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11. Manažérske zhrnutie: 
  

kľúčové slová: 

uplatňovanie medzi predmetových vzťahov na hodinách cudzích jazykov, rozširovanie slovnej 

zásoby, rozprávanie, získavanie informácií, práca s informáciami, rozšírenia vedomostí v cudzom 

jazyku vo vybranej téme, tvorivé činnosti, využívanie moderných inovatívnych a aktivizujúcich 

metód,  prepojenie s praxou,  lepšie uplatnenie na trhu práce  

 

krátka anotácia: 
Pedagogický klub sa venoval tvorbe prezentácií, rozširovaniu slovnej zásoby z oblasti    najvýznamnejších 

svetových veľtrhov a výstav- v cudzom jazyku (nemecký jazyk, anglický jazyk).  

V prezentáciách sú základné informácie a obrázky o najväčších veľtrhoch. 

  Zvláštnu pozornosť venoval slovnej  zásobe súvisiacej s najväčšími výstavami a veľtrhmi sveta-  

  texty súvisiace s danou témou- význam veľtrhov /najmä hospodársky/, spoznávanie vystavovateľov,  

  získavanie informácií, porovnávanie sa s ostanými účastníkmi atď.  

  V textoch nájdu žiaci  informácie taktiež o najvýznamnejších veľtrhoch a výstavách  Nemecka.  

  Je dôležité, aby žiaci z textov pochopili, že veľtrhy sú miestom  pre získanie prehľadu 

  o marketingovej situácii v danej oblasti, pre stretávanie sa odborníkov a pre prácu s verejnosťou. 

Vytvorené otázky  overia úroveň čítania s porozumením. 

  Taktiež pripravil testy na opakovanie , otázky na danú problematiku v rámci prípravy na diskusiu 

  na danú tému.   

Členky klubu venovali zvláštnu pozornosť tvorbe osnovy seminárnej práce pre žiakov z danej oblasti. Práca na 

vypracovávaní seminárnej práce prispejú k osvojeniu odborných pojmov. Využitie pripravených materiálov 

přispěju k rozvoju rečových zručností, k  zlepšeniu čítania s porozumením, k osvojeniu si rôznych odborných 

pojmov v cudzích jazykoch. 

Aj vytvorené prezentácie budú slúžiť aj ako prostriedok na opakovanie  slovnej zásoby a na konverzáciu. 

V rámci opakovania budú využité aj pripravené testy.   

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity. 

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


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

I. Zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu, rámcový program a termíny 

jednotlivých stretnutí  

                   V úvode koordinátorka pedagogického klubu v krátkosti pripomenula členkám obsah 

                   stretnutia- Pripraviť obrázky  z rôznych veľtrhov a výstav 

                                     Pripraviť prezentáciu 

                                     Pripraviť štruktúru seminárnej práce pre žiakov 

                                     Pripraviť testy pre žiakov na opakovanie 

                                     Rôzne, aktuálne problémy, výmena skúseností 

 

 

II. Príprava materiálov 

 

1. Príprava obrázkov a  textov z rôznych veľtrhov a výstav 

2. Príprava slovnej zásoby a úloh na diskusiu, konverzáciu, dialógy 

3. Príprava prezentácií využitím obrázkov a  textov 

4. Príprava štruktúry seminárnej práce pre žiakov 

5. Príprava testov na opakovanie 

 

 

III. Systematizácia materiálov, konečná úprava obrázkov, textov, otázok k textom , testov 

a prezentácií. 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu vyjadrili presvedčenie, že vypracované  

             materiály zvýšia aktivitu a motiváciu žiakov na hodinách. O svojich skúsenostiach budú 

             informovať na ďalších stretnutiach pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Pedagogický klub sa zhodol v tom, že pripravené materiály a získané vedomosti budú                       

využívať v učebných odboroch a taktiež v  študijných odboroch / štvorročné i nadstavbové štúdium/. 

V učebných odboroch budú klásť dôraz hlavne na rozširovanie slovnej zásoby a na prácu 

s obrázkami, v študijných odboroch na úlohy s textami, riešenie cvičení  na rozprávanie a na diskusiu 

na danú tému. Téma je odborná, prepojená s praktickými skúsenosťami žiakov. Umožňuje široké 

uplatnenie medzipredmetových vzťahov. 

Pripravené testy budú využívané na overenie a upevnenie získaných vedomostí.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712/10, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  1/5 

 

Dátum konania stretnutia: 21.4.2022 

Trvanie stretnutia: od 15,30hod do 18,30hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová  SOŠtechnická Galanta 

2.  Mgr. Monika Czaniková  SOŠtechnická Galanta 

3. Mgr. Monika Ráczová _ SOŠtechnická Galanta 

4. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 

 

 

 


