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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Zdroje informácií - získavanie, spracovanie, ukladanie a využitie informácií. Primárne, sekundárne 

a terciárne, cudzojazyčné  zdroje informácií. Pojmy – bibliografia, rešerš, konspekt, mapa  mysle, 

brainstorming a pod.  

Pojmová mapa, práca s metatextom, s elektronickými aj knižnými slovníkmi , hra: „Povedz a napíš 

to inak“, kartičky so slovami. 

 

Kľúčové slová: information, sources of information, primary, secondary, tertiary, bibliography, 

search, conspectus, mind  map... 
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12. Hlavné body, témy stretnutia,  zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod stretnutia, vzájomné privítanie kolegov v angl. jazyku (pozdravy, spoločenská 

konverzácia, opakovanie tém jedlá, varenie, reštaurácia...)  

2. Predstavenie témy a cieľa stretnutia. 

3. Práca so slovnou zásobou k danej téme.  

4. Vzájomná diskusia k uvedeným metódam a možnosti využitia na vyučovaní 

5. Záver 

 

K bodu 1/: 

Po privítaní členov klubu koordinátorka oboznámila s témou stretnutia a upriamila pozornosť na 

metódy, prostredníctvom ktorých dosiahneme cieľ stretnutia – objasnenie spôsobov získavania 

informácií, prácu s nimi až po ich využitie, v dôsledku čoho dôjde k zlepšeniu komunikačných 

zručností v našom aj cudzom jazyku. 

 

K bodu 2/: 

Byť aktívnym účastníkom komunikácie predpokladá nielen mať znalosti o realite, ale vedieť ich 

rozširovať štúdiom, čítaním, vyhľadávaním informácií z rôznych zdrojov a následne ich selektovať 

na potrebné alebo nepotrebné. Tematický celok Získavanie a spracovanie informácií (1. ročník) - sa 

tomu konkrétne venuje a obsahuje mnohé slová  prebraté z iných jazykov, predovšetkým anglického. 

 

K bodu 3/: 

Informácie čerpáme z rôznych zdrojov. Len ten, kto ich vie vyhľadať a spracovať, má z nich úžitok 

nielen pri štúdiu, ale i reálnom živote. Tak je tomu aj pri štúdiu a komunikácii v cudzom jazyku. 

Poznať zdroje, kde informácie , a teda aj cudzie slová efektívne vyhľadávať a vedieť ako ich v rôznych 

komunikačných situáciách vhodne použiť, je v súčasnosti nevyhnutnosť. Na osvojenie anglických 

výrazov, ktoré nám aj žiakom pomôžu lepšie sa orientovať v bežných aj profesionálnych oblastiach, 

odporúčame využiť napr. prácu s literatúrou, elektronickými slovníkmi, prekladovými aj slovníkmi 

cudzích slov, s metatextami a na utvrdenie základnej terminológie sa nám osvedčili rolové hry 

(„Hľadaj a porovnaj“), aktivita s kartičkami slov, či práca so synonymami, napr. hra  „Povedz to 

inak„.  

Princíp hry „Povedz to inak“ spočíva v rozdelení žiakov (členov klubu) do dvojíc. Každá dvojica 

dostane rovnaký počet kartičiek s vytlačenými anglickými slovami, ktoré zatiaľ nepoznajú. Ich 

úlohou je hľadať preklad (význam) týchto slov z rôznych informačných prameňov (internet, slovník, 

iní ľudia...). Následne hľadajú synonymné výrazy k týmto slovám. Vyhráva dvojica, ktorá splní úlohu 

najrýchlejšie a bezchybne. Obmenou môže byť tvorenie najdlhšieho synonymického radu slov za istú 

časovú jednotku. Na záver je možná tvorivá hra – každý si vyberie 5-6 kartičiek a tieto slová sa pokúsi 

použiť v krátkom príbehu s využitím témy stretnutia. 

 

K bodu 4/: 

Členovia klubu vzájomne diskutovali o vhodnosti vybraných aktivizujúcich metód  na osvojenie si 

tematickej slovnej zásoby a spôsoboch preverenia naučeného. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Aj keď je naším materinským jazykom slovenčina, v súčasnej dobe informačnej a digitálnej 

revolúcie je nutné vedieť získavať, spracúvať, ukladať a vhodne používať informácie aj z iných 

jazykov, preto je nevyhnutné  zdokonaľovať komunikačné a jazykové zručnosti našich žiakov vo 

vyučovacom procese vo všetkých ročníkoch, a to v hovorenej a písomnej podobe aj v cudzích 

jazykoch, najmä anglickom. Tak sa rozšíria ich možnosti uspieť v pracovných pohovoroch 

a následne na trhu práce. 
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