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Správa o činnosti: 
Všeobecné zhrnutie: 
V druhom štvrťroku 2021 prebiehala v 1. ročníku SZŠ v triedach I.A a I.B výuka jednej 
teoretickej hodiny Občianskej náuky a výuka extra hodín Cvičení z OBN rozdelením každej 
triedy na dve skupiny dištančne aj prezenčne. Týždenne tak prebieha vyučovanie OBN na 3 
hodinách v obidvoch triedach. Extra hodiny Cvičení z OBN využívame na doplnenie a 
rozšírenie teoretického učiva o poznatky z finančnej gramotnosti. Aj vďaka výstupom 
z Klubu FG máme k dispozícii vlastný aparát materiálov vo formáte Word a ppt. obohatený 
okrem teoretických poznatkov z oblasti finančného vzdelávania aj o konkrétne úlohy, riešené 
príklady a didaktické hry. Vo všetkých štyroch skupinách učí z rovnakých tematicko – 
výchovno – vzdelávacích plánov rovnaké učivo ten istý vyučujúci, ktorý vypracoval aj 
správu o činnosti za 2. štvrťrok 2021.  
Individuálne poznatky a závery pedagóga: 
V 2. štvrťroku prebiehalo vyučovanie v 1. ročníku OBN dištančne aj prezenčne.  Teoreticky 
sme odučili štyri tematické celky, ktoré aj vďaka extra hodinám Cvičení z OBN v rámci 
projektu Moderné vzdelávanie 2, boli kvalitnejšie odprezentované (dotácia 3 vyučovacích 
hodín za týždeň) a doplnené o vlastné materiály nielen na teoretické vyučovanie, ale aj z 
oblasti finančného vzdelávania (Plánovanie, príjem a práca - ppt., Elementárna finančná 
matematika v domácnosti - Word., Úver a dlh - Word., Náklady a prínosy jednotlivých 
úverov, úrokovanie – Word.). V rámci extra hodín, sme po skúsenostiach z 1. štvrťroka, aj 
v 2. štvrťroku zaraďovali do výuky didaktické hry (Som mobilná/ý;  Ja som, ty si, oni sú mi-
, emi-, imi, – reemi – granti; Si tolerantný?; Aký je dôchodkový systém v SR?; Vypočítaj 
čistú mzdu zdravotníckeho asistenta; Chceš si kúpiť auto na úver?). Sme vďační za 
vytvorenie extra hodín OBN v rámci projektu. Naďalej považujeme tieto hodiny pre žiakov 
za prínosné, obohacujúce a rozširujúce. Navyše pozorujeme pozitívnu zmenu klímy triedy 
a vzťahu žiakov k predmetu OBN. Motivujúcim faktorom je nielen didaktická hra, ale aj 
bohatá diskusia k prebratému učivu a k novým pojmom.   
 
apríl 2021: Cvičenia z občianskej náuky – 1. ročník 
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Preberané učivo:    IV. Spoločenský pohyb v jednotlivých oblastiach ľudského života  
                                     25. Problém pohybu v makrosociálnych skupinách;  
                                           FG – Plánovanie, príjem a práca 

           26. Stratifikačné procesy 
           27. Sociálne vplyvy a sociálne zmeny 

Všeobecné zhrnutie za mesiac apríl 2021: 
V mesiaci apríl prebiehala výuka Extra vyučovacích hodín OBN online formou pomocou 
aplikácie ZOOM Meeting cez EduPage len od 7.04. do 9.04. Ostatné dni sme vyučovali 
prezenčne. Všetky vyučovacie hodiny boli odučené v súlade s tematicko – výchovno – 
vzdelávacími plánmi.  V nadväznosti na tému z OBN Problém pohybu v makrosociálnych 
skupinách sme odučili učivo Plánovanie, príjem a práca z FG využitím vlastnej prezentácie 
v ppt. a Elementárna finančná matematika v domácnosti – vlastný Word súbor. Do 
vyučovacích hodín sme zaradili na oživenie a utvrdenie učiva didaktické hry: 1. Som 
mobilná/ý;  2. Ja som, ty si, oni sú mi-, emi-, imi, – reemi – granti.  
Z dištančne odučených vyučovacích hodín sme si pripravili fotodokumentáciu aj krátke 
videá. 
 

