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Obdobie vykonávanej činnosti

SŠ
4.6.1.štandardná stupnica jednotkových
nákladov – extra hodiny
01.1. 2021 – 31.3. 2021

Správa o činnosti: január - marec 2021: Zdravie a klinika chorôb – 1. ročník
Popis činností:
Všeobecné zhrnutie:
Extra hodiny boli odučené do 8. februára online formou pomocou aplikácie ZOOM Meeting
cez EduPage v súlade s tematicko–výchovno – vzdelávacími plánmi predmetu. Opäť bol
v nich kladený dôraz na aplikáciu vybraných pojmov z odbornej terminológie. Práca v menšej
skupine sa ukázala ako kľúčová aj pri dištančnej forme vyučovania. Umožnila aj na diaľku
individuálnejší prístup a jednoduchšie overenie si pochopenia problematiky, či preverovanie
úrovne vedomostí a prípravy na vyučovanie. Ku každej téme boli vypracované prezentácie,
ktoré boli následne zdieľané žiakom v skupine. Nezastupiteľnú rolu z hľadiska pozitívnej
motivácie, rozvoja kreativity či schopnosti vyjadriť svoje myšlienky zohralo projektové
vyučovanie.

4. Zdravie a zdravotné návyky
Životospráva
Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť
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Dôležitým motivačným prvkom v danej téme bolo využitie
začiatku kalendárneho roka - ako obdobia prijímania
osobných predsavzatí v oblasti životosprávy a to vo forme
projektu. Žiaci boli vyučujúcimi vyzvaní stanoviť si dlhodobé
i krátkodobé ciele a čiastkové kroky pre ich realizáciu.
Spätnou väzbou bolo u žiakov rozvíjané analytické myslenie,
formou jednoduchých krokov, za pomoci vyučujúcich,
nahliadli do mechanizmu vedeckého riešenia problému.

Zadanie / vypracovanie projektu si vyžiadalo spoluprácu v rámci medzipredmetových vzťahov
s predmetom informatika – práca s tabuľkami.

5. Zdravotné uvedomenie
Osobný model postoja k zdraviu
Ochrana, udržiavanie a podpora
zdravia
Programy na podporu zdravia
Aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu
sme využili do projektu výzvu pre žiakov
na zvýšenie ich
mobility
(za
dodržania
pravidiel). Ich
úlohou bolo za
pomoci
mobilnej aplikácie počítať si nachodené kroky v stanovenom období. Touto jednoduchou
metódou sme ich viedli k zlepšeniu vlastnej životosprávy. Princípy použité pri plánovaní
úpravy vlastného modelu životosprávy boli využité na ďalších témach s vyvodzovaním
záverov pre národný a medzinárodné programy zdravia.
Každá téma bola spracovaná ako powerpoint - prezentácia a zdieľaná žiakom cez edupage.
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Na preverovanie vedomostí za druhý
štvrťrok školského roka boli využité
online testy s rôznymi variantami otázok
(kariet). Pre objektivizáciu hodnotenia
výsledkov bola zvolená prezenčná forma
realizácie testu. Pedagogická rada
využila možnosť danú ministerstvom
školstva a polročná klasiffikácia bola
presunutá na koniec marca.
Výsledky
testov
boli
následne
analyzované so žiakmi a bol vytvorený
priestor na opravu horších známok ústnou odpoveďou. Polročný test bol realizovaný klasickou
papierovou podobou. Žiaľ online forma vyučovania sa podpísala na úrovni prípravy
i výsledkoch. Známky výrazne
neovplyvnili ani projekty
a aktivity
realizované
jednotlivými
žiakmi
v skupinách. Podiel na horšom
prospech
určite
nesie
pandemická situácia a výrazne
skrátený/ nedobrý proces adaptácie na strednú školu.
6. Zdravie z hľadiska rastu a vývinu človeka
Pojmy rast, vývin a zrenie,
Novorodenecké obdobie
Adaptačné zmeny, zrelosť novorodenca
Dojčenské obdobie
Batolivé obdobie
Predškolský vek
Školský vek
Šiesty tematický celok je z ročníkového učiva menej
náročný pre úroveň abstraktného myslenia žiaka. Pre
lepšie zvnútornenie učiva však chýbala možnosť
zúčastniť sa exkurzie na detskom oddelení v nemocnici.
Pre dosiahnutie cieľa sme vybrali kombináciu
vyučovacích
metód.
Ako
motivačnú
formu
individuálnej práce žiaka sme zvolili prípravu
prezentácií na tému moje detstvo – úlohou žiakov bolo
odprezentovať prvé roky svojho života prostredníctvom
fotografií a merateľných údajov psychomotorického
vývoja. Okrem vlastných zdrojov mali k dispozícii
prezentácie zdieľané cez edupage.

Vypracoval

PhDr. Miroslava Sekulová

Dňa 10. 4. 2021

Mgr. Miroslav Sekula

Dňa 16. 4. 2021

Podpis
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Podpis
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