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Obsah:Obsah:

∗∗Metódy Metódy 
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∗∗ NNaučiť aučiť žiakov pracovať s prezentačnou technikou, prezentovať žiakov pracovať s prezentačnou technikou, prezentovať 
svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 
komunikačných komunikačných technológiítechnológií..

∗∗ RRozvíjať ozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, 

Ciele projektu:Ciele projektu:

∗∗ RRozvíjať ozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, 
vedieť prevziať zodpovednosť za svoje konanie, osobný život vedieť prevziať zodpovednosť za svoje konanie, osobný život 
aa sebavzdelávaniesebavzdelávanie..

∗∗ DDosiahnuť osiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene chápanie rôznych kultúr ako prirodzene 
rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne 
súvislosti a ich rôzne spôsoby súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovaniasebavyjadrovania..

∗∗ PPochopiť ochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej 
perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti.spoločnosti.

∗∗ RRozvíjať ozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť 
zodpovednosťzodpovednosť..



∗∗ motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný 
problém, motivačná demonštráciaproblém, motivačná demonštrácia

∗∗ rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, 

Metódy realizácie:

∗∗ rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, 
demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia 
ss predmetmi, inštruktáž, heuristická metóda a projektová predmetmi, inštruktáž, heuristická metóda a projektová 
metódametóda

∗∗ praktické aktivity, práca spraktické aktivity, práca s knihou aknihou a textom, samostatné textom, samostatné 
učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 
techniky atechniky a experimentovanie experimentovanie 

∗∗ diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické 
hry, kooperatívne vyučovaniehry, kooperatívne vyučovanie



∗∗ Slovenský jazyk a literatúraSlovenský jazyk a literatúra

∗∗ MatematikaMatematika –– PytagorasPytagoras

Predmety:

∗∗ MatematikaMatematika –– PytagorasPytagoras

∗∗ Matematika Matematika –– Pytagorova vetaPytagorova veta

∗∗ Chémia Chémia –– Lieky a liečiváLieky a liečivá

∗∗ Chémia Chémia –– FlemingFleming a penicilína penicilín

∗∗ InformatikaInformatika

∗∗ FyzikaFyzika



Slovenský jazyk a literatúra:
- Gutenberg a kníhtlač



Matematika:
- Pytagoras



Matematika:
- Pytagorova veta



Chémia:
- Lieky a liečivá



∗∗ Alexander Alexander FlemingFleming narodil 6. augusta 1881 v Škótsku. narodil 6. augusta 1881 v Škótsku. 
∗∗ V V roku 1906 absolvoval Lekársku školu St. Mary pri Londýnskej roku 1906 absolvoval Lekársku školu St. Mary pri Londýnskej 

univerzite a začal pracovať v očkovacom laboratóriu univerzite a začal pracovať v očkovacom laboratóriu školy.školy.
∗∗ Prvú svetovú vojnu prežil ako lekár na západe Francúzska. Tam sa Prvú svetovú vojnu prežil ako lekár na západe Francúzska. Tam sa 

stretol s javom, že hlboké rany vojakov sa niekedy vyliečili, aj keď stretol s javom, že hlboké rany vojakov sa niekedy vyliečili, aj keď 

Chémia:
- Fleming a penicilín

stretol s javom, že hlboké rany vojakov sa niekedy vyliečili, aj keď stretol s javom, že hlboké rany vojakov sa niekedy vyliečili, aj keď 
neboli dezinfikované. Usúdil, že ľudské telo produkuje látku, ktorá neboli dezinfikované. Usúdil, že ľudské telo produkuje látku, ktorá 
pomáha telu v boji proti baktériám. V roku 1921, už po návrate do pomáha telu v boji proti baktériám. V roku 1921, už po návrate do 
svojho laboratória, izoloval z telesných tekutín látku svojho laboratória, izoloval z telesných tekutín látku lyzozýmlyzozým, , 
ničiacu baktérie.ničiacu baktérie.

∗∗ V roku 1928 sa stal vo veku 47 rokov profesorom. September toho V roku 1928 sa stal vo veku 47 rokov profesorom. September toho 
istého roku svetu priniesol objav penicilínu. istého roku svetu priniesol objav penicilínu. 

∗∗ Stalo Stalo sa tak po sa tak po FlemingovomFlemingovom návrate z dovolenky. Na neumytých návrate z dovolenky. Na neumytých 
miskách s kultiváciami si všimol plesne. Jedna miska bola zaujímavá miskách s kultiváciami si všimol plesne. Jedna miska bola zaujímavá 
tým, že v okolí plesne sa baktérie nenachádzali. Jav ho inšpiroval k tým, že v okolí plesne sa baktérie nenachádzali. Jav ho inšpiroval k 
pokusom, vedúcich k izolovaniu pokusom, vedúcich k izolovaniu protibakteriálnejprotibakteriálnej látky, ktorú zjavne látky, ktorú zjavne 
vylučovala pleseň. Nazval ju penicilín.vylučovala pleseň. Nazval ju penicilín.



Informatika:
- Počítače včera a dnes



Fyzika:
- Edison a jeho objavy



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Kolektív žiakov IX.A triedyKolektív žiakov IX.A triedy


