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Plán 

práce predmetovej komisie 

prírodovedných predmetov 

• matematika, biológia, chémia, fyzika, informatika, viac 

ako peniaze, technika, matematické zručnosti, fenomény 

sveta 

v šk. roku 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Postavenie metodických orgánov v základných školách stanovuje §4 vyhlášky MŠVVŠ SR 

č.320/2008Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011Z. z.  



Členovia predmetovej komisie 

vyučovacia povinnosť v školskom roku 2019/2020 

 

 

Predseda komisie:    

Mgr. Ballayová Jana  -  Matematika 7.B,  8. A 

                                           Biológia  - 5.A,B 6.A,7.A,B,8A,B.,9. 

                                           Matematické zručnosti – 6.A, 7.A. 9.A 

 

Členovia:  

Mgr.  Černáková Gabriela -  Matematika – 7. A, 9.A 

                                                 Ja a peniaze  – 4.A,B 

                                                 Fyzika – 6.A,7.A,B, 8.A,B, 9.A 

                                                 Matematické zručnosti – 5.A, B, 8.B 

                                                              

Ing. Gaňová Monika - Chémia  - 7.A,B,8.A,B,9.A 

                                        Technika – 5.A,B, 6.A, 7.A ,B, 8.A,B, 9.A 

                                         Informatika  - 6.A, 7.A,B 

                                         Fenomény sveta – 5.B 

PaedDr. Sekerková  Zdenka - Viac ako peniaze – 9.tr. 

Mgr.  Šútorová Zuzana   – Matematika – 5.A,B,  6.A, 8.B 

                               Informatika – 5.A,B, 8.A, B  

                                Matematické zručnosti – 7.B, 8.A 

Mgr. Laceková Katarína - Technika - 6.A,9.A 

                                               Fenomény sveta – 5.A, 6.A 

Mgr. Capandová Michaela – Technika 5.A, B, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah plánu práce  členov PK  

1. Swot analýza PK prírodovedných predmetov za šk. rok 2018/19 

2. Ciele práce PK  

3. Rozdelenie čiastkových úloh členom PK a ročný plán akcií, podujatí a súťaží.  

4. Náplň práce členov PK prírodovedných predmetov  v priebehu školského roka. 

1. SWOT ANALÝZA 

Silné stránky: 

• využitie IKT techniky na hodinách, 

• uplatňovanie zásady prepojenia teoretických a praktických zručností – zavedenie 

aktivizačných metód do procesu vyučovania  / skupinové, projektové, tvorivé, 

problémové vyučovanie, clil metódy/, 

• sebahodnotenie žiakov ako aj k hodnotenie práce spolužiakov. 

 

Slabé stránky: 

• nedostatočná  kontrola písomností žiakov, 

• pri vypracovaní praktických cvičení a laboratórnych prác – nejednotné pravidlá 

hodnotenia. 

 

Ohrozenie: 

• neprispôsobivosť členov predmetovej komisie a neochota pracovať podľa 

dohodnutých pravidiel. 

Očakávania: 

• spoločná tímová práca všetkých / i nových / členov predmetovej komisie na spoločne 

stanovených cieľoch za účelom skvalitňovania vedomostnej úrovne absolventov našej 

školy, 

• začlenenie aktivizačných metód, metód CLIL do výuky prírodovedných predmetov 

u všetkých členov PK, 

• vytvorenie  databázy – portfólií v jednotlivých predmetoch o inovatívne metódy, 

• doplnenie systému hodnotenia praktických cvičení a laboratórnych prác a tiež 

doplnenie systému hodnotenia v matematike – opravné písomné práce. 

 
 

2. Ciele práce PK 

 Cieľom práce členov PK je pracovať v súlade so zameraním školy, teda  sa chceme 

zamerať na 

 • všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, 

 • výstavbu hodnotového systému osobnosti, 

• dôkladné poznanie každého žiaka s úmyslom odhaliť a rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti 

a talent, 

• výchovu žiakov zameranú na úctu k ľuďom a k sebe samému, vieru vo vlastné schopnosti a 

posilnenie zdravého sebavedomia, 

• alternatívne formy vzdelávania, využívanie moderných metód vo vzdelávaní  

• rozvíjanie pozitívneho vzťahu k športu, na výchovu fyzicky zdravého a zdatného človeka, 



 • poskytovanie širokého spektra informácií a poznatkov, ktoré umožnia žiakom ľahšie sa 

orientovať pri výbere ďalšieho štúdia a následne povolania, 

 • naše úsilie bude smerovať k tomu, aby každý žiak dostal šancu cez svoje záujmy získať 

také vzdelanie, ktoré využije v svojom budúcom povolaní,  

• zapájanie sa do projektov s rôznym obsahovým zameraním, 

 • tímovú prácu učiteľov a žiakov. 

