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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia:  

Vzťah ako spôsob akým sa ľudia k sebe správajú, ako spolu vychádzajú. Typy vzťahov 

formálne a neformálne.  

Kľúčové slová: vzťahy, správanie, názory , odlišnosti. 
 

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sose-trnava.edupage.org/


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

 

 

 

1.  Mužmi a ženami vo všeobecnosti 

2. Mužmi a ženami v romantickom vzťahu, manželstve atď. 

3. Priateľstvo a čo ho definuje 

4. Vzťah medzi rozličnými rasami, náboženstvami a inými skupinami 

5. Spoločnosť a hendikepovaní ľudia 

6. Slovná zásoba, frázy 

7. Opis ľudí podľa výzoru a vnútorný opis charakterových čŕt 

8. Kladné a záporné vlastnosti 

9. Audio nahrávky, videá, obrázky, fotografie 

10. Tvorba dialógov v rozličných situáciách 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

  Téma je žiakom blízka z praktických dôvodov a nadobudnutých skúseností. Analýza 

vlastností, výzoru môže byť problematická, ak žiaci nedisponujú dostatočnou slovnou 

zásobou. Je dôležité pri tejto téme žiakom poskytnúť priestor vyjadriť rozličné názory na 

okolité vzťahy, ktoré by mali dokázať aj podporiť vhodnými argumentmi. Audionahrávky, 

videá, či iné doplnkové materiály sú pri téme veľmi nápomocné, zvlášť, ak nechcú žiaci 

rozprávať o osobných vzťahoch.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠE Trnava, učebňa 428 

Dátum konania stretnutia: 16.12.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:15 – 17:15 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 

    

    

    

 


