
 

Bádateľské aktivity vo vyučovaní geografie na základnej škole 

Anotácia: 

Cieľom práce je na základe dostupnej literatúry podať teoretické východiská k problematike 

bádania žiakov na vyučovaní.  Autor práce navrhne, zrealizuje so žiakmi a vyhodnotí aktivity, 

pri ktorých si žiaci osvojujú poznatky a porozumenie vedeckých ideí na základe skúseností 

počas samostatnej aktívnej činnosti na hodinách geografie. Vytvorí metodické materiály a 

pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám. 

 

Návrhy pracovných  listov z geografie Európy na základných školách  

Anotácia:  
Rigorózna práca by sa mala zamerať na spracovanie témy Geografia Európy v predmete 

geografia na základných školách. Teoretická časť je zameraná na analýzu štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 2 pre predmet Geografia, analýzu štandardov – požiadaviek 

na výstup žiaka (čo má žiak vedieť?) ako aj spracovanie danej témy v učebniciach geografie 

pre 2. stupeň základných škôl. Na základe získaných informácií následne autor v praktickej 

časti rigoróznej práce navrhne pracovné listy k jednotlivým témam tematického celku 

„Európa“. Navrhnuté pracovné listy následne aplikuje v praxi. 

 

Práca s priestorovými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi údajmivo vyučovaní  geografie 

Anotácia:  
Cieľom rigoróznej práce by malo byť porovnanie metód spracovania a analýzy 

kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov vo vyučovaní geografie na stredných, príp. 

základných školách na Slovensku a v iných vybraných krajinách Európy, či sveta.  

 

 

Príklady úloh a cvičení s využitím všetkých možností e-learningu vo vyučovaní geografie    

Anotácia:  

Možnosti e- learningu a LMS – Moodle (spracovať podľa literatúry a zdrojov z internetu 

aktuálnu dostupnosť LMS a jeho možnosti, opísať skúsenosti iných autorov, poznámka: LMS 

= learning management system), súbory (informačné objekty) v LMSMoodle a príklady ich 

použitia vo vyučovaní geografie, činnosti v LMS a príklady  ich použiita vo vyučovaní 

geografie. 

 

 Geografické testy a úlohy z geografie pre žiakov ZŠ dostupné na internete 

Anotácia:  

Spracovať podľa článkov dostupných na internete možnosti a dostupnosť úloh a testov 

z geografie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Charakterizovať možnosť dostať sa 

k testom a úlohám z geografie a pracovať s nimi až do získania hodnotenia (dosiahnutia 

výsledku). Inventarizovať, charakterizovať a klasifikovať úlohy, testy a testové položky 

dostupné na internete. Vypracovať systém hodnotenia internetových stránok obsahujúcich 

testy a úlohy z geografie (dostupnosť, vstupné podmienky, zrozumiteľnosť úloh, použiteľnosť 

podľa vzdelávacieho programu...), systém hodnotenia verifikovať na získanom súbore úloh 

a testov. 

 
 


