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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 

kľúčové slová: 

 

pojmová mapa- obchod: cena, kvalita, kvantita, vnútorný obchod , zahraničný obchod, ponuka, 

dopyt... zásada uvedomelosti, aktivity, primeranosti a názornosti, praktické využitie poznatkov, 

schopnosť využiť pojmy v cudzom jazyku uplatňovanie medzipredmetových vzťahov na hodinách 

cudzích jazykov, rozširovanie slovnej zásoby, kľúčová kompetencia čítanie s porozumením- texty na 

čítanie- Obchod, druhy obchodu ,slovná zásoba, využívanie moderných inovatívnych a aktivizujúcich 

metód  

 

 

krátka anotácia: 

 

V rámci témy Obchod bolo hlavným cieľom stretnutia vytvoriť pomôcky, učebné materiály na 

vyučovanie cudzích jazykov v rámci uplatňovania medzipredmetových vzťahov a aktivizujúcich 

metód. 

Pripravili sme   pojmovú mapu  na tému  Obchod  na  oboznámenie sa s odbornými pojmami ako 

vnútorný obchod, zahraničný obchod, ponuka, dopyt, množstvo, cena, kvalita, kvantita. 

Pripravili smetaktiež  schémy na druhy obchodu. 

Na rozvíjanie  kľúčovej kompetencie čítanie s porozumením sme pripravili text z oblasti teórie 

obchodu v jednotlivých jazykoch a cvičenia na doplňovanie textov a úlohy na rozšírenie slovnej 

zásoby z danej oblasti. 

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity na hodinách cudzích jazykov. 

https://sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

 

I. V úvode koordinátorka pedagogického klubu v krátkosti pripomenula obsah 

                   predchádzajúceho stretnutia klubu- Odbyt a marketing a predniesla obsah aktuálneho 

                 stretnutia- Obchod, ktorý tematicky priamo nadväzuje na predchádzajúce stretnutie 

 

II. Príprava materiálov 

 

1.Samotná príprava materiálov- pojmové mapy s novými odbornými pojmami- vnútorný 

   obchod, zahraničný obchod, ponuka, dopyt, množstvo, cena, kvalita, kvantita 

                                                 -  odborné texty z oblasti teórie obchodu 

2.Grafická úprava materiálov   - schémy, tabuľky 

 

III. Systematizácia materiálov 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu vyjadrili presvedčenie, že vypracované  

materiály prispejú k rozšíreniu slovnej zásoby z ekonomiky, obchodu v cudzom jazyku, zvýšia 

aktivitu a motiváciu žiakov na hodinách a  spestria vyučovaciu hodinu. 

Pripravené materiály bude možné na vyučovacích hodinách využívať aj jednotlivