
Otvorená hodina 

  Ročník: tretí 

Trieda: všetky odbory 

 

Vyučovacie metódy:   frontálne opakovanie, motivačný rozhovor, práca s učebnicou, video 

 

Vyučovacie pomôcky: dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa 

 

Vzdelávacie ciele a rozvoj kompetencií: 
 

Hlavný cieľ:   

- vytvoriť a predviesť pracovný pohovor formou rolovej hry a rozšírenie slovnej zásoby 

na tému Pracovný trh 

 
 

                        

Vedľajšie ciele: 

-     vytvoriť životopis podľa daných údajov 

 

-         žiak vie vymenovať a vysvetliť základné pojmy pracovného trhu 

-      žiak vie vymenovať účastníkov pracovného trhu  

-         žiak ovláda štruktúru životopisu a motivačného listu 

-         žiak ovláda náležitosti spojené s pracovným pohovorom  

 

Slovná zásoba: 

nouns: an employee, an employer, employment, a position, a letter of application, curriculum 

vitae, an application form, Human Resources Department, an applicant, an interview, staff, 

salary, wage, recruitment agency 

verbs: to advertise, to employ, to hire 

phrasal verbs: to apply for, to look for, to be responsible for, to be in charge of, to deal with, 

to work with 

 

 Štruktúra hodiny  

 
Organizačná časť 

 
-   pozdrav, kontrola neprítomnosti a zápis do triednej knihy, 

-  slovné oboznámenie žiakov s cieľom a štruktúrou hodiny 

 

Motivačná fáza 

 

Pomôcky: dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa 

 

- hodinu začneme motivačným videom o pracovnom trhu 

https://www.youtube.com/watch?v=z1Fy7HQ8tw0,  

- vyzveme žiakov aby formou brainstormingu vypísali na interaktívnu tabuľu slovnú 

zásobu k danej téme, ktorá bola zmienená  vo videu,  

- budeme klásť otázky na vyvolanie predchádzajúcich skúseností a poznatkov žiakov, 

https://www.youtube.com/watch?v=z1Fy7HQ8tw0


- úlohou žiakov je vysvetliť jednotlivé pojmy spomenuté vo videu,  

- riadeným rozhovorom rozvíjame produktívnu kompetenciu žiakov – rozprávanie.  

 

Po zodpovedaní motivujúcich otázok prejdeme  k téme hodiny. 

 

Témou dnešnej hodiny je vytvoriť a predviesť pracovný pohovor formou rolovej  hry a  

rozšírenie slovnej zásoby na tému Pracovný trh 

Po splnení úvodnej motivácie  prejdeme plynulo  do druhej fázy hodiny – expozičná fáza. 

 

Expozičná fáza – expozícia nového učiva 

 

aktivita č.1: 

 

Počas aktivity sa žiaci oboznámia  s novými informáciami formou audio-vizuálneho podnetu – 

videa, sprostredkujúceho priebeh prijímacieho pohovoru do práce 

https://www.youtube.com/watch?v=HMQlA-TIAsk .  Vyučujúci podľa potreby robí vo videu 

pauzy a vysvetľuje žiakom novú slovnú zásobu z oblasti prijímacieho pohovoru. Z dôvodu 

upevnenia a osvojenia slovnej zásoby žiaci si pozrú video 2x za sebou.  

 

Fixačná a diagnostická fáza 

 

aktivita č.2: 

 

Žiaci sa rozdelia do dvojíc a formou rolovej hry si pripravia vlastný pracovný pohovor 

v anglickom jazyku, ktorý neskôr prezentujú pred ostatnými spolužiakmi. Cieľom aktivity je 

vyskúšanie si roly personalistu a uchádzača o prácu. V druhom opakovaní hry si roly vymenia.  

Vedľajším cieľom aktivity je vytvorenie spätnej väzby medzi spolužiakmi pri  hre na pracovný 

pohovor, ktorá umožní žiakom nahliadať  na seba samého zo strany  budúceho zamestnávateľa.  

 

aktivita č.3: 

 

Žiaci sa v tejto fáze oboznámia s novými informáciami súvisiacimi s písaním štruktúrovaného 

životopisu, formou práce s učebnicou, kde je uvedený a  na základe učiteľovho 

cieľavedomého pôsobenia a vlastnej aktívnej účasti si premyslia, ktoré dôležité údaje o sebe 

by vo vlastnom životopise uviedli. V tejto fáze hodiny žiaci pracujú individuálne. 

Kontrolné otázky – spätná väzba: diagnóza výsledkov, slovné hodnotenie prezentovaných 

výsledkov učiteľom. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

- upevnenie medzipredmetových vzťahov: anglický jazyk, ekonomika, občianska 

náuka, slovenský jazyk 

 Zadanie domácej úlohy  

 
V rámci upevnenia medzipredmetových vzťahov  v predmetoch  anglický jazyk a ekonomika 

žiaci dostali na domácu úlohu napísať štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku na formát 

A4.  

https://www.youtube.com/watch?v=HMQlA-TIAsk

