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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Preberanie slov z cudzích jazykov a ich etablovanie v našom jazyku. Lexikálne prostriedky - 

termíny, cudzie slová, ktoré majú pôvod v angličtine. 

Internacionalizácia jazykov (etapy preberania slov z iných jazykov, najmä z ANJ)  

Pojmová mapa, práca s metatextom, s elektronickými slovníkmi, hra: „Povedz a napíš to inak“, 

kartičky so slovami. 

 

Kľúčové slová: internet, software, hardware, computer, computer network, design, volleyball, 

football, tennis, foul, coach, mentor, workout, training, drill, sweater, make up, jam, top model... 
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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 hobby, domáce práce...)  

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/: 

Koordinátorka projektu privítala členov klubu, oboznámila  ich s témou stretnutia a upriamila 

pozornosť na metódy, prostredníctvom ktorých dosiahneme cieľ – osvojenie si potrebných 

lexikálnych prostriedkov, a tým zlepšenie komunikačných zručností v našom aj cudzom jazyku. 
 

K bodu 2/: 

Poznanie obohacovania slovnej zásoby jazyka  patrí medzi základné vedomosti absolventa strednej 

odbornej školy. Okrem vedomostí z lexiky materinského jazyka by mal disponovať 

zodpovedajúcimi komunikačnými zručnosťami potrebnými v jeho profesionálnom živote, s čím 

súvisí pôvod slov, ich preberanie z cudzích jazykov a etablovanie prebratých slov v našej slovnej 

zásobe. Tematický celok Obohacovanie slovnej zásoby – Preberanie slov (1. ročník) sa konkrétne 

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

K bodu 3/: 

Slovenčina sa podobne ako iné európske jazyky internacionalizuje, preberá cudzie slová hlavne 

z angličtiny (odborné výrazy z oblasti športu, hudby, počítačovej techniky či ekonomiky). Poznať 

význam cudzích slov a vedieť ako ich v rôznych komunikačných situáciách vhodne použiť, je 

v súčasnosti nevyhnutnosť. Na osvojenie prebratých slov aj anglických výrazov, ktoré nám aj 

žiakom pomôžu lepšie sa orientovať v bežných aj profesionálnych oblastiach, odporúčame využiť 

napr. prácu s elektronickými slovníkmi, prekladovými aj slovníkmi cudzích slov, s metatextami 

a na utvrdenie základnej terminológie sa nám osvedčili rolové hry („Povedz a napíš to inak“), 

aktivita s kartičkami slov, či pojmová mapa v anglickom jazyku.  

Princíp aktivity s kartičkami slov: žiakov (členov klubu) rozdelíme na dvojice . Každá dvojica 

dostane rovnaký počet kartičiek s vytlačenými slovami. Ich úlohou je roztriediť slová podľa pôvodu 

(slovenské, prebraté z iných jazykov a konkrétne  z angličtiny). Vyhráva dvojica, ktorá splní úlohu 

najrýchlejšie a bezchybne. Obmenou môže byť triedenie slov za istú časovú jednotku alebo 

hľadanie slovenských, či naopak anglických ekvivalentov slov. Na záver je možná tvorivá hra – 

každý si vyberie 5-6 kartičiek a tieto slová sa pokúsi použiť v krátkom príbehu. 
 

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 dochádza k prehlbujúcej sa 

internacionalizácií 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. Tak sa rozšíria ich možnosti uspieť v pracovných pohovoroch a následne na 

trhu práce. 
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