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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: 

Analýza a vysvetlenie maturitnej témy Veda a technológia je jedna z obľúbených tém vzhľadom na 

obsah blízky dnešnej generácii maturantov. Aj napriek tomu je potrebné klásť dôraz na slovnú 

zásobu a okruhy, ktoré sú v téme obsiahnuté, výhody nevýhody pokroku, kladné a záporné stránky 

novodobých technológií ako aj vedecké odbory, v ktorých je výskum závislý na použitých 

technológiách. Súčasťou témy môže byť aj nadobudnutie poznatkov o najznámejších vedcoch a 

prínose technológií v spoločnosti. Prierez témou môže začať vynálezmi a objavmi v dávnej minulosti, 

pokračovať technológiami 20. storočia, až po personalizáciu témy a vyjadrením vlastných názorov 

na vynálezy, ktoré používame každý deň, alebo tie, ktoré sú dôležité pre žiaka osobne. Odporučila 

by som tému ukončiť konverzáciou na tému vplyv masových médií na človeka a ich úloha v 

spoločnosti, prípadne role play vo dvojiciach. 

 Kľúčové slová: veda, vynálezy, technológie. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

 

1. Slovná zásoba, frázy  
2. Vyjadrenie názorov na technológie v bežnom použití  
3. Výhody a nevýhody pokroku a niektorých technológií  
4.Masové médiá  
5. Vedci a ich objavy 
 6.Veda v minulosti, dôležite míľniky až po súčasnosť  
7. Vynálezy a technológie, ktoré bežne používame. 
 8. Spoľahlivosť informácii a ich selekcia  
9. Internet a jeho nástrahy 
 10. Konverzácia, dialógy, hranie rolí a pod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Výber slovnej zásoby ako aj rozdelenie na časti , ktoré súvisia s témou, rozsah témy a postupy, 

ktoré pri výklade použijeme, závisia od triedy a jej zloženia, v ktorej práve vyučujeme. Je to 

komunikačna téma, pri ktorej žiaci môžu využiť všetky svoje skúsenosti s modernými 

technológiami a rozšíriť ich o poznatky z vedy a jej jednotlivých odborov na úrovni, ktorá 

zodpovedá kritériám pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní B1 a B2 vymedzených v 

Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 17.05.2021 

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 

    

    

    

 


