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4.6.1. ŠSJN - extra hodiny – RO 

Obdobie vykonávanej činnosti apríl 2021 – máj 2021 
 

APRÍL:  
Správa o činnosti:    
apríl 2020:  predmet CLIL – 3. ročník 
Preberané učivo: 
1. Ustálené slovné spojenia  
2. Odber biologického materiálu  
3. Odber biologického materiálu  
 
V tomto mesiaci bolo odučených celkovo 3 hodiny v treťom ročníku v rámci predmetu CLIL. 
V mesiaci apríl sme podľa tematických plánov pokračovali v systematizácii a upevňovaní 
učiva a v demonštrovaní nových tém.  
 
Tretí ročník-trieda 3.A 1.skupina 
13.4 Predmet CLIL-1.skupina 
 Vyučujúca predstavila novú tému: Ustálené slovné spojenia prostredníctvom 
powerpointovej prezentácie, kde v úvode prízvukovala dôležitosť témy, nakoľko tieto 
spojenia žiaci môžu využiť počas zahraničných stáží a v akejkoľvek situácií alebo počas 
rozhovoru s pacientmi. Učiteľka vytvorila pracovný list s cvičeniami na upevnenie týchto 
slovných spojení. Žiaci si zároveň precvičili slovnú zásobu prostredníctvom priraďovacieho 
cvičenia, kde priraďovali slová ku obrázkom pomôcok. Nasledovala konverzácia vo 
dvojiciach. 

20.4. 2021 Predmet CLIL-1.skupina 

Na tejto hodine sa preberala téma: Odber biologického materiálu- Vyučujúca si pripravila 
video na danú tému a žiaci ústne odpovedali na otázky, ktoré im vyučujúca po skončení 
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kládla. Žiaci vypracovali počas hodiny pracovný list CLIL k danej téme. V závere dostali 
žiaci za úlohu vypracovať project, ktorý odovzdali na stránke EduPage. 

27.4.2021 Predmet CLIL-1.skupina 

Žiaci na tejto hodine prezentovali svoje projekty z predošlej hodiny. Ostatní zhodnotili 
výkon spolužiakov slovným ohodnotením. Vyučujúca ich ústne aj písomne ohodnotila. 

 

MÁJ:  
Správa o činnosti:    
máj 2020:  predmet CLIL – 3. ročník 
Preberané učivo: 
1. Ustálené slovné spojenia 5.5 
2. Nácvik sedu 11.5 
3. Nácvik stoja a chôdze 18.5 
 
V tomto mesiaci boli odučené celkovo 3 extra hodiny v treťom ročníku. V mesiaci máj sme 
postupovali v interpretácii a analýze ďalších tém z jednotlivých tematických okruhov, 
systematizovali sme už osvojené poznatky prostredníctvom vybraných diagnostických a 
fixačných metód. 

5.5.2021 Predmet CLIL-1.skupina 

Témou tejto hodiny boli: ustálené slovné spojenia spojené s nácvikom sedu v anglickom 
jazyku. Žiaci si osvojili nové spojenia prostredníctvom náučného CLIL videa z internetu, 
ktoré si vyučujúca vopred pripravila a zároveň žiaci mali k dispozícií pracovný list, kde si 
počas práce vo dvojiciach preložili tieto pomenovania, ktoré im neskôr poslúžia napríklad 
na stáži v zahraničí v rámci projektu školy. 

11.5.2021 Predmet CLIL-1.skupina 

Témou tejto hodiny bol: nácvik sedu. Táto hodina bola zameraná na posluch s porozumením 
– žiaci k vyššie uvedenej téme analyzovali text na základe niekoľkých počutí. Formulovali 
vlastné odpovede, názory, čím sa podporil rozvoj ich jazykových kompetencií. Na záver 
dostali domácu úlohu- vypracovať pracovný list na tému: nácvik sedu. 
 
18.5.2021 Predmet CLIL-1.skupina 

Počas tejto hodiny sme si precvičili učivo prakticky v odbornej učebni B vo dvojiciach 
formou dialógu (role play-hranie rolí) v anglickom jazyku. Žiaci sa vzájomne natočili a ich 
videá boli slovne a písomne kladne ohodnotené, čo ich motivovalo k ďalšiemu 
napredovaniu. 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) PhDr. Lucia Hriňová, 31.5.2021  

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Miroslav Sekula, 31.5.2021  

Podpis  

  


