácie môže byť projekt kombinovaný. Žiaci začnú projekt vytvárať v škole, ale 

môžu pokračovať a dokončiť ho doma. Počas projektového plánovania, ako aj realizácie projektu, 

učiteľ vystupuje už len ako konzultant. Domácu časť projektu môžu žiaci konzultovať navzájom, ale 

aj s učiteľom prostredníctvom e-mailu. 



Učiteľ usmerňuje žiakov, podporuje ich tvorivosť a motivuje k zamysleniu sa nad problémom. 

Spoločne so žiakmi hľadá možnosti, ako reálne vyriešiť separovanie odpadu na škole. 

Vyhodnotenie projektu zahŕňa: tvorivosť, prehľadnosť, farebnosť, originalitu, pracovné nasadenie, 

splnenie úlohy a prezentovanie plagátu. Dvojica je hodnotená ako celok. Obidvaja dostanú rovnakú 

známku. Každý žiak (alebo dvojica) predstaví svoj plagát a popíše postup, ako by riešil separovanie 

odpadu na škole. Najoriginálnejšie a najprehľadnejšie plagáty budú umiestnené na nástenkách 

školy. 

Počas všetkých fáz projektového vyučovania sa u žiakov rozvíja tvorivosť, kreativita, spolupráca, ale 

aj samostatnosť, preberanie zodpovednosti za svoju prácu, rozvoj komunikácie, prezentovanie 

vlastného názoru, ako aj prijatie kritiky a rozvoj sebakritiky v hodnotení vlastnej práce. 

 
Príklad 3 - zmenárenská činnosť 

1. Cestujete na dovolenku do Švajčiarska a Dánska. Vašou úlohou je zameniť si čo najvýhodnejšie 

400 EUR na švajčiarske franky (CHF) a 300 EUR na dánske koruny (DKK). Postup výpočtu ako aj 

výslednú sumu v CHF a DKK napíšte do svojho zošita v predmete Finančná gramotnosť. 

Výsledky zaokrúhlite na 2 desatinné miesta. 

 

2. Prichádzate naspäť domov z Maďarska a z USA. Vašou úlohou je zameniť si čo najvýhodnejšie 

22 000 maďarských forintov (HUF) na EUR a  500 amerických dolárov (USD) na EUR. Postup 

výpočtu ako aj výslednú sumu zamenených HUF a USD na EUR napíšte do svojho zošita 

v predmete Finančná gramotnosť. Výsledky zaokrúhlite na 2 desatinné miesta. 

Žiaci majú k dispozícii kurzové lístky 3 zmenární, resp. banky. 

Príklad 4 - Šetrenie elektrickou energiou. 

Opis: 
Stand-by režim. Určenie spotreby ee. Cena ee. Ako ušetriť? 
 
Cieľ: 

- osvojiť si poznatky o výpočte, určení, cene spotreby ee 
- pochopiť princípy merania spotreby ee 
- navrhnúť riešenie úspory spotreby ee 

 
Postup: 
Jednotná téma pre všetkých žiakov.  
Čas vypracovania – dva tri týždne – napr. počas vianočných prázdnin. 
Forma odovzdania -  písomné spracovanie resp. prezentácia. 
Informovanie o získaných výsledkoch a návrhoch. 
Porovnanie získaných výsledkov. 
Hodnotenie: 
Metóda 3S. 
 

 



Príklad 5 - Bývanie 

Tematický celok:  
- matematika – funkcie, percentá, 
- finančná gramotnosť – Finančná zodpovednosť, Plánovanie, príjem, práca, Úver a dlh,    
Sporenie a investovanie 

 - aplikovaná informatika - tvorba grafov, prezentácií. 
Vstupné vedomosti žiakov:  
 - aktívne využívanie digitálnych prostriedkov pri získavaní poznatkov,  

- hľadanie informácií na internete,  
- práca s programom Microsoft Word, Excel, Powerpoint, 
- kopírovanie a formátovanie textu,  
- tvorba grafov, 
- pri prvej skupine sú to vedomosti o úveroch, sporení, investovaní. 

Povaha projektu:  
 - projekt zameraný na riešenie problému. 
Ciele projektu (žiak má): 
 - pochopiť princíp poskytnutia úveru, sporenia a investovania 

- osvojiť si poznatky o základných pojmoch finančnej gramotnosti ako úroková sadzba, 
ročná percentuálna miera nákladov 
- navrhnúť optimálny úver vyplývajúci z porovnania ponúk bánk a ďalších finančných 
inštitúcií 
- osvojiť si komunikačné kompetencie – získavanie a spracovanie informácii a ich 
prezentovanie 

 - integrovať v rámci svojich hodnôt zodpovednosť za finančné rozhodnutia 
Časové rozpätie: - strednodobý - 4 hodiny, 1 týždeň  
Forma práce: individuálna 
Práca s literatúrou: bez poskytnutia informačných zdrojov 
Zásahy učiteľa: občasné konzultácie 
Očakávaný výstup: 
 - žiaci poznajú možnosti poskytnutia úveru, sporenia a investovania 
 - žiaci vedia posúdiť výhodnosť, resp. nevýhodnosť bankov poskytnutého úveru na 

zabezpečenie bývania 
 - žiaci sú schopní prezentovať zistené informácie 
 
Plánovanie projektu 

Projekt bude prebiehať počas vyučovania aj mimo neho. Na úvodnej hodine aplikovanej 

informatiky sa najskôr žiaci oboznámia s projektom, jeho cieľmi, očakávanými výstupmi a spôsobom 

hodnotenia.  Následne majú týždeň na zbieranie podkladov, a na nasledujúcej hodine aplikovanej 

informatiky majú možnosť tieto podklady spracovať, a následne majú možnosť svoje výstupy 

prezentovať. 

