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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Hlavnou témou stretnutia pedagogického klubu v oblasti jazykových zručností bola: 

Vyučovacia hodina I.  

Našu pozornosť sme upreli na zdieľanie vzájomných skúsenosti s prípravou a tvorením 

vyučovacej hodiny. Prediskutovali sme využiteľnosť týchto vzorových hodín v pedagogickom 

procese a vhodnosť výberu metód a stratégií pri ich realizácií. 

Kľúčové slová: vyučovacia hodina, práca na hodine, metódy, stratégie 

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

Témy stretnutia: Vyučovacia hodina I 

 Hlavné body stretnutia: 

1. Privítanie členov klubu 

2. Prezentácia hlavnej témy stretnutia-vyučovacia hodina I na rozvoj komunikačných 

schopností 

3. Vzorová vyučovacia hodina (ukážka) 

4. Návrhy a diskusia  

5. Záver 

K bodu 1: 

Vedúca PK privítala členov klubu.  

 



K bodu 2: 

Vedúca klubu-PhDr. Lucia Hriňová pristúpila k prezentácii dnešnej témy klubu. Keďže 

existuje nespočetné množstvo tém na komunikáciu v cudzom jazyku, tak je problém 

obmedziť množstvo cvičení a úloh na jej komunikáciu. Z vlastných skúseností poznamenala, 

že najobľúbenejšou témou u žiakov na konverzáciu je určite hudba. Žiaci sa o nej dokážu 

rozprávať celé hodiny a stále majú čo povedať. Práve preto využíva túto tému často na 

hodinách kde precvičuje so svojimi žiakmi komunikačnú jazykovú zručnosť. Žiaci vytvárajú 

rôzne projekty kde píšu a hovoria o svojich obľúbených spevákoch a hudobných skupinách.  

Vzhľadom k tomu, že je naša škola orientovaná na zdravotníctvo, súčasťou 25 maturitných 

tém sú aj odborné clil témy, kde konverzujú na témy ako meranie tlaku, odber kapilárnej 

a venóznej krvi, podávanie subkutánnej injekcie atď. 

Medzi témy na diskusiu patria aj:  

1.Rodina 

2. Kultúra a umenie 

3.Šport 

4.Bývanie 

5.Nakupovanie 

6.Zdravotná starostlivosť 

Žiaci s veľkou obľubou vytvárajú jednoduché powerpointové prezentácie na jednotlivé 

maturitné témy, kde prezentujú svoju prácu pred celou triedou. Takýto druh vyučovacích 

hodín je pre žiakov zábavou a súčasne výbornou skúsenosťou. Vedúca klubu vedie svojich 

žiakov, aby vedeli opísať postup napríklad pri meraní tlaku v anglickom jazyku, nakoľko 

naši žiaci majú možnosť rôznych stáží v zahraničí, a tak chceme, aby sa vedeli vyjadrovať 

a komunikovať v rôznych životných situáciách a pri práci v nemocnici. 

 

K bodu 3: 

Mgr. Šuran nás oboznámil s prezentáciou vlastnej vyučovacej hodiny na predmete-anglický 

jazyk. Ponúkol nám možnosť využiť tieto dole uvedené stránky s užitočnými cvičeniami: 

 
1. Označiť prebytočné slová v texte-  

http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/white11.htm  

2. Vyznačiť medzery medzi slovami v texte-  

http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/blue06.htm  

3. Dopísať chýbajúce slovo- http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/blue07.htm  

4. Napísať otázku na danú odpoveď-  

http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/green10.htm  



5. Slová, ktoré sa rýmujú- http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/green04.htm  

6. Dopísať časť príbehu- http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/green07.htm  

7. Vytvoriť slová z písmen jedného dlhého slova-  

http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/green01.htm  

8. Dosadiť apostrof na správne miesto-  

http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/pink03.htm  

9. Ukončiť vety bodkou- http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/red11.htm  

10. Zámena slov- http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/red09.htm  

11. Rovnako znajúce slová- http://esl.fis.edu/learners/writing/colors/red06.htm  

 

K bod 4: 

Členovia klubu diskutovali o vzájomnej spolupráci a pomoci pri výbere vhodných úloh na 

vyučovacích hodinách na rozvoj komunikačných zručností, nakoľko vyučujúcim záleží na 

tom, aby žiaci úspešne zvládli ústnu a písomnú maturitnú skúšku a aby ich vyučovacie hodiny 

boli atraktívne a rozvíjali komunikačné zručnosti žiakov.   

 

13. Závery a odporúčania: 

Na záver sa členovia klubu dohodli, že sa budú venovať tvorbe vzorovej vyučovacej hodiny  

a na ďalšom stretnutí si ich predstavia. Naďalej si budú vymieňať skúsenosti a postrehy z 

praxe.  
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16. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec 
Dátum konania stretnutia:  5.5.2021 
Trvanie stretnutia: od.14:00.........hod do..17:00........hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
 
 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bálintová Andrea  SZŠ Lučenec 

2. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec 

3. Mgr. Hergelová Angelika  SZŠ Lučenec 

4. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec 

5. Mgr. Krnáčová Stanislava  SZŠ Lučenec 

6. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec 

7. PhDr. Matúšková Jánošíková  SZŠ Lučenec 

8. Mgr. Paúková Kristína  SZŠ Lučenec 

9. Mgr. Šuran Miroslav  SZŠ Lučenec 

10. Mgr. Novodomská Erika  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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