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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: 

Zaujímavo a inovatívne je možné sprístupniť aj maturitnú tému, ktorá patrí medzi tie 

jednoduchšie, a možno práve preto ju žiaci majú tendenciu podceniť. Z praxe vyplýva, že 

žiaci v podstate nevedia o nej rozprávať samostatne. Inovatívne vyučovanie založené na 

kreatívnych metódach a riešení situácií ponúka spôsoby akými sa aj táto téma dá obohatiť, 

vytvoriť priestor na komunikáciu a obrazotvornosť s cieľom interaktívne zapojiť žiakov do 

tvorby obsahu témy ako aj sprostredkovania slovnej zásoby . 

Kľúčové slová: žiak, aktivita, typy jedál, chody jedál, tradičné jedlá krajín   
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

 

1. Jedlá počas časti dňa 

2. Zdravá výživa 

3. Stravovanie  

4. Tradičná slovenská kuchyňa: historické hľadisko jedál a nápojov 

5. Recept na halušky 

6. Videá, prezentácie 

7. Uvítanie partnerskej zahraničnej školy spojenej s prípravou nátierok a studenej 

kuchyne a nápojov  

8. Vegetariáni a vegáni: vyjadrenie názorov a argumentácia za/proti 

9. Prispieť deťom na stravu v nerozvinutých krajinách (možnosti- projekt) 

10. Tradičná národná kuchyňa v o VB a USA 

11. Roleplays- hranie rolí (v reštaurácii) 

12. Reklama na vlastnú reštauráciu 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Umožnime žiakom aby sami mohli prispieť do obsahu tvorby témy svojimi nápadmi, 

názormi, projektmi a prezentáciami, v ktorých prepájajú teoretické vedomosti s reálnymi 

situáciami zo života, aby videli zmysel v získavaní a nadobúdaní vedomostí, ich prepojenie 

so životom, poskytnime im priestor, kde sa uplatňuje ich samostatné myslenie a v ktorom 

realizujú svoje nápady, čím sa stávajú aktívnymi spolutvorcami a nielen pasívnymi 

prijímateľmi obsahu maturitných tém. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠE Trnava, učebňa 428 

Dátum konania stretnutia: 11.11.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 – 16:30 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Monika Kučerková  SOŠE Trnava 

2. PaedDr. Ivana Kolníková  SOŠE Trnava 

3. PaedDr. Miroslava Dzíbelová  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


