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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: 

 

upevnenie, fixácia učiva, zásada trvácnosti získaných poznatkov, zásada uvedomelosti, aktivity, 

primeranosti a názornosti, praktické využitie poznatkov, schopnosť využiť pojmy v cudzom jazyku 

v rámci opakovania,  

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

kľúčová kompetencia čítanie s porozumením 

 

krátka anotácia: 

 

V rámci opakovania témy Podnik a podnikanie bolo hlavným cieľom stretnutia vytvoriť materiály   

na súhrnné opakovanie. Vytvorili sme prezentáciu na súhrnné opakovanie,testy na doplňovanie slov, 

a na spájanie slov, slovných spojení do dvojíc. 

Pripravili sme tiež texty na súhrnné opakovanie, ktorými okrem fixácie učiva preverujeme aj čítanie 

s porozumením. V texte je potrebné doplniť chýbajúce slová. 

Základom opakovania je zabezpečenie zásady trvácnosti učiva po stránke slovnej zásoby i po stránke 

odbornej. Dôležité je aby si žiaci učivo zapamätali a aby si ho v prípade potreby vedeli vybaviť 

v pamäti a využiť v praktickej činnosti, vedieť učivo aj prakticky použiť.  

Trvácnosť je podmienená celým priebehom vyučovacieho procesu, zvyšuje sa dobrou motiváciou,  

primeraným výkladom učiva, možnosťou tvorivej práce žiakov s učivom,  preverovaním vedomostí.  

Osobitný význam má však opakovanie a upevňovanie učiva –fixácia. Vyučovací proces má byť 

vedený a usmerňovaný tak, aby opakovanie a upevňovanie učiva nasledovalo v krátkom časovom 

odstupe po procese učenia. Zásadu trvácnosti podporujú najmä zásady uvedomelosti, aktivity, 

primeranosti a názornosti. 
 

  
 

http://www.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 z predchádzajúcich stretnutí,  vhodných na prípravu prezentácií a 

testov 

2. Príprava samotných materiálov (prezentácie, testy, texty na čítanie s porozumením) 

3. Grafická úprava 

4. Kontrola materiálov, preverenie ich správnosti 

 

III. Systematizácia materiálov 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu zhrnuli výsledky stretnutia. 

Zhodli sa v tom, že  pre efektívne vyučovanie v rámci  opakovania a upevňovania učiva dôležité 

nielen mechanické opakovanie, ale opakovanie v nových  a zmenených situáciách.  

 

O svojich skúsenostiach a záveroch o súhrnnom opakovaní budú  informovať na ďalších stretnutiach 

pedagogického klubu. 

 

Členky pedagogického klubu sa vyjadrili aj k aktuálnym problémom dištančného vyučovania. 

Testy na spájanie slov je možné vytvoriť aj v online podobe. 

 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

            Členky pedagogického  klubu zdôraznili, že čo žiak sám objaví, riešenie, ktoré sám  nájde, to 

si dlhšie zapamätá. Je veľmi dôležité systematicky preverovať vedomosti žiakov najmä s cieľom 

viesť ich k odstraňovaniu  nejasností, medzier vo vedomostiach. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  

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

 

Dátum konania stretnutia: 18.11.2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Marta Hlavatá  SOŠtechnická Galanta 

3.  Anna Benkovics  SOŠtechnická Galanta 

4. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 



 


