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Pedagogický klub učiteľov cudzích jazykov 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 7.10.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - 
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9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Zita Bedecsová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sostechga.edupage.org 
www.trnava-vuc.sk 

 

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: 

 

Pedagogický klub sa venoval získavaniu pojmov z odborného predmetu Ekonomika, konkrétne 

v téme Podnik, podnikanie v príslušnom cudzom jazyku (nemecký jazyk, anglický jazyk). 

Vytváraním pojmových máp a dopĺňaním schém a hrami-doplňovačky, sa zvýši aktivita žiakov na 

hodinách cudzích jazykov v rámci rozširovania odbornej slovnej zásoby. 

Následne sa diskutovalo o vybranom texte z danej problematiky v cudzom jazyku a možnostiach 

práce s textom zameraným  na kľúčovú kompetenciu čítanie  s porozumením a rozvoj čitateľskej  

gramotnosti žiakov,  vzhľadom na nepriaznivé výsledky medzinárodných meraní PISA.  

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity. 

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


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

 

I. Zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu,rámcový program a termíny 

jednotlivých stretnutí 

                   V úvode koordinátorka pedagogického klubu v krátkosti pripomenula členkám ciele, plán 

                  činnosti a program činnosti klubu.  

 

II. Príprava materiálov 

1. Zhromaždenie čo najviac pojmov z danej oblasti pomocou ekonomických učebníc , 

následne ich preklad do príslušného jazyka. 

2. Príprava vzorových pojmových  máp, pre rozšírenie slovnej zásoby z témy 

Podnik, podnikanie 

3. Príprava schémy s jednotlivými typmi podnikov a úlohy na dopĺňanie schém 

4. Zhotovenie doplňovačiek  s pojmami z danej témy 

5. Vyhľadanie  textu  z danej témy v oboch jazykoch- možnosti práce s textom 

 

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 a získané vedomosti budú                       

využívať najmä v druhom  a treťom ročníku v učebných odboroch a v triedach  nadstavbového štúdia, 

nakoľko v 1. ročníku učebných odborov ešte nemajú predmet ekonomika.  

            Jednotlivé materiály  odporúča využiť aj v rámci vedomostných súťaží v triedach, alebo aj 

medzi triedami. 

 

 

  

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

 

Miesto konania stretnutia:  

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

Dátum konania stretnutia: 07.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 14,40hod do 17,40hod  

 

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   

 


