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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

 

Pedagogický klub sa zaoberal metodickou prípravou na olympiádu v cudzom jazyku, súťaživosťou 

žiakov,  kultiváciu vlastného prejavu, rozvíjaním a osvojovaním slovnej zásoby a pravidiel 

gramatiky. 

 

 

kľúčové slová: 

olympiáda, súťaženie, metodická príprava, jazykové zručnosti, slovná zásoba, gramatika, čitateľská 

gramotnosť, verbálna komunikácia 

 

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


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

 

Témy stretnutia: Vytvorenie prostredia pre súťaženie v anglickom jazyku zapojením všetkých 

jazykových zručností; príprava na olympiádu v anglickom jazyku a príprava školského kola 

 

Hlavné body stretnutia :  

 

 

       -     jazykové zručnosti 

 

       -     metodická príprava olympiády 

 

       -     súťaživosť 

 

       -      kultivácia ústneho a písomného prejavu 

 

       -     využitie dostupných didaktických materiálov a printových médií 

 

       -     čítanie a počúvanie s porozumením/čitateľská gramotnosť 

 

       -    selekcia žiakov a kritériá do školského kola 

 

       Školského kola sa dobrovoľne zúčastňujú žiaci príslušných ročníkov, ktorí o súťaž prejavia 

záujem. Školské kolá organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Za ich prípravu, organizačné 

a odborné zabezpečenie zodpovedajú riaditelia škôl a predmetové školské komisie.  

Úlohou predmetovej školskej komisie je spropagovať olympiádu medzi žiakmi na škole, odborne ich 

usmerňovať a odporučiť im vhodnú literatúru.  

      Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, jej úlohou nie je testovať 

rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov. 

 

Obsah olympiády: 

1. písomná časť - cieľom e preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením, praktické ovládanie jazyka) súťažiacich. 

2. ústna časť – roleplay/simulation, picture input 

V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a 

plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie. 

 

Hodnotenie:  

 splnenie zadania 

 interakcia a plynulosť vyjadrovania 

 jazyková úroveň (gramatika a syntax) 

 rozsah a použitie slovnej zásoby 

 

Funkcie súťaženia: 

 preverovanie stavu pripravenosti 

 motivačný stimul pre ďalšiu cieľavedomú činnosť 

 propagácia a aktivizácia záujemcov o vzdelávanie 

 prostriedok výchovy 

 zážitok 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

     Vedúce postavenie angličtiny ako jedného z celosvetovo najpoužívanejších jazykov je nesporné, 

rovnako ako aj potreba ovládania tohto jazyka pre potreby zamestnávateľov. Angličtina je kľúčovým 

jazykom biznisu, informačných technológií a vedy. Žiakom pri štúdiu anglického jazyka praje i fakt, 

že angličtina dominuje svetu hudby, počítačových hier a internetu. Zvyknú jej venovať vysokú mieru 

pozornosti pre frekvenciu na trhu práce, možnosť kariérneho rastu či vycestovaniu za prácou do 

zahraničia. 

     Napriek skutočnosti, že  účasť na súťaži  nie je povinná, záujem každoročne narastá, čo len 

potvrdzuje atraktivitu tohto jazyka. Žiakom sa navyše ponúka možnosť ukázať, že nevynikajú len 

svojou technickou odbornosťou ale i nadštandardnými jazykovými schopnosťami. Súťaženie je 

taktiež dôležitým faktorom vo výchovno-vzdelávacom procese ako efektívny prostriedok 

výchovného vplyvu na žiakov. 
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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: Pedagogický klub učiteľov cudzích jazykov – bez písomného 

výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: prezenčne - Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 

Hlohovec, učebňa č. 2 

 

Dátum konania stretnutia:   16. 11. 2021 

 

Trvanie stretnutia:          od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Lucia Chochlíková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

2. Martin Krupa, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

3. Adriana Demešová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 

 

 