 

Pri práci so žiakmi chcú členovia PK  dbať na 

 rozvoj analytického a kritického myslenia žiakov,  

 uplatňovanie  zásady prepojenia teoretických a praktických zručností, 

 rozvoj základov budovania zdravého životného štýlu , 

 naučenie žiakov komunikovať v jednoduchých jazykových prejavoch pri vyučovaní 

cudzích jazykov, 

 využívanie informačných  technológií pri  vyhľadávaní potrebných  informácií, 

 naučiť ich spracovať a triediť podľa rôznych kritérií, 

 to aby  žiaci pracovali zodpovedne a pripraviť ich na samostatnú aj tímovú prácu. 

 

V centre pozornosti budú aj  žiaci s rôznymi individuálnymi danosťami a potrebami. Zvolené 

predmety, metódy a formy vzdelávania plánujeme tak, aby každý žiak našej školy dosiahol 

stanovený profil absolventa. 

 

Cieľom  členov PK je aj  

.  rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu , sebahodnotenie, zodpovednosť 

za vlastné postoje k vzdelávaniu a k informáciám potrebným k budúcemu vzdelávaniu a 

zaradeniu sa do praktického života, 

.  podporovať  nové alternatívne progresívne formy vyučovania , ako je ITV – integrované 

tematické vyučovanie, slovné hodnotenie, blokové vyučovanie , práca na projektoch , 

. využívať informačné technológie a iné finančne dostupné formy vyučovania ( exkurzie , 

vychádzky, návštevy divadelných , hudobných a filmových predstavení, knižnice , múzeá , 

galérie ) na zvýšenie vnútornej motivácie, 

. realizovať  záujmovú krúžkovú činnosť v mimovyučovacom čases dôrazom na podporu 

talentu našich žiakov, 

. poskytovať  pomoc pri stimulácii žiakov so špecifickými problémami a so slabšími 

vyučovacími výsledkami . 

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov  

Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o 

hodnotení žiakov na ZŠ s MŠ Hôrky. Hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1.mája 

2011. Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci školy. So systémom 

hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia, je umiestnený na viditeľnom mieste v 

škole a je zverejnený na internetovej stránke školy 

 



PK pracuje so základnými dokumentami, ktoré MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015. 

A to inovovaný ŠVP pre druhý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Základné školy vzdelávajú žiakov 5., 6., 7. 8. a 9. ročníka podľa inovovaných vzdelávacích 

programov. Zároveň pracuje v zmysle Štatútu predmetovej komisie pre ZŠ Hôrky. .  

 

Práca PK sa orientuje na:  

 Pedagogickú oblasť: 

- Rozpracovanie pedagogickej koncepcie do práce jednotlivých predmetov. 

 Organizačnú oblasť:  

     -  Koordinácia činností, mimovyučovacích aktivít žiakov. 

 Rozvojovú oblasť: 

      - Rozvoj kompetencií učiteľov. 

 Analytickú oblasť: 

      - Analyzovanie procesov a navrhovanie systémových riešení. 
       

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v 

učebných osnovách jednotlivých predmetov , rozpracované sú v jednotlivých tematických 

celkoch.  

a) Multikultúrna výchova  

b) Mediálna výchova  

c) Osobnostný a sociálny rozvoj  

d) Environmentálna výchova  

e) Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

f) Ochrana života a zdravia   

 

Naše úsilie bude smerovať k tomu, aby každý žiak dostal šancu cez svoje záujmy 

získať také vzdelanie, ktoré využije v svojom budúcom povolaní – spolupráca s výchovnou 

poradkyňou Mgr. Haluškovou a špeciálnou pedagogičkou Mgr. Pokrivkovou. 

   

Vyučujúci prírodovedných predmetov budú vytvárať celoročne zásobník zadaní a písomných 

prác  -portfólio tak ako v priebehu predchádzajúcich rokov, s dôrazom na využitie CLIL – 

ových metód . 

  

3. Rozdelenie koordinátorstiev, súťaží, olympiád. V zmysle pracovnej porady zo dňa 21. 8. 

2019 je rozdelenie nasledovné: 

 

Zameranie:  Zodpovedný/í:  

Biológia Mgr. Ballayová, Mgr. Šútorová 

Matematika Mgr. Šútorová , Mgr.Ballayová,Mgr. 

