
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  
 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Stredná priemyselná škola informačných 

technológií Ignáca Gessaya Medvedzie 133/1, 

Tvrdošín 

4. Názov projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z868 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub odbornej ANJ 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 09.05.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učebňa č. 12 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Martina Rapšíková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://www.sstv.sk/?page_id=16136 

11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: podnikanie, vyučovacie metódy, jazyková hra 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 privítanie účastníkov, oboznámenie sa s témou stretnutia 

 priblíženie obsahu výučby pri výučbe danej témy 

 diskusia k použitiu spracovaného materiálu 

 záver. 

  1, Koordinátorka klubu privítala členky klubu a oboznámila ich s programom stretnutia. 

  2, V rámci tohto stretnutia sa členky klubu zamerali na upevňovanie slovnej zásoby a teda aj  

       vyučovacie metódy využívajúce sa pri upevňovaní učiva. Výborným nástrojom na upevňovanie  

       si slovnej zásoby súm rôzne hry, ktoré nie len preopakujú, ale aj zakomponujú učiaci sa výraz 

       do vety a tým si žiaci upevnia aj praktické požitie. Medzi najpoužívanejšie hry patrí Bingo,  

       Scrabble, synonymá, antonymá, vysvetľovanie slov a ich uhádnutie, šibenica a podobne.  

       Pri upevňovaní si slovnej zásoby pomáha opakované používanie slov a preto je lepšie rozdeliť  

       si slovíčka do niekoľkých vyučovacích hodín a upevňovať ich postupne. Následne na to  

       venovať jednu vyučovaciu hodinu na celkové preopakovanie si celej témy.  

 3, V rámci diskusie členky klubu prediskutovali vhodnosť použitia hier v jednotlivých ročníkoch, 

      nakoľko je rozdiel, či túto formu vyučovania využívame u prvákoch alebo štvrtákoch. Prváci sú 

      hravejší no nie vždy chápu hru ako vyučovací proces. Naproti tomu štvrtáci sa už nehrajú a je na 

      nich, či si hru zoberú ako formu výučby, alebo len spôsob ako prežiť hodinu. 

 4, V závere hodiny  členky klubu prediskutovali a preskúšali si rôzne didaktické hry zamerané na  

     upevňovanie si učiva.  

Závery a odporúčania:  

Hra vo vyučovaní by mala rozvíjať žiakove poznávacie funkcie. Výhodou hry je vysoká motivácia 

žiaka, ktorý si lepšie zapamätá určité informácie a takto naučené vedomosti zostávajú v pamäti 

omnoho dlhšie než pri mechanickom učení. Žiaci sa môžu v priebehu hry realizovať, čerpajú z 

vlastného úžitku, sami sa niečo naučia alebo dozvedia. Výber hry je plne v rukách učiteľa, ktorý sa 

na ňu musí náležite pripraviť. Každá didaktická hra musí mať určitý cieľ, obsah a pravidlá. súčasne 

však musí učiteľ brať do úvahy aktuálne záujmy žiakov. Hra musí byť pre žiaka zrozumiteľná, 

učiteľ jasne stanoví cieľa pravidlá.  
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