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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Medzipredmetové vzťahy 

 

Kľúčové slová – medzipredmetové vzťahy, interdisciplinárne vzťahy, prierezové témy, integrovanie 

vzdelávacieho obsahu, projektové vyučovanie, efektívne vyučovanie, moderné spôsoby vyučovania 

 

Krátka anotácia –    Problematika medzipredmetových vzťahov je dôležitou súčasťou moderného 

a efektívneho vyučovania. To bolo aj témou ďalšieho stretnutia v rámci nášho klubu. 

Na pretras sa dostali témy ako chápanie samotného pojmu, využívanie medzipredmetových vzťahov 

vo vyučovacom procese na našej škole, potreba prehlbovať interakciu vyučovacích predmetov, 

ukotvenosť  medzipredmetových vzťahov v štátnych vzdelávacích dokumentoch. 

Prezentovali sa vlastné skúsenosti s takouto formou vzdelávania, jej pozitíva, ale aj negatíva nielen 

z pohľadu pedagóga, ale aj študenta. 

Diskutovalo sa aj o tom, či by mal byť zavedený samostatný, povinný predmet (prierezové témy), 

ktorý by reflektoval požiadavky spoločnosti na kvalitnú a modernú výučbu v súčasnej, rýchlo sa  

meniacej dobe.  

Zhodli sme sa na tom, že rešpektovania medzipredmetových vzťahov vo výučbe vyžaduje, aby sa 

každý nový poznatok vytváral podľa možnosti na základe poznatkov iných vied. Týmto spôsobom sa 

totiž prekonáva izolovanosť nadobudnutých poznatkov, čo vedie k znižovaniu počtu nepotrebných, 

nefunkčných informácií a ich nahrádzanie poznatkami potrebnými pre život. 



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

 

1. Definícia pojmu 

2. Súčasný stav na našej škole 

3. Teoretické východiská a ukotvenosť medzipredmetových vzťahov v školských 

dokumentoch 

4. Prezentovanie vlastných skúseností  

5. Pozitíva a negatíva zavádzania medzipredmetových vzťahov do výučby 

6. Diskusia, návrhy na prehlbovanie medzipredmetových vzťahov 

7. Záver 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

• Prehlbovanie medzipredmetových vzťahov je vhodným spôsobom na upevňovanie učiva a 

lepšie pochopenie fungovania zákonitostí  spoločnosti a vzťahov v nej, v širšom meradle 

• Zhodli sme sa potrebe posilňovania väzieb medzi jednotlivými predmetmi 

• To si ale vyžaduje veľkú časovú náročnosť a odbornú pripravenosť vyučujúcich, často aj 

prácu nad rámec povinností učiteľa 

• Väčšina prítomných sa zhodla na zavedení nového predmetu – medzipredmetové vzťahy 

resp. prierezové témy do vyučovania,  ale len za predpokladu, že budú k dispozícii 

metodické príručky resp. učebnica, ktoré by boli inšpiráciou a pomôckou pre vyučujúcich 

• Prepájanie vedomostí a zručností z rôznych vyučovacích predmetov sa dá realizovať aj 

formou rôznych prezentácií či projektov, ktoré majú viesť samotní študenti v spolupráci s 

vyučujúcimi 

• S ohľadom na to je ale potrebné redukovať obsah učiva 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 22.3.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 15.30 hod  

Téma seminára:   Medzipredmetové vzťahy I. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura       

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  
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Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 5.4.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 15.30 hod  

Téma seminára:   Medzipredmetové vzťahy II. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura       

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 

 


