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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Typy osobnosti 

 

Osobnosť, jej štruktúra a vlastnosti. 

Typológie osobnosti. 

Typológia temperamentu, fyzická a psychická typológia. 

Introvert, extrovert. 

Sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik. 

Práca s aplikáciou Wheel of names, s pexesom, handoutmi v aplikácii Pinterest, test osobnosti. 

 

Kľúčové slová: human personality, character features, personal qualities, personality typologies, 

positive and negative sides, look up to, admire, adore, friendly, modest, honest, fair, brave, funny, 

selfish, explosive, cruel, stubborn… 
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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/: 

Každý z nás je iný. Niektoré povahové črty však máme spoločné. Preto sa už mnohí odborníci 

zaoberali rozdelením na rôzne typy osobnosti. Najznámejšie a zároveň najstaršie delenie rozlišuje 

sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika. Podľa toho môžeme zistiť nielen svoje 

osobnostné črty, ale aj svoje silné a slabé stránky.  

Témy Osobnosť človeka, Skupiny vlastností a Typy temperamentu sú súčasťou tematického celku 

Človek ako jedinec. Je dôležité, aby žiaci spoznávali a charakterizovali nielen druhých ľudí, ale aj 

samých seba. 

 

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 Wheel of names je vhodná na upevnenie a preverenie získanej slovnej zásoby. 

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

zásoby a fráz, vytváranie a použitie hry Pexeso dáva možnosti na upevnenie slovnej zásoby. 

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

zásoby v konkrétnej situácii (Character features, Personal qualities). 

 

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: 

Každý človek má v sebe ukrytý potenciál, ktorý mu umožňuje dosahovať skvelé výsledky, úspech 

a kariéru. Väčšina ľudí však svoj potenciál nevyužíva. Pretože každý z nás je iný, každému ide 

prirodzene dobre niečo iné a každý z nás dosahuje výsledky iným spôsobom. Tajomstvom úspechu 

je sebapoznanie a využívanie svojich silných stránok a talentov. Tieto témy môžu pomôcť žiakom 

odhaliť silné a slabé stránky seba a iných, pomôžu im pochopiť svoj typ osobnosti, stratégie 

úspechu a zlepšiť komunikáciu a vzťahy s inými.  

 Ovládanie týchto pravidiel v anglickom jazyku uľahčuje možnosť uspieť na pracovnom trhu. 
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