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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: 

 

pojmová mapa, zásada uvedomelosti, aktivity, primeranosti a názornosti, praktické využitie 

poznatkov, schopnosť využiť pojmy v cudzom jazyku 

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

kľúčová kompetencia čítanie s porozumením- texty na čítanie, využívanie moderných inovatívnych 

a aktivizujúcich metód, spoznávanie kultúry, prírodných krás, pamätihodností v anglicky a nemecky 

hovoriacich krajinách, multikultúrna výchova 

 

krátka anotácia: 

 

V rámci témy Krajinoveda- anglicky a nemecky hovoriace krajiny bolo hlavným cieľom stretnutia 

vytvoriť pomôcky, učebné materiály pre uplatňovanie aktivizujúcich metód na vyučovaní cudzích 

jazykov.  

Lepšie pochopenie nového učiva umožňuje žiakom priblíženie učiva prostredníctvom učebných 

pomôcok. Takisto pomáhajú  žiakom lepšie pochopiť nové učivo. Preto je veľmi dôležité využívať 

zásadu názornosti pomocou máp, obrázkov, faktografických údajov. 

Opis obrázkov je veľmi vhodný na uplatňovanie tejto zásady. Pomáha rozširovať slovnú zásobu a je 

to veľmi dobrá príprava  v maturitných triedach na ústnu maturitnú skúšku. Niektoré z nich sme 

zaradili aj do prezentácie. 

Žiaci radi pracujú v skupinách pri riešení spoločných úloh- opis obrázkov, cvičenia podľa textu, 

otázky a odpovede,..Na internete sme vyhľadali videá o Nemecku, a Anglicku. 

Pripravili sme texty na čítanie s porozumením o kultúre, histórii, prírodných krásach v jednotlivých 

krajinách a úlohy podľa textu, cvičenia  na precvičenie čítania  s porozumením a rozšírenie slovnej 

zásoby v oboch jazykoch.  

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity na hodinách cudzích jazykov. 

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- Krajinoveda,  

 anglicky a nemecky hovoriace krajiny. 

 

II. Príprava materiálov- Texty o jednotlivých krajinách- história, kultúra, prírodné 

krásy, pamätihodnosti…, cvičenia, obrázky na opis, prezentácie, videá   

 

1. Príprava samotných materiálov: Texty o jednotlivých krajinách- história, kultúra, 

prírodné krásy, pamätihodnosti…, cvičenia, obrázky na opis, prezentácie, videá   

 

2. Grafická úprava 

 

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, spestria vyučovaciu hodinu. 

Lepšie spoznajú históriu,  fakty, pozoruhodnosti, kultúru... nemecky a anglicky hovoriacich krajín. 

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,  rozširovať slovnú zásobu žiakov, aby 

vedeli získané vedomosti využiť pri čítaní kníh, sledovaní televízie a pri návštevách cudzích krajín.  
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Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov  projektu:  Prepojenie stredoškolského  vzdelávania s  praxou v 

Trnavsko m samosprávnom kraj i  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5  

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu: Pedagogický klub 

učiteľov cudzích jazykov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta  

https://meet.google.com/fym-raxw-fpx 

Dátum konania stretnutia: 03.02.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová  SOŠtechnická Galanta 

2.  Mgr. Marta Hlavatá  SOŠtechnická Galanta 

3. Anna Benkovics  SOŠtechnická Galanta 

4. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 

https://meet.google.com/fym-raxw-fpx

