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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Politický systém v anglofónnych krajinách a u nás. 

 

Politický systém, typy štátu. 

Monarchia – jej typy, republika – jej typy, ich porovnanie. 

Panovník, prezident, kancelár, vláda, parlament. 

 

Práca s aplikáciou Wheel of names, pojmová mapa,  handouty, youtube, pexeso. 

 

Kľúčové slová: political system, monarchy, republic, constitution, the Queen, president,  

the government, parliament, powers, elections. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia,  zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod stretnutia, vzájomné privítanie kolegov v anglickom jazyku. 

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/: 

Politický systém štátu je súhrn vzťahov, ktoré sa v oblasti politiky utvorili medzi štátnymi orgánmi, 

politickými organizáciami a inštitúciami a ostatnými záujmovými organizáciami, skupinami nátlaku 

a ľuďmi. Táto téma zahŕňa jednotlivé typy štátov, ich riadenie a fungovanie. Pre študentov je 

prínosné vedieť, ako funguje štát, ktorého jazyk sa učia, alebo ktorý môžu v budúcnosti navštíviť, 

alebo v ktorom nájdu prácu. Je vhodné využiť medzipredmetové vzťahy medzi anglickým jazykom 

a občianskou náukou. 

 

K bodu 3/: 

Osvojenie si novej anglickej slovnej zásoby a anglických fráz je náročné na zapamätanie. Preto je 

vhodné využívať rôzne inovatívne metódy a moderné technické prostriedky. 

Aplikácia Wheel of names pojmová mapa sú vhodné na upevnenie a preverenie získanej slovnej 

zásoby. Platforma Pinterest ponúka veľa možností na použitie handoutov na precvičenie použitia 

slovnej zásoby a fráz. Videá youtube dávajú možnosti praktického preskúšania počúvania 

s porozumením a odpovedania na otázky na základe videného a počutého (Political System: Types 

& Definition,Types of Political Systems). 

 

K bodu 4/: 

Členovia klubu vzájomne diskutovali o vhodnosti vybraných aktivizujúcich metód  na osvojenie si 

tematickej slovnej zásoby, spôsoboch preverenia naučeného a vyskúšali si tvorbu pexesa a prácu 

s ním. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Výuka tejto témy nie je ľahká ani v slovenskom jazyku, ale zaradením anglickej slovnej zásoby to 

môže byť pre žiakov atraktívnejšie. Používanie inovatívnych metód pomáha zlepšovať vedomosti 

a komunikačné zručnosti žiakov, čo môže uľahčiť pohyb a úspech na trhu práce. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Hurajová 
15. Dátum 23. 09. 2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Dagmar Hujová 
18. Dátum 23. 09. 2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


