
 

 

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  Klub anglického jazyka – bez písomného 

výstupu 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08.02.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PhDr. Monika Kučerková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.trnava-vuc.sk 

https://sose-trnava.edupage.org/ 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Oboznámiť kolegov s maturitnou témou English Speaking countries. Vedieť vysvetliť 

žiakom rozdielne geografické a politické začlenenie krajín, ktorých jazyk sa učia. Ďalej 

vedieť opísať ich klímu, prírodné zdroje a iné na prírodné krásy, pamiatky a tradície každej 

z krajín: USA, VB a Austrália.  

Kľúčové slová: geografia, klíma, jazyk, významné miesta, tradície. 

 

 

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


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

 

 

- Oboznámenie sa s maturitnou témou  

- Krajina, jej pozícia na mape, členenie a obyvatelia 

- Politický systém 

- Náboženstvo a jazyk 

- Zvyky a tradície 

- Prírodné krásy a pamiatky 

- Zaujímavosti 

- Vlajka 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Maturitná téma je obšírnejšia, je potrebné sa jej venovať viac vyučovacích hodín 

a rozpracovať ju podrobnejšie. Odporúčam pri jej výklade používať mapu a iné doplnkové 

materiály, prípadne ju spracovať interaktívne so žiakmi, ktorí už isté vedomosti o týchto 

známych krajinách majú. Môžu priniesť aj vlastné materiály,s ktorými sa dá téma vhodne 

obohatiť (pohľadnice, suveníry, fotografie atď.) 
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Príloha: 
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Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Klub anglického jazyka – bez písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 08.02.2021 

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 

    

    

    

 


