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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Témou desiateho online stretnutia pedagogického klubu JZ zo dňa 25.1.2021 bol: Pracovný 

list CLIL I, kde členovia klubu preberali obsahovú náplň tématického celku. Následne si 

vymenili skúsenosti s využívaním metód, foriem a stratégií pri tvorbe pracovných listov na 

predmete CLIL, na anglickom jazyku a v rámci medzipredmetových vzťahov. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

Témy stretnutia: Pracovný list CLIL I 

Hlavné body: 

1.Otvorenie 

2.Inovatívne vyučovacie metódy – námety pre tvorbu PL 

3.Voľba formy, obsahu a rozsahu pracovných listov 

4.Pridelenie nových úloh jednotlivým členom klubu 

5.Diskusia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1.PhDr. Lucia Hriňová, koordinátorka Klubu jazykových zručností privítala členov 

pedagogického klubu na deviatom stretnutí dňa 25.1.2021 v online priestore ZOOM. 



2.Koordinátorka klubu predniesla hlavnú tému stretnutia: Pracovný list CLIL I. Následne 

prerozdelila kompetencie a pridelila úlohy jednotlivým učiteľom/členom klubu. 

3.Členovia klubu riešili problematiku tvorby pracovných listov CLIL a možností využitia 

rôznych inovatívnych metód a IKT technológií vo vyučovaní ako napríklad interaktívna 

tabuľa, dataprojektor, vizualizér v jednotlivých predmetoch s ohľadom na uplatňovanie 

medzipredmetových vzťahov. Členovia klubu sa zhodli na tom, že tvorba pracovných listov v 

rámci CLIL je náročný proces, ktorý si vyžaduje veľa času, energie, tvorivosti a hlavne 

spoluprácu učiteľov odborných predmetov s učiteľmi cieľového jazyka. Pracovné listy (PL) 

majú široké uplatnenie v edukačnom procese, pretože sú považované za prostriedky, ktoré 

riadia myšlienkový proces žiaka v jeho učení sa (Žačok, Schlarmannová 2005). 

4.Členovia klubu sa dohodli na zhotovení ďalšieho  didaktického materiálu CLIL-

pracovných listov. Na záver sa uskutočnila diskusia o aplikovaní týchto materiálov 

v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. 

 

1. Závery a odporúčania: 
 
Koordinátorka klubu sa poďakovala členom za všetky podnety a návrhy, zhrnula priebeh 

stretnutia. Členovia klubu sa zhodli na tvorbe pracovných listov na odbornú tému v rámci 

predmetu CLIL, kde je hlavným cieľom rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, ktoré sú 

nevyhnutné na úspešné absolvovanie maturity z cudzieho jazyka.  

Odporúčanie pre členov klubu je implementovať inovatívne metódy pri rozvíjaní jazykových 

zručností  a zároveň využívať pracovné listy v pedagogickej praxi. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec 
Dátum konania stretnutia:    25.1.2021 
Trvanie stretnutia: od.13:30.........hod do..16:30........hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
 
 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bálintová Andrea Online SZŠ Lučenec 

2. Mgr. Fajčíková Lucia Online SZŠ Lučenec 

3. Mgr. Hergelová Angelika Online SZŠ Lučenec 

4. PhDr. Hriňová Lucia Online SZŠ Lučenec 

5. Mgr. Krnáčová Stanislava Online SZŠ Lučenec 

6. Mgr. Marko Alexandra Online SZŠ Lučenec 

7. PhDr. Matúšková Jánošíková Online SZŠ Lučenec 

8. Mgr. Paúková Kristína Online SZŠ Lučenec 

9. Mgr. Šuran Miroslav Online SZŠ Lučenec 

10. Mgr. Novodomská Erika Online SZŠ Lučenec 

    

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu   
a podpis/y:  
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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