
PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

VYUČOVANIE 
INAK
BIOLÓGIA

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA
ASISTENT VÝŽIVY



Príklady dobrej praxe „Biológia“

VÝNIMOČNÉ ŠKOLY

PROJEKTOVÉ A ROVESNÍCKE VYUČOVANIE

●  HODINY BIOLÓGIE V RÉŽII ŠTUDENTOV

●  TÍMOVÁ PRÁCA, PROBLÉMOVÉ VZDELÁVANIE

●  REVITALIZÁCIA UČEBNE PRÍRODOVEDNÝCH  PREDMETOV

Grant  1 500 €



Príklady dobrej praxe „Biológia“

TVORBA ŠTUDENTSKÝCH PROJEKTOV

● Prípravná fáza
○ Názov, tematické zameranie, ciele,  

identifikácia problému,  časový 
harmonogram, rozpočet

● Realizačná fáza

● Hodnotiaca fáza

○ Dotazník spokojnosti, vyúčtovanie 

projektu, tlačová správa 



Príklady dobrej praxe „Biológia“

ČLOVEK A ZDRAVIE

VITAMÍNOVÝ DEŇ – 1. AV
PWP VITAMÍNY, ochutnávka produktov zdravej výživy pripravená žiakmi,
AKÉ VITAMÍNY OBSAHUJEM ? – edukatívna hra 
KAHOOT - Dotazník spokojnosti



Príklady dobrej praxe
 „ASISTENT VÝŽIVY“

EDUKÁCIA VEREJNOSTI 

● 3 – hodinové stretnutie na určitú tému (obezita, 

diabetes a iné)

● Úvod venovaný danej problematike – prednáška

● Oboznámenie sa z vhodnými technologickými 

postupmi – varenie, pečenie, dusenie a iné

● Praktická časť – príprava jedál podľa určených 

technologických postupov vhodných pri danom 

ochorení, probléme

● Ochutnávka a hodnotenie pripravených jedál

● Odpovede na otázky



Príklady dobrej praxe
 „ASISTENT VÝŽIVY“

EDUKÁCIA „ODBOR ODBORU“

● Účasť na hodine iného odboru – praktická sestra, 

masér

● Asistenti výživy – oboznámenie iných odborov o 

základoch výživy, základné informácie o príprave 

a vhodnosti jednotlivých potravín a 

technologických postupoch  pri danej 

problematike (chudnutie, diabetes, HIT a pod)

● Praktické sestry – oboznámenie sa so základmi 

prvej pomoci

● Masér – oboznámenie sa a ukážka základných 

masážnych techník



Príklady dobrej praxe
 „ASISTENT VÝŽIVY“

KONZULTÁCIE S RODIČMI

● Príprava žiakov 3. a 4. ročníkov na konzultácie s 

rodičmi onkologicky chorých detí

● Návšteva na onkologickom oddelení

● Pomôcť rodičom spestriť jedálniček týchto 

pacientov

● Tvorivá príprava jednoduchých pokrmov v 

spolupráci s rodičmi a deťmi v rámci tvorivého 

popoludnia na oddelení



ANATOMYKA
Interaktívna 3D aplikácia

určená pre výučbu anatómie

(v českom a slovenskom jazyku)



Hlavné Benefity aplikácie Anatomyka

● Aplikácia je v slovenčine, viac ako 500 strán 
medicínskych informácií 

● Jeden z najdetailnejších anatomických 3D modelov 
na svete

● viac ako 13 000 modelov orgánov, anatomických 
štruktúr a regiónov

● garantmi anatomického obsahu
○ prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., prednosta 

Ústavu anatomie 2. LF UK v Prahe

○ MUDr. Radovan Hudák, asistent Ústavu anatomie 2. LF 

UK v Prahe

 



Hlavné Benefity aplikácie Anatomyka

- platformy Android, iOS, Windows, MacOS
- kompletná latinská terminológia podľa Terminologia Anatomica
- informácie o viac ako 16 000 orgánov, skupín a častí orgánov zoradených do prehľadnej hierarchie
- Lokalizácia - EN, ES, CZ, PL, IT, RU, SK 



ANATOMYKA

             2022/23

● Možnosť ukladať  a zdielať "obrazovky" 

s detailnými popismi, štítkami a názvami

● Senzorické systémy, kvíz, 

mikroanatómia (bunky, orgány)



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


