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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: 

Krátka anotácia, kľúčové slová 

Kultúra a umenie je maturitná téma, ktorá nepatrí medzi obľúbené, kvôli nedostatočným 

vedomostiam, skúsenostiam a možnostiam, alebo rodinnému zázemiu. Práve preto je veľkou výzvou 

pre učiteľa sprístupniť a oboznámiť žiakov s tým čo všetko patrí k umeniu a ako rôzne môže kultúra 

obohatiť ich život.  

Kľúčové slová: príležitosti, žánre, podujatie, osobnosti, zážitok 

 

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


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

 

1.Slovná zásoba 

2. Tipy na konverzáciu 

3. možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, 

tanec), 

4.obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti), 

5. návšteva kultúrneho podujatia, 

6. hudobné, filmové a divadelné festivaly, atmosféra, 

7. ďalšie druhy umenia - folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra - najznámejšie osobnosti. 

13. Závery a odporúčania: 

Téma sa dá prebrať interaktívne a pútavou formou pomocou materiálov dostupných na Internete, 

spoločnej návštevy kultúrneho podujatia, výstavy, múzea. Takisto oboznámenie so slovnou 

zásobou patriacou k divadlu, kinu, výtvarnému umeniu ako aj prípravou tipov na konverzáciu so 

študentmi môže napomôcť žiakom k presnejšiemu vyjadrovaniu sa a zároveň prehĺbiť ich 

vedomosti z tohto odvetvia. Skúsenosti z praxe poukazujú na zaujímavý fakt, že niektorí žiaci sa 

s rôznymi druhmi umeniaoboznámia právevďaka tejto téme a spôsobu jej prezentácie. 
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Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 
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Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Klub anglického jazyka – bez písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠE Trnava, učebňa 428 

Dátum konania stretnutia: 13.01.2022 

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 

    

    

    

 


