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

Hlavné body 

1. privítanie žiakov 

2. oboznámenie s témou krúžkovej činnosti 

3. čítanie s porozumením, otázky na porozumenie 

4. diskusia o danej tematike 

5. zadanie úlohy na ďalšiu krúžkovú činnosť 

 

Témy stretnutia 

Pokračovanie v rozvíjaní technickej slovnej zásoby z výrobných procesov.  

Práca s pokynmi – ako pracovať na linke a konkrétne procesy v manuály 

Vysvetlenie technickej slovnej zásoby a následné použitie vo vetách a v komunikácii. 

Tvorba vlastných manuáloch spojená s technickou slovnou zásobu 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

Ukážky manuáloch ako pracovať na linke a vysvetlenie 

Žiaci si zapisovali neznáme frázy a spojenia o ktorých sme následne diskutovali. 

Po čítaní rôznych pracovných procesoch sme pracovali s vopred pripravenými textami, kde sme 

odpovedali na otázky vyplývajúce z čítania.  

Žiaci si pripravili vlastné manuály, kde používali technickú slovnú zásobu. Pracovali v skupinách. Po 

skončení prezentovali svoje práce pred ostatnými spolužiakmi, ktorí im dávali otázky. Touto formou 

práce sa žiaci naučili spolupracovať a utvrdzovali si nadobudnutú slovnú zásobu. 

Diskutovali sme na tému technická slovná zásoba, výrobné procesy a správne použitie osvojených 

termínov v zahraničných spoločnostiach, v jednotlivých výrobných procesoch.  

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


Počas krúžku sme novú slovnú zásobu použili v rôznych komunikačných aktivitách. 

Cieľom krúžku bolo oboznámiť žiakov s technickou angličtinou a následné použitie vo výrobných 

procesoch.  
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