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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Etika a etiketa. Zásady spoločenského správania pri stolovaní. 

 

Etika, etiketa – spoločenské správanie. 

Stolovanie – pravidlá. 

Prestieranie stola. 

Stolovanie – spoločenské výrazy v reštaurácii. 

Práca s aplikáciou Wheel of names, s videom, handoutmi v aplikácii Pinterest. 

 

Kľúčové slová: ethics, etiquette, social behavior, rules, plate, spoon, fork, knife, glass, tablecloth, 

what would you like, I´ll like, something else 
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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/: 

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania, ktoré  určujú naše správanie v konkrétnych 

situáciách, vedú k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a k úcte k človeku. 

Každá situácia je jedinečná, neopakovateľná. Opakujú sa len princípy a pravidlá, ktorých v 

skutočnosti nie je mnoho. 

Tematický celok Spoločenské správanie obsahuje aj témy týkajúce sa pravidiel stolovania a slušnej 

komunikácie v reštaurácii. 

Žiak by mal disponovať zodpovedajúcimi komunikačnými zručnosťami potrebnými v jeho 

osobnom i profesionálnom živote. 

 

K bodu 3/: 

Osvojenie si novej anglickej slovnej zásoby a anglických spoločenských 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. 

Videá Practice English Speaking dávajú audiovizuálne možnosti praktického preskúšania si 

tvorenia rozhovorov v konkrétnej situácii (Order at the restaurant). 

 

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: 
 

Spoločenské správanie uplatňujeme denne, jeho rešpektovanie je nevyhnutné pri vzájomnom 

porozumení a vytváraní pozitívnych medziľudských vzťahov. Prijímame ho a dodržiavame napriek 

tomu, že si to nevyžaduje nijaký zákon. Je výsledkom vzájomného dohovoru medzi všetkými, že 

budú medzi sebou čo najlepšie vychádzať. 

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