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1. Prioritná os Vzdelávanie 
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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 

Práca s programom Wocabee – zadávanie slovnej zásoby technickej aj všeobecnej  

Tvorba balíkov wocabee spolu so žiakmi 

Tvorba hier na zadanú slovnú zásobu a súťaženie individuálne a v skupinách 

Používanie osvojenej slovnej zásoby v komunikácii 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

So žiakmi sme si pripravili balíky v programe wocabee týkajúce sa technickej aj všeobecnej slovnej 

zásoby. Na slovnú zásobu nám program wocabee vygeneroval individuálne aj skupinové hry a žiaci 

súťažili medzi sebou a v skupinách, čo viedlo k hlbšiemu osvojeniu si slovnej zásoby. Nadobudnutú 

slovnú zásobu sme precvičovali aj testovými praktikami, ktoré nám pripravil program wocabee 

s manuálne vloženej slovnej zásoby.  

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

Slovnú zásobu sme si osvojovali aj v textoch pripravených zo zadanej slovnej zásoby, kde si žiaci 

precvičovali tvorbu otázok ktorá je tiež veľmi potrebná v komunikácii. K daným textom som 

pripravila úlohy s otvorenými a zatvorenými otázkami, kde bolo cieľom bolo prehlbovať čítanie 

s porozumením. 

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


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.  

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. Tiež sme prehlbovali všeobecnú slovnú zásobu a jej následné použitie v komunikácii. 
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