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4.6.1.štandardná stupnica jednotkových
nákladov – extra hodiny
01.4. 2021 – 30.6. 2021

Správa o činnosti: apríl - jún 2021: Zdravie a klinika chorôb – 1. ročník
Popis činností:
Všeobecné zhrnutie:
Extra hodiny boli odučené v súlade s tematicko–výchovno – vzdelávacími plánmi predmetu
prezenčnou formou. Na rozdiel od predošlého učiva v poslednom štvrťroku sú zaradené témy
s nižšou náročnosťou na abstraktné myslenie a tiež obsahujú menej cudzích odborných
pojmov. To vytvorilo dobrý predpoklad pre zopakovanie učiva odučeného online a prípravu
na koncoročný test a klasifikáciu. Priebežne boli žiaci preverovaní elektronickými testami
v prezenčnej podobe. Koncoročný test bol zrealizovaný klasickou papierovou podobou na
žiadosť žiakov. Napriek dobrým predpokladom tematického plánu na dosiahnutie výstupných
štandardov predmetu dosiahli žiaci horšie výsledky oproti predchádzajúcim školským rokom.
Priemer výsledkov v ročníku dosiahol 3,3. Ako hlavný dôvod horších výsledkov možno
považovať nedostatočnú adaptáciu žiakov 1. ročníka na prostredie a nároky strednej školy
vzhľadom na pandemickú situáciu a vzdelávanie dištančnou formou. U štyroch žiakov
prebehne klasifikácia formou komisionálnej skúšky, pre nedostatočnú.
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Zdravie z hľadiska rastu a vývinu
človeka
• 6.8 Obdobie dospievania, poruchy
zdravia počas dospievania
• 6.9 Dospelý vek - mladý, stredný a
neskorý
• 6.10 Osobitosti vývinových období z
hľadiska ochrany, udržiavania a podpory
zdravia
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Osobitosťou prvej témy využiteľnej vo vyučovacom
procese je fakt že žiaci príslušné obdobie prežívajú
a je im nanajvýš blízke. Pre lepšie zvnútornenie
osobitostí vývinového obdobia a podpory zdravia
dostali žiaci dobrovoľnú domácu úlohu – napísať
úvahu na tému „Ako som prežil(a) pubertu“. Úprimné
výpovede o problémoch dospievania sme spracovali
do anonymnej kompilácie, ktorá ostala autentickou
a umožnila zážitkové vyučovanie
cez „spoveď
spolužiaka“ o problémoch s anorexiou, šikanou či
drogami
a
prispela
k lepšiemu
pochopeniu
problematiky a veríme mala aj dôležitý formatívny
efekt.
Z pohľadu profilu absolventa je nosnou téma staroby.
Osobitosti neskorého dospelého veku sme spracovali do
tabuľky pre lepšiu orientáciu a zjednodušenie procesu
zapamätávania.
K téme
bola
spracovaná
prezentácia
a zdieľaná
prostredníctvom EDUpage. Domáca úloha bola
zameraná na rozhovor so starými rodičmi o ich
ťažkostiach prípadných zdravotných problémoch.
Špecifickou úlohou pre žiakov bolo zabezpečiť pre
starého rodiča pitný režim.

2

8. Zdravie a rodina
•
•

8.1 Rodina- definícia, tradičná rodina, neúplná rodina,
ostatné typy
8.2 Faktory vplývajúce na zdravie rodiny,význam
starostlivosti o seba

Pri téme sme využili netradičnú formu vyučovania – na
podporu obrazovej pamäte sme pre jednotlivé funkcie
rodiny spolu so žiakmi vytvárali piktogramy. Pri skupinovej
práci sa behom pár minút dokázali zhodnúť na základných
obrázkoch.

Z výchovného hľadiska sme preferovali tému „SINGEL“ ako negatívny trend modernej
spoločnosti na výchovu k rodinnému životu. Z pohľadu osobitostí podpory zdravia sme
nachádzali prepojenia na tému zdravého životného štýlu rodičov a zdravie detí –
nevyhnutnosti vytvorenia si vhodného modelu zdravia už v mladom veku.
Koncoročný test obsahoval 23 otázok s celkovou dotáciou 70 bodov. Veľké množstvo otázok
umožnilo kvalitné posúdenie úrovne vedomostí z nosných tém predmetu. Veľké množstvo
bodov umožňuje jednoznačnejšie postihnúť rozdiely v úrovni vedomostí a tomu prideliť
stupne klasifikácie. Pre nový školský rok plánujeme spracovať neštandardizované didaktické
testy ako postupové – s jasným stanovením kritéria minimálneho počtu dosiahnutých bodov.
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