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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Rodina, jej typy a funkcie 

 

Téma rodiny ako súčasť sociológie, znaky rodiny 

Typy rodiny podľa rôznych kritérií. 

Funkcie rodiny – rôzne hľadiská. 

Životný cyklus rodiny. 

Manželské vzťahy. 

Práca s aplikáciou WocaBee, videá – Types and funkcions of the family, Family and relationships, 

handouty, rozhovor. 

 

Kľúčové slová: family backround, parents, grandparents,only child, teeneger, adult, married, cousin, 

nephew, mother-in-law, fall in love, generation gap, funkcions of the family, divorce, nuclear, 

single-parent, extended, childless, … 
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12. Hlavné body, témy stretnutia,  zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

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

konverzácia, ...)  

2. Predstavenie témy a cieľa stretnutia. 

3. Práca so slovnou zásobou k danej téme slovnej zásoby.  

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

5. Záver 

 

K bodu 1/: 

Koordinátorka projektu privítala členov klubu, zopakovala spolu s členmi základnú spoločenskú 

konverzáciu, oboznámila ich s témou stretnutia a upriamila pozornosť na metódy, prostredníctvom 

ktorých dosiahneme cieľ. 

K bodu 2/: 

Rodina ako prostredie, s ktorým sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. 

Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Ale je aj obrazom doby a jej 

politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, ekologických a iných podmienok a zásad. 

Rodina je prvá skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď po svojom narodení. Rodine záleží na 

tom, aby správne plnila úlohy v oblasti socializácie svojich členov. Rodina odovzdáva kultúrne 

dedičstvo nasledujúcim pokoleniam. Rodina realizuje spoločenskú kontrolu nad svojimi 

príslušníkmi. Rodina zaisťuje rovnováhu medzi emocionálnymi potrebami svojich členov. 

Témy Výber životného partnera, Rodina, manželstvo a rodičovstvo sú súčasťou tematického celku 

Človek a spoločnosť. Je dôležité, aby sa žiaci pripravovali na ďalšie roly, ktoré ich v živote 

očakávajú. 

K bodu 3/: 

Osvojenie si novej anglickej slovnej zásoby a anglických fráz je náročné na zapamätanie. Ich 

správne použitie v rôznych komunikačných situáciách je v súčasnosti nevyhnutnosť. 

Preto je vhodné využívať rôzne inovatívne metódy a moderné technické prostriedky. 

Aplikácia WocaBee je vhodná na naučenie sa, upevnenie a preverenie slovnej zásoby. 

Platforma Pinterest ponúka veľa možností na použitie handoutov na precvičenie použitia slovnej 

zásoby a fráz. 

Videá z platformy You tube dávajú audiovizuálne možnosti praktického preskúšania si slovnej 

zásoby z danej témy a pomáhajú tvoriť dialógy (Types and funkcions of the family, Family and 

relationships). 

 

K bodu 4/: 

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

tematickej slovnej zásoby, spoločenských fráz a spôsoboch preverenia naučeného. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Rodina má reprodukčnú, výchovnú, ekonomickú, ochrannú, emocionálnu funkciu. Rodina ako 

prostredie, s ktorým sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. Vytvára 

vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Ale je aj obrazom doby a jej politických, 

sociálnych, ekonomických, kultúrnych, ekologických a iných podmienok a zásad. Rodina je prvá 

skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď po svojom narodení. Rodine záleží na tom, aby 

správne plnila úlohy v oblasti socializácie svojich členov. Rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo 

nasledujúcim pokoleniam. Rodina realizuje spoločenskú kontrolu nad svojimi príslušníkmi. Rodina 

zaisťuje rovnováhu medzi emocionálnymi potrebami svojich členov.Tieto témy môžu pomôcť 

žiakom pochopiť a zlepšiť vzťahy a komunikáciu s ľuďmi. Ovládanie týchto pravidiel 

v anglickom jazyku uľahčuje možnosť uspieť na pracovnom trhu. 
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