Foto 1 – I.A 1.skupina 

 
 
Individuálne poznatky a závery pedagóga: Vo všetkých štyroch skupinách žiakov 1. 
ročníka sa na Extra hodinách Cvičení z OBN predovšetkým utvrdzovalo učivo teoretických 
hodín a v nadväznosti na tému sa aj finančne vzdelávalo. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie 
aj do didaktických hier (hlavne v I.A 2 skupina). Ani v jednej triede nebol problém s voľbou 
dobrovoľníkov alebo s nezapájaním sa do diskusie. Žiaci si evidentne osvojili túto formu 
vzdelávania a často sa hneď na začiatku vyučovacej hodiny pýtajú, či sa dnes zahráme.  
 
máj 2021: Cvičenia z občianskej náuky – 1. ročník 
Preberané učivo:   V. Sociálne napätie v spoločnosti 
                                    28. Spoločenské krízy, vojenský konflikt 
                                    29. Terorizmus, prevencia násilia, xenofóbie, antisemitizmu,  
                                          intolerancie a rasizmu 
                             VI. Globálne témy v dnešnom svete 
                                    30. Globalizácia (Agenda trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030) 
Všeobecné zhrnutie za mesiac máj 2021: Extra vyučovacie hodiny boli odučené online 
formou využitím aplikácie ZOOM Meeting cez EduPage od 5.05.- 7.05. a 12.05., ostatné dni 
prezenčne v súlade s tematicko – výchovno – vzdelávacími plánmi Cvičení z OBN. Pri 
výklade učiva sme opäť využili vlastný materiál vo formáte ppt. a word a doplnili o diskusiu 
pri každej téme. Extra hodiny sme využili aj na doplnenie základných pojmov z FG 
v nadväznosti na tému o tolerancii a intolerancii a utvrdili opäť formou hry vo dvojiciach Si 
tolerantný?; Aký je dôchodkový systém na Slovensku?  (viď foto 2). Z dištančne odučených 
vyučovacích hodín sme si pripravili fotodokumentáciu aj krátke videá. 
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Foto OBN I.A 2. skupina 

 
 
Individuálne poznatky a závery pedagóga: 
Vďaka extra hodinám z OBN si žiaci zopakovali a utvrdili nové učivo. Z každej online 
vyučovacej hodiny sme si vytvorili fotodokumentáciu aj videonahrávku. Vo všetkých štyroch 
skupinách si žiaci zahrali hru vo dvojiciach: Si tolerantný? Táto hra sa ale v I.A - 2. skupine 
zmenila na diskusiu, čo nepovažujeme za prekážku alebo nedostatok. Druhá hra -Aký je 
dôchodkový systém na Slovensku? formou otázok a odpovedí vo dvojiciach prebiehala 
pomocou žiackych poznámok v zošite. Nepovažujeme to za nedostatok, lebo v závere 
vyučovacej hodiny bolo evidentné, že si zo svojich poznámok veľmi veľa zapamätali. 
Zaradenie hier  do výuky OBN v 1. ročníku SŠ aj naďalej vrele odporúčame. 
 
jún 2021: Cvičenia z občianskej náuky – 1. ročník 
Preberané učivo:          31. Chudoba, FG – Úver a dlh 
                              VII. Humanitárna a rozvojová pomoc 
                                     32. Humanitárna pomoc; Multikultúrna výchova – odlišnosti iných  
                                           kultúr 
                                     33. Rozvojová pomoc, rozvoj medziľudskej tolerancie 
Všeobecné zhrnutie za mesiac jún 2021: V mesiaci jún sa vďaka extra hodinám z OBN 
odučili témy z tematicko – výchovno vzdelávacích plánov a v nadväznosti na ne (témy: 
Chudoba, Humanitárna pomoc) aj témy z finančnej gramotnosti (Úver a dlh Word., Náklady 
a prínosy jednotlivých úverov, úrokovanie – Word.). Keďže máme k dispozícii 3 vyučovacie 
hodiny v jednom týždni, učivo sa aj precvičovalo. Najväčším problémom v I.A bolo zložené 
úrokovanie. Z našich pripravených materiálov sme so žiakmi vypočítali nielen všetky úlohy, 
ale sme ich doplnili o ďalšie na utvrdenie vzorcov pre výpočet budúcej hodnoty 
pôžičky/vkladu, z nej 19% daň pre banku, atď. Žiaci príklady prepočítali aj na školských 
vedeckých kalkulačkách, aj na svojich mobiloch a výsledky sme porovnali. Zostalo dostatok 
času aj na hry (Vypočítaj čistú mzdu zdravotníckeho asistenta; Chceš si kúpiť auto na úver?). 
Individuálne poznatky a závery pedagóga: 
Cieľ vyučovacích hodín – prebrať učivo, utvrdiť pojmový aparát a prakticky ho precvičiť 
v rámci didaktických hier bol splnený. Žiaci boli počas hier opäť veľmi aktívni, ale viackrát 
potrebovali k výpočtom pomoc učiteľa. Rezervy vidíme v matematickej gramotnosti žiakov, 
ktorú treba neustále rozvíjať. Žiaci pri prvej hre riešili podobný príklad, ako riešený vzorový 
príklad z učebných materiálov. Dobrovoľníkmi pri prvej hre boli hlavne žiaci, ktorí radi riešia 
matematické úlohy. Žiakov viacej zaujala druhá hra – Chceš si kúpiť auto na úver?, ktorú 
riešili s väčším záujmom, boli aktívni, kládli veľa otázok, vo všetkých skupinách vládla čulá 
pracovná atmosféra.  

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Eva Czaková, 28.06.2021 
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Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Miroslav Sekula 28.06.2021 

Podpis  

 

 
 
 
 


