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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

Anglický text o Alanovi Turingovi 

Precvičenie slovnej zásoby formou aktivizujúcej hry: Pexeso. 

Práca v skupinách na riešení logických úloh 

 

 

 

Kľúčové slová: cipher, cypher, signature, automatic, mechanical, artificial intelligence, computer 

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

1. Privítanie kolegov a zopakovanie anglických pozdravov.  

2. Predstavenie základnej témy: Slávni matematici a ich prínos pre reálny život. 

3. Precvičenie nových anglických výrazov, ktoré sa vyskytujú v odbornom texte.  

4. Riešenie jednoduchých cifier. 

5. Záver 

 

K bodu 1/: 

Koordinátorka projektu privítala kolegov a oboznámila ich s témou stretnutia. Zopakovala spolu 

s kolegami základné frázy, slovnú zásobu z predchádzajúcich stretnutí.  

 

K bodu 2/: 

Čítanie anglického textu o Alanovi Turingovi, vynikajúcom matematikovi, ktorý počas druhej 

svetovej vojny viedol v Bletchley parku tím, ktorý zásadne prispel k porážke Nemecka. Jeho tím 

dokázal prelomiť nemeckú „neprekonateľnú šifru“. Mal tiež zásadný vplyv na počítačovú vedu a 

umelú inteligenciu. Navrhol automatický výpočtový stroj (ACE), jeden z prvých dizajnov 

elektronických počítačov. Preklad článku a diskusia na danú  tému.  

 

K bodu 3/: 

Osvojenie nových anglických pojmov, ktoré sa vyskytujú v článku a používajú sa v počítačovej 

terminológii. Formou aktivizujúcej  hry,  ktorá podporuje spoluprácu účastníkov:  účastníci 

sedia v kruhu, prvý má loptičku a povie anglické slovo podá loptičku inému, ten ho preloží povie 

vetu s použitím tohto slova a vymyslí nové slovo a podá loptičku ďalšiemu... Aktivita prispieva aj k 

budovaniu spolupatričnosti. Zároveň sa účastníci môžu zdokonaľovať v aktívnom počúvaní a v 

používaní primeraného hlasu. 

 

K bodu 4/: 

Práca v skupinách:  riešenie jednoduchých šifier v skupinách. Prezentácia výsledkov práce pred 

všetkými skupinami. 

 

K bodu 5/:  

Je dôležité, aby sa žiaci vedeli orientovať v anglických výrazoch, ktoré sa v matematike 

a informatike používajú, vzhľadom na množstvo odbornej literatúry z danej oblasti. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Naša škola je zameraná na informačné technológie, snažíme sa žiakom rozšíriť obzor poznania 

v tejto oblasti a tým ich motivovať k ďalšiemu štúdiu. 
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