Vzorový priebeh projektu: 

Výber nehnuteľnosti 

Žiaci majú riešiť problémovú situáciu, aby zabezpečili bývanie pre svoju rodinu vo veku 35 

rokov. Vlastným skúmaním zistia, že v súčasnosti na zabezpečenie vlastného bývania banky 

neposkytujú 100 %-tné pôžičky, ale je nutné mať našetrenú istú časť, a to väčšinou 20% ceny 

kupovanej nehnuteľnosti. 



Žiaci si volia typ nehnuteľnosti, teda či hľadajú rodinný dom, alebo byt v paneláku, a jeho 

veľkosť. Na stanovenie ceny žiadanej nehnuteľnosti  využívajú internetové stránky realitných 

spoločností. Po jej určení vedia vypočítať sumu, ktorú potrebujú nasporiť, a sumu poskytnutej 

hypotéky. Vzniká problém, aký plat by som mal mať, aby som si vedel našetriť potrebnú sumu pre 

poskytnutie úveru, a jeho pohodlné splácanie?  

Sporenie a investovanie 

Predpokladá sa, že žiak bude zamestnaný 10 rokov pred podaním žiadosti o hypotekárny 

úver. Vzniká potreba sporenia – pri nehnuteľnosti v cene 100.000 eur, potrebujem našetriť 20 tisíc 

eur, koľko teda musím ušetriť mesačne, aby som tento cieľ o 10 rokov dosiahol? Aké možnosti 

poskytujú súčasné finančné inštitúcie? Ponúkajú sporenie a investovanie. Ktorá alternatíva je 

výhodnejšia, prečo? 

Koľko nasporím za obdobie 10 rokov, ak mesačne budem šetriť 20, 50, 100 eur, bude mi to 

stačiť na získanie úveru od banky? 

Poskytnutie úveru 

Žiaci zistia možnosti financovania úveru: stavebné sporenie, hypotekárny úver, klasický 

úver, pôžička od známych, bezúročná pôžička od rodiny. 

Na základe akých podmienok sa určuje výška úveru a úroková sadzba pri poskytnutí úveru? 

Žiaci majú prísť na to, že o výške úveru a úrokovej sadzbe sa rozhoduje na základe: príjmu 

žiadateľa/ov o úver, spotreby domácnosti, počtu detí.  

Mám úver 

Žiaci na internetových stránkach bánk zisťujú pomocou kalkulačiek výšku možného úveru 

pri danom plate, maximálnu pôžičku banky pri cene danej nehnuteľnosti, výšku úrokovej sadzby, 

dobu fixácie, výšku RPMN, za predpokladu, že hypotekárny úver beriem na 30 rokov. 

- koľko zaplatím za úver?, koľko by som zaplatil za prenájom počas celého obdobia? Čo je 

výhodnejšie? 

- môžem splatiť úver skôr? Ušetrím tak? Alebo sa mi neoplatí úver splatiť skôr?  

- ako ušetrím, keď splatím úver do 20 rokov? 

 

 
 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

 

 Členovia klubu pri hodnotení metódy projektového vyučovania na vyučovacích hodinách sa 
zhodli na názore, že najťažším bodom pri realizácii projektového vyučovania je získanie 
záujmu žiakov o kvalitné vypracovanie projektu. Žiaci pri osvojovaní si nových poznatkov sú 
málo aktívni a uprednostňujú ich pasívne prijímanie. Konštatovali, že projektové vyučovanie 
je veľmi vhodnou aktivizujúcou metódou výučby, ktorú je potrebné na hodinách aplikovať 
aj z dôvodu zvýšenia aktivity a kreativity žiakov. Jej veľkou výhodou je aj možnosť vo veľkej 
miere uplatňovať medzipredmetové vzťahy a tým prispieť k lepšiemu fixovaniu poznatkov 
získaných v iných predmetoch. 

 

 Zavádzať projektové vyučovanie do vyučovania predmetov informatika, aplikovaná 
informatika, finančná gramotnosť a pokúsiť sa tým zvýšiť záujem žiakov o štúdium, 
podporovať u nich zmysluplnosť učenia, rozvíjať ich vzájomnú spoluprácu a naučiť ich 
sumarizovať a prepájať poznatky z rôznych predmetov. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Poráziková Alena 
15. Dátum 17. 05. 2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Friga Rastislav 
18. Dátum 19. 05. 2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