Černáková 

Informatika Mgr. Šútorová 

Chémia, Technika Ing. Gaňová 

Fyzika Mgr. Černáková 

 



Doporučené súťaže pre školský rok 2019/20 a iné aktivity 

 

• Chemická olympiáda 

• Biologická olympiáda 

• Fyzikálna olympiáda 

• Matematická olympiáda 

• Technická olympiáda 

• Pytagoriáda 

• Pikomat, Pikofyz 

• Klokan 

• i-bobor 

• Infáčik ( máj - jún 2020)  

• Iq olympiáda ( apríl 2020) 

Mgr. Šútorová - INF sa tento rok bude učiť cez elektronickú učebnica – Akadémia Alexandra, 

poplatok € 3,00/ školský rok.  

 

Aktivity: 

- Svetový deň prevencie AIDS – červené stužky 

- Vianočná burza výrobkov  

- Projektové vyučovanie v oblasti finančnej gramotnosti 

- Miery a váhy – projekt 

- Meteorologické pozorovania 

- Deň Zeme 

- Remeselná dielňa 

- Svetový deň nefajčenia 

- iné podľa aktuálnej ponuky. 

 

Členom PK boli doporučené nasledujúce linky na internete: www.olympiady.sk, 

www.siov.sk, www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.skolskysport.sk, www.iuventa.sk. 

 

4.Náplň práce členov PK prírodovedných predmetov  v priebehu školského roka. 

Návrh ročného plánu akcií, podujatí a súťaží za jednotlivých vyučujúcich:   

 

Gaňová , Černáková -  Slovenské technické múzeum + Dóm Sv. Alžbety, Košice, 6. - 7. 

ročník 

- Tvorivé dielne – Žilina – 5. roč. 

- Noc výskumníkov – Mirage, Žilina, 6. A, posledný piatok v septembri 

- HaZZ Žilina – 7. ročník 

Ballayová – Arboretum Mlyňany, jar, 5. – 6. ročník 

Počas Testovania 5 a 9:  

1. 4. 2020 – Butkov – krížová cesta, pútnické miesto 

http://www.olympiady.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.iuventa.sk/


20. 11. 2019 – Testovanie 5 – vianočné trhy  7. – 9. ročník, 6. ročník – Trnava. 

Svet okolo nás – október – 2. stupeň 

ZRŠ odporúča vyučujúcim pozrieť si zoznam súťaží, nielen odporúčané z MŠ, skúsiť sa 

zapojiť.  

 

 Činnosť členov PK v priebehu školského roku sa uskutočňuje na základe pracovnej náplne 

jednotlivých členov a podľa ponuky podujatí na rozvoj kompetencií žiakov, súvisiacich 

s výchovou a vzdelaním žiakov ako aj s mimoškolskou činnosťou.   

 

Mgr. Ballayová 

- MO 

-  Pytagoriáda 

-  Expert 

- Pikomat 

- exkurzia Mlyňany 5, - 6, ročník 

- Deň Zeme  

- Biologická olympiáda 

Mgr. Černáková 

- Slovenské technické múzeum + Dóm Sv. Alžbety, Košice, 6. - 7. ročník 

- Noc výskumníkov – Mirage, Žilina, 6. A, posledný piatok v septembri 

- MO 

- Pytagoriáda 

- FO 

Mgr. Šútorová 

- MO 

- Pytagoriáda 

- Klokan 

- I –bobor 

- Infáčik a iq olympiáda 

Ing. Gaňová  

- Olympiáda z chémie - školské a okresné kolo 

- Olympiáda z techniky - školské a okresné kolo 

Exkurzia:  

-  Slovenské technické múzeum + Dóm Sv. Alžbety, Košice, 6. - 7. ročník 

- Tvorivé dielne – Žilina – 5. roč. 

- Noc výskumníkov – Mirage, Žilina, 6. A, posledný piatok v septembri 

-  HaZZ Žilina - 7.ročník - 2.polrok  

PaedDr. Sekerková  



- bankomat nápadov - 9. ročník 

 

Všetci členovia sa budú zapájať do celoškolských akcií podľa aktuálnej ponuky a 

podľa aprobácie.  

