
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu  
Klub učiteľov nemeckého jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 20.12.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 116 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Lýdia Haladová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Zvyky a obyčaje v nemeckej jazykovej oblasti 

 

Vianoce -Weihnachten 

 

Aktivity súvisiace s Vianocami 

 

Veľká noc - Ostern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trnava-vuc.sk/


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

P.Haladová informovala, ako prezentuje zvyky, sviatky, obyčaje na hodinách nemeckého jazyka. 

 

Využíva a doporučuje materiály , ktoré posiela vydavateľstvo Klett, pod názvom Klettbläter. 

 

Počnúc slovnou zásobou, ďalej slovné väzby, celé vety až nakoniec popis sviatkov slovne alebo 

 

 písomne. Všetko sa učí hravou formou, krížovky, kartičky, piesne, videá –Youtube, Určite sa  

 

učíme a spievame Stille Nacht. 

 

Jednou z maturitných tém je aj Multikultúrna spoločnosť, ktorej súčasťou sú práve zvyky, obyčaje,  

 

sviatky, preto sme venovali pozornosť aj iným sviatkom – Veľká noc, sviatky v rodine, štátne  

 

sviatky. 

 

P.Smetáková porozprávala, ako sa slávia Vianoce vo Švajčiarsku. Zaujímavé je, že Švajčiari 

 

 ešte na Štedrý deň pracujú. 

 

P.Kláseková, keďže učí anglický jazyk, oboznámila nás so zvykmi v angloamerickej oblasti. 

 

V Amerike je najväčší sviatok Vďakyvzdanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Venovať tejto téme veľkú pozornosť, nakoľko je súčasťou maturitnej témy –  

 

Multikulturelle Gesellschaft. 

 

Pre žiakov sú zaujímavé pri takýchto témach praktické činnosti, ako napr.: Vianočná  

 

besiedka, pečenie medovníkov, maľovanie kraslíc. 

 

Návšteva vianočnej Viedne a vianočných trhov je jedna z obľúbených zážitkových foriem. 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Lýdia Haladová 
15. Dátum 20.12.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Lýdia Haladová 
18. Dátum 20.12.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  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 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

učiteľov nemeckého jazyka  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 116 
 
Dátum konania stretnutia: 20.12.2021 
Trvanie stretnutia: od 08:00 hod       do 11:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Lýdia Haladová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Ing. Soňa Vokounová PN SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. PaedDr. Ľubica Kláseková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. Mgr. Miroslava Smetáková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

 


