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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Nástroje a náradie používané v odbornom praktickom vyučovaní 

Základné pojmy v anglickom jazyku: ručná rámová pílka na kov, pilník, nožnice na plech, nitovacie kliešte, 

závitníky, závitové očká, spájkovačka 

 

Témy: 

Ručné rezanie kovu. 

Ručné strihanie plechov. 

Spájanie kovových častí nitovacími kliešťami. 

Spájanie kovových častí spájkovaním. 

Ručné rezanie vnútorného a vonkajšieho závitu. 

 

Metóda kľúčového slova, metóda CLIL, pojmová mapa. 

 

Kľúčové slová:  
hand saw for metal, file, sheet metal shears, riveting pliers, screws, threaded eyelets, soldering iron,  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Privítanie kolegov a zopakovanie anglických pozdravov.  

2. Predstavenie základnej témy a cieľa stretnutia. 

3. Spracovanie slovnej zásoby.  

4. Vzájomná diskusia k uvedeným metódam a testom.  

5. Záver 

K bodu 1/: 

Koordinátorka projektu privítala kolegov a oboznámila ich s témou stretnutia a upriamila pozornosť na 

metódy, ktoré vo vyučovacom procese využijeme. Zdôraznila aj význam medzipredmetových vzťahov, ktoré 

sú nevyhnuté na rozvoj samostatnosti a zodpovednosti študentov za svoje pracovné aktivity, ich 

zodpovednosti za zverené pracovné náradie a nástroje a dodržiavanie BOZP. 

 

K bodu 2/: 

Praktické vyučovanie je organizovaný proces poskytujúci študentom praktické zručnosti, schopnosti a návyky 

nevyhnutné na výkon povolania. Praktické vyučovanie sa vykonáva na hodinách praxe, v školských 

pracovných priestoroch -  dielňach a laboratóriách. V  týchto  priestoroch študent vykonáva cvičnú prácu 

alebo produktívnu prácu, ktorej výsledkom je výrobok alebo pomôcka, slúžiaca na vyučovanie pre lepšie 

pochopenie školskej teoretickej problematiky. Úspešné zvládnutie praktickej úlohy vyžaduje u študenta 

nielen dobré teoretické vedomosti z danej oblasti, ale aj správny pracovný  technologický postup, správna 

voľba použitého nástroja alebo náradia a samozrejme dodržiavanie BOZP. V rámci predmetových vzťahov je 

študent informovaný a vedený k tomu, aby poznal základné nástroje a náradie (nevyhnutné pre danú pracovnú 

operáciu), ich správne pomenovanie v slovenskom a zároveň aj v anglickom jazyku. 

 

K bodu 3/: 

Osvojenie praktických zručností, schopnosti a návykov, ich spojenie s teoretickými poznatkami, osvojenie 

nových anglických pojmov a základnej terminológie je náročné na pochopenie učiva u študentov. Preto sa 

snažíme využívať účinné inovatívne metódy, ako napríklad metódu práce na výrobku, metódu projektového 

vyučovania, metódu kľúčového slova, pojmovú mapu a hlavne metódu CLIL.   

Pri použití metódy CLIL ( Content and Language Integrated Learning = integrované obsahové a jazykové 

vzdelávanie), na vyučovaní odborného predmetu (PRAX)  sa študent oboznamuje s obsahom odborného 

predmetu  v cudzom, teda anglickom jazyku. CLIL nie je jednotná metodika, ale pokrýva množstvo metód, 

ktoré umožňujú efektívnejšie a atraktívnejšie vyučovanie v cudzom jazyku. Špecifickosť postavenia cudzieho 

jazyka v tejto metodike spočíva v tom, že cudzí jazyk tu nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom, 

pomocou ktorého sa vzdelanie získava, teda je pracovným jazykom. Výhodou je, že okrem poznatkov z 

odborného predmetu sa študent učí aj cudziemu jazyku a to nie gramaticko-prekladovou formou, ktorá 

pretrváva v našom edukačnom systéme, ale komunikačnou formou, resp. formou čítania s porozumením. 

Študent musí porozumieť učivu a musí ho aj zreprodukovať, resp. vysloviť svoj vlastný názor. Tým sa 

rozširujú jeho jazykové zručnosti, ako aj slovná zásoba. Naučená slovná zásoba sa dá aj spätne použiť na 

hodinách anglického jazyka. 

 

K bodu 4/: 

Členovia klubu vzájomne diskutovali o príprave žiakov na testovanie a o ďalších inovatívnych metódach 

výučby s využitím anglickej slovnej zásoby. Teoretické poznatky študentov možno doplniť vhodnými 

obrázkami, nástennými mapami nástrojov v slovenskom aj anglickom jazyku, prípadne použiť vhodné 

simulačné programy, ppt. prezentácie. 

K bodu 5/ Závery a odporúčania: 

Výučba praktických predmetov s osvojením si anglických výrazov je náročný proces. Preto sme spoločne 

vytvorili testovacie úlohy a systém hodnotenia samostatných prác študentov s cieľom prehĺbiť 

medzipredmetové vzťahy (prax – anglický jazyk). Veľký dôraz kladieme na samostatný   a zodpovedný 

prístup žiaka k riešeniu daného problému, k aplikácií nadobudnutých poznatkov v praxi. 
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