ROZPIS PC A LP POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/20 

 

Trieda  Predmet  Názov PC/LP Termín  

5.A,B Biológia 1.PC – pozorovanie prírody 

2.PC – lesné dreviny 

3.PC - lesné plody a huby 

4.PC – pozorovanie a poznávanie rastlín 

október 2019 

november 

2019 

november 

2019 

jún 2020 

6.A Biológia 1.PC – rastlinná a živočíšna bunka 

2.PC – pozorovanie stavby kvetu 

3PC - pozorovanie stavby tela a životných 

prejavov slimáka 

4.PC – pozorovanie častí tela článkonožcov 

 

december 2019 

marec 2020 

máj 2020 

 

jún 2020 

 

 Fyzika  1.laboratórna práca Určovanie hmotnosti 

telesa 

2.laboratórna práca Určenie hustoty 

pomocou objemu a hmotnosti 

Január 2020 

Apríl 2020  

7.A,B Biológia 1.PC - porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a 

chlpu cicavca 

2.PC - prvá pomoc pri zlomeninách a 

vykĺbení, nácvik prvej pomoci 

3.PC - nácvik prvej pomoci pri zastavení 

dýchania, prejavy dýchania v pokoji a pri 

námahe 

4.PC – prvá pomoc pri krvácaní a zástave 

srdca 

5.PC - prvá pomoc, poškodenie mozgu, 

chrbtice, miechy, šok, stabilizovaná poloha, 

protišoková poloha 

október 2019 

január 2020 

 

marec 2020 

 

apríl 2020 

 

jún 2020 

 Fyzika 1.laboratórna práca : Meranie teploty 

chladnúcej vody  v kadičke 

2.laboratórna prác: Určenie tepla 

odovzdaného vodou s vyššou teplotou 

a prijatého vodou s nižšou teplotou 

október 2019 

máj 2020 

  

 Chémia 1.Filtrácia 

2.Kryštalizácia 

3. Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka -  

3.Vznik oxidu uhličitého a jeho účinky na 

hasenie - hasiaci prístroj 

decemb. 2019 

decemb. 2019 

marec 2020 

apríl 2020 



8.A,B Biológia 1. PC – pozorovanie častí rastlín a ich 

funkcie 

2.PC - pozorovanie stavby tela a činnosť 

mikroorganizmov – senný nálev 
3 PC - Rýchlosť pohybu živočíchov 

novem. 2019 

marec 2020 

 Fyzika 1.laboratórna práca: Rozklad, skladanie 

a absorpcia svetla 

2.laboratórna práca: Zákon odrazu svetla 

3.laboratórna práca: Určovanie ťažiska 

predmetov 

október2019 

novem. 2019 

február 2020 

 Chémia 1.Určovanie pH vodných roztokov 

2.Neutralizácia 

marec 2020 

máj 2020 

9.A Biológia 1.PC -  Rozlišovanie a poznávanie 

minerálov a hornín 

2.PC -  Poznávanie a rozlišovanie hornín 

a rudných minerálov 

3.PC -  Ochrana neživej prírody 

 

novem. 2019 

január 2020 

máj 2020 

 

 Fyzika ------------------------------------------------------  

 Chémia ------------------------------------------------------  

 

Ďalšie činnosti členov PK 

Pracovná náplň členov PK zahŕňa aj nasledovné činnosti: 

       tvorba TVVP plánov z predmetov na aktuálny školský rok 

• Vyhodnotenia písomných prác (prospechu) v jednotlivých ročníkoch (analýza, 

úspešnosť, nedostatky, návrh na skvalitnenie práce, odstránenie nedostatkov) a zasielanie na 

mail vedúcej PK.  

• Hodnotenie práce žiakov so ŠVVP 

• Práca s nadanými žiakmi 

• Informácie o príprave a realizácii súťaží ich evidencia a vyhodnotenie.  

• Zovšeobecnenie poznatkov zo vzájomných hospitácií, spolupráca členov PK s MZ 

• Príprava a realizácia projektov, tvorba didaktických testov a ich realizácia 

• Štúdium legislatívy 

• organizácia súťaží a olympiád 

• príprava exkurzií a iných mimoškolských aktivít 

• vedenie evidencie písomných prác, tvorba didaktických testov a ich realizácia 

• vedenie evidencie materiálneho vybavenia, doplňovanie zbierok učebnými 

pomôckami 

• spolupráca s rodičmi 



• prezentácia školy a šírenie dobrého mena školy v médiách, cez web-stránku školy 

• pravidelné prispievanie na web-stránku školy 

Plán PK prírodovedných predmetov na školský rok 2019/2020 bol prerokovaný na zasadnutí 

dňa 3. septembra 2019. 

Plán práce PK je otvorený dokument a môže byť priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, 

ktorýmkoľvek členom PK počas celého školského roka. 

      ......................................................... 

Mgr. Jana Ballayová 

vedúca PK 

Plán práce PK spoločensko-vedných predmetov schvaľuje dňa................................: 

                                                                        ......................................................... 

                                                                                Mgr. Jana Hűbnerová, RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


