
 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: 

 

upevnenie, fixácia učiva, zásada trvácnosti získaných poznatkov, zásada uvedomelosti, aktivity, 

primeranosti a názornosti, praktické využitie poznatkov, schopnosť využiť pojmy v cudzom jazyku 

v bežných životných sitáciách, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov na hodinách cudzích 

jazykov, rozširovanie slovnej zásoby, kľúčová kompetencia čítanie s porozumením, získavanie 

informácií, práca s informáciami, rozšírenia vedomostí v cudzom jazyku vo vybranej téme, tvorivé 

činnosti, využívanie moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód, spoznávanie kultúry, tradícií 

v iných krajinách, multikultúrna výchova 

 

 

krátka anotácia: 

 

V rámci témy  sa pedagogický klub sa venoval práci s internetom, hľadaniu vzorových vianočných 

a novoročných pozdravov, kolied, sviatočných receptov v oboch cudzích jazykoch.  

Jednotlivé recepty s celým postupom prípravy jedál budeme využívať ako texty na čítanie 

s porozumením, na rozširovanie slovnej zásoby. Diskutovalo sa o vybraných textoch-receptoch a 

možnostiach práce s textom zameraným  na kľúčovú kompetenciu čítanie  s porozumením a rozvoj 

čitateľskej  gramotnosti žiakov, vypracovávali sme aj vhodné otázky na jej zistenie 

Pripravili sme taktiež úlohy na precvičovanie novej slovnej zásoby. 

Venovali sme sa, príprave úloh na skupinovú prácu žiakov- písanie pozdravov, riešnie krížoviek a 

doplňovačiek  

Členky klubu sa zhodli, že vhodným spestrením a navodením sviatočnej atmosféry je aj použitie videí 

s nahrávkami kolied. 

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity. 

 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu: 

Pedagogický klub učiteľov cudzích jazykov 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 27.1.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Zita Bedecsová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

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


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

 

I. V úvode koordinátorka pedagogického klubu v krátkosti pripomenula obsah 

                   predchádzajúceho stretnutia klubu –Sviatky, tradície v jednotlivćh nemecky a anglicky 

                  hovoriacich krajinách- a predniesla obsah aktuálneho stretnutia. 

 

II. Príprava materiálov  

 

1. Zhromaždenie pojmov z predchádzajúceho stretnutia,  vhodných na prípravu materiálov a 

textov 

2. Príprava samotných materiálov ( recepty- texty na čítanie s porozumením, pozdravy, 

koledy, videá, doplňovačky, krížovky) 

3. Grafická úprava 

4. Kontrola materiálov, preverenie ich správnosti 

 

III. Systematizácia materiálov 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu zhrnuli výsledky stretnutia. 

Zhodli sa v tom, že  pre efektívne vyučovanie je dôležité neustále sa snažiť o zvyšovanie aktivity 

žiakov na hodinách cudzích jazykov. Význam aktivity spočíva v tom, že rozvíja schopnosti žiakov, 

ich samostatnosť, iniciatívu a tvorivosť- písanie pozdravov, riešenie úloh. Členky pedagogického 

klubu vyjadrili presvedčenie, že žiaci aj pomocou vypracovaných  materiálov lepšie spoznajú tradície 

a kultúru nemecky a anglicky hovoriacich krajín. 

 
.  

O svojich skúsenostiach a záveroch z hodín , kde budú využívať pripravené materiály,  budú  

informovať na ďalších stretnutiach pedagogického klubu. 

 

Členky pedagogického klubu sa vyjadrili aj k aktuálnym problémom dištančného vyučovania. 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

            Členky pedagogického  klubu zdôraznili, že čo žiak sám objaví, riešenie, ktoré sám  nájde, to 

si dlhšie zapamätá. Žiaci radi vyhľadávajú informácie na internete, ktoré potom využijú v skupinovej 

práci pri písaní pozdravov, pre lepšie porozumenie textov. Pripravené materiály bude potrebné využiť 

na hodinách cudzích jazykov a tým zvyšovať ich aktivitu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta  

https://meet.google.com/tfv-aegz-sah 

Dátum konania stretnutia: 27.01.2021 

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. Marta Hlavatá  SOŠtechnická Galanta 

3. Anna Benkovics  SOŠtechnická Galanta 

4. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 

https://meet.google.com/tfv-aegz-sah

