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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová: EduPage, dištančné vzdelávanie, využitie portálu EduPage, tvorba testov 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti, využitie rôznych typov úloh, kombinované úlohy,   

prideľovanie testov, vyhodnocovanie testov, rozbor testov, zápis výsledkov do IŽK, záložka Štandardy, 

využitie štandardov nielen na hodinách slovenského jazyka  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1.  V prvom bode lektor v krátkosti predstavil stránku EduPage - informačný systém s množstvom 

funkcií pre učiteľov, rodičov a žiakov. V tomto školskom roku sme systém používali už aj ako 

elektronickú TK. V čase pandémie sme mohli využívať aj e-learning, teda interaktívne testy pre žiakov, 

ktoré slúžia na precvičovanie, upevňovanie a kontrolu vedomostí. 

2. V druhom bode nám lektor predstavil využitie systému pri tvorbe výukových materiálov alebo online 

testov.  Krok za krokov vysvetlil, prakticky ukázal tvorbu materiálu alebo testu. 

3. V treťom bode predstavil záložku Štandardy, v ktorej nám systém ponúka množstvo pripravených 

materiálov, testov zoradených podľa oblastí a ročníkov. Zaujímali sme sa hlavne o oblasť čitateľská 

gramotnosť. Lektor ponúkol návod, ako žiakom prideliť pripravený materiál.  

 



13.Závery a odporúčania: 

Skonštatovali sme, že systém Edupage má veľmi široké využitie, veľa možností, ktoré pomáhajú 

učiteľovi v jeho každodennej práci. Tvorba materiálov a testov je jednou z tých, ktoré budú využívať 

v ďalšom období. Plusom je, že interaktívne otázky nie je potrebné vytlačiť. Žiaci ich vypracujú online. 

EduPage odpovede žiakov vyhodnotí, ušetrí  čas s opravovaním. Vidíme, či žiak pracoval a či pochopil 

učivo. Rodič má prehľad o tom, či dieťa dodržiava naše pokyny a či nepotrebuje s niečím pomôcť.  

Cieľ klubu bol splnený.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


