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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

   

Pedagogický klub sa zaoberal metodickou prípravou na prezentáciu v cudzom jazyku na konkrétnu 

tému, výberom textov,  interdisciplinárnymi vzťahmi, kultiváciu vlastného prejavu, rozvíjaním 

a osvojovaním slovnej zásoby a kreativitou žiakov, samotnou efektívnosťou prezentácie. 

 

 

kľúčové slová: prezentácia, metodická príprava, jazykové zručnosti, slovná zásoba, gramatika, 

čitateľská gramotnosť, verbálna komunikácia 

 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


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

 

Témy stretnutia: Komunikačná jazyková zručnosť pri príprave prezentácie Vianoce na Slovensku 

a anglicky hovoriacich krajinách; príprava žiakov na realizáciu /slovná zásoba a výber textov 

v spojení s danou témou 

Hlavné body stretnutia :  

 

 

       -     jazykové zručnosti 

 

       -     metodická príprava prezentácie 

 

       -     efektívna prezentácia 

 

       -     komparačná metóda 

 

       -      kultivácia ústneho a písomného prejavu 

 

       -     využitie dostupných didaktických materiálov a printových médií 

 

       -     čítanie a počúvanie s porozumením/čitateľská gramotnosť 

 

       -    výber textov 

 

Žiaci majú prezentovať to, čomu rozumejú. 

Nie je nič horšie, ako sa snažiť prezentovať myšlienky niekoho iného a úplne najhoršie je, ak danej 

problematike žiaci nerozumejú. Preto je nevyhnutná kvalitná metodická príprava a oboznámenie sa 

s problematikou/témou. 

Žiaci majú používať presnú a profesionálnu terminológiu 

Kľúčom k porozumeniu v komunikácii je používanie platnej a správnej terminológie. Žiaci by preto 

mali adekvátne ovládať terminológiu oblasti, ktorej sa prezentácia venuje. Preto treba kultivovať ich 

jazykové zručnosti, slovnú zásobu, gramatiku a komunikačné schopnosti. 

Správna výslovnosť 

Vôbec nie je potrebné mať výslovnosť ako rodený Američan či Angličan. Angličtina je medzinárodný 

jazyk, a tak to aj všetci berú. Avšak je potrebné dodržať určité štandardy výslovnosti a vyslovovať 

jasne a dostatočne nahlas. Ak žiaci vykazujú isté problémy s výslovnosťou, môžu využiť konverziu 

textu na reč (text to speech) a nechať si svoju prezentáciu nahovoriť do zvukového súboru. Takto sa 

im výslovnosť aj slovné spojenia zafixujú v pamäti. 

Jednoduchá gramatika a syntax 

Treba žiakov upozorniť, aby sa nesnažili používať zbytočne zložitú gramatiku a dlhé vety. 

Najdôležitejší je obsah a pochopenie. Prezentácia nie je beletria. Je taktiež potrebné žiakov pripraviť 

na fakt, aby počítali s určitou dávkou stresu, kedy si nespomenú na nejaký výraz. Stresový faktor je 

prirodzený, treba ho však potláčať svedomitou prípravou. 

 

https://www.prelozime.sk/cudzojazycne-nahravky.html


13. Závery a odporúčania: 
 

K prezentácii na tému, ktorej žiaci rozumejú, vedia aj anticipovať otázky, ktoré im budú kladené. Ak 

svojou prezentáciou zaujali a presvedčili spolužiakov, nie je ani žiadna hanba povedať, že na nejakú 

otázku nepoznajú presnú odpoveď. Je dobré mať pripravené aj všeobecné, takpovediac diplomatické 

odpovede. 

Taktiež je nevyhnutné u žiakov budovať povedomie, že prezentácia slúži na to, aby sa predali 

a vybudovali si základňu poslucháčov. 
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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:  Stredná odborná škola technická 

F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 

učebňa č. 2 

 

Dátum konania stretnutia:   17. januára 2022 

 

Trvanie stretnutia:         od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Adriána Demešová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2. Martin Krupa, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

3. Lucia Chochlíková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


