
 

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 11.04.2022 

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 
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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, Rozširovanie slovnej zásoby nesúvisí len s osvojovaním si novej slovnej zásoby, ale aj  

      so schopnosťou vytvárať rôzne slovné druhy  z jedného výrazu. V podnikateľskej sfére je veľa  

      výrazov tvorených s použitím prípon, predpôn alebo spájaním slov. Takýmto spôsobom si 

      namiesto jedného výrazu osvoja dva, tri, niekedy aj viac výrazov naraz. S využitím osvojenej  

      slovnej zásoby z predchádzajúcej hodiny môže vyučujúca spolu so žiakmi prechádzať jednotlivé 

      slovíčka  a snažiť sa vytvoriť čo najviac slovných druhov z každého výrazu s použitím prípon  

      a predpôn, ktoré vyučujúca vypísala na tabuľu.  

      V druhej polovici hodiny sa môžu žiaci zamerať na zložené výrazy ktoré sú im už známe, alebo  

      využiť internetové zdroje na hľadanie ďalších spojených výrazov. V rámci spätnej väzby  

      a praktického precvičenia sa môže použiť tvorba dialógov, kde budú musieť žiaci využívať  

      slovnú zásobu s ktorou pracovali na hodine.  

 3, V rámci diskusie členky klubu prediskutovali aj možnosť použitia odborných článkov poprípade 

      pracovných listov, nakoľko tento druh tvorenia slov sa vyskytuje aj v maturitných testoch.  

 4, V závere stretnutia členky klubu prediskutovali vyučovacie  metódy, ktoré by použili na prípravu  

      otvorenej hodiny, 

Závery a odporúčania:  
Niekedy je veľmi ťažké osvojiť si väčšie množstvo slov v priebehu jednej poprípade dvoch 

vyučovacích hodín a preto je potrebná aj domáca príprava žiakov. Sú však žiaci, ktorí majú problém 

sadnúť ku zošitu a učiť sa takouto pasívnou formou. Vtom prípade môže učiteľ poskytnúť odkaz na 

rôzne alternatívne zdroje ako sú videá, posluchové vysielania na „spotify“, poprípade čítanie online 

článkov, čo ich prinúti vyhľadávať neznáme výrazy aby niečomu porozumeli. 
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