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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: 

 

uplatňovanie medzipredmetových vzťahov na hodinách cudzích jazykov, rozširovanie slovnej zásoby, 

kľúčová kompetencia čítanie s porozumením, získavanie informácií, práca s informáciami, rozšírenia 

vedomostí v cudzom jazyku vo vybranej téme odborného predmetu, tvorivé činnosti, využívanie 

moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód,  prepojenie s praxou, lepšie uplatnenie na trhu práce  

krátka anotácia: 

 

V rámci témy Podnik a podnikanie bolo hlavným cieľom stretnutia vytvoriť pomôcky, učebné 

materiály pre uplatňovanie aktivizujúcich metód na vyučovaní. Zamerali sme sa na implementáciu 

hier do vyučovania a to hlavne prácou v skupinách .  

Hry môžu zapájať žiakov veľmi intenzívne do výučby, môže vyvolať také sústredenie, aké sa 

nedá dosiahnuť žiadnou inou metódou. Vďaka zvýšenému záujmu a motivácii, ktorá je 

vyvolaná hrou, môžu žiaci získať k predmetu i k učiteľovi kladný vzťah. Nezanedbateľným 

prínosom by malo byť rozširovanie odbornej slovnej zásoby z oblasti podnik, podnikanie, 

podnikateľské prostredie v oboch cudzích jazykoch 

Vytvorili sme doplňovačky, krížovky, texty pre diktát v behu v elektronickej i tlačenej podobe. 

Skupiny môžu vykonávať rovnaké úlohy alebo rôzne. Ak majú skupiny rovnakú úlohu, môžu 

medzi sebou súťažiť. 

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity v súťažiach. 

https://sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

 

I. V úvode koordinátorka pedagogického klubu v krátkosti pripomenula obsah 

                   predchádzajúceho stretnutia klubu a predniesla obsah aktuálneho stretnutia. 

 

II. Príprava materiálov  

 

1. Zhromaždenie pojmov vhodných pojmov na využitie do krížoviek, doplňovačiek  

a diktátov v behu 

2. Príprava samotných materiálov 

3. Grafická úprava 

4. Príprava súťaže pre triedy- v skupinách 

 

III. Systematizácia materiálov 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu vyjadrili presvedčenie, že vypracované  

             materiály zvýšia aktivitu a motiváciu žiakov na hodinách.  O svojich skúsenostiach budú 

             informovať na ďalších stretnutiach pedagogického klubu 

 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

            Pedagogický klub sa zhodol v tom, že pripravené materiály bude potrebné využiť na hodinách 

cudzích jazykov a tým zvyšovať aktivitu žiakov na hodinách cudzích jazykov, rozširovať odbornú 

slovnú zásobu žiakov , aby vedeli získané vedomosti aplikovať v praxi.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zita Bedecsová 

15. Dátum 04.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Zita Bedecsová 
18. Dátum 04.11.2020 
19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: -  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa 1/5 

Dátum konania stretnutia: 04.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 14,00hod do 17,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová   

2. Mgr. Marta Hlavatá   

3.  Anna Benkovics   

4. Ing. Jana Tomová   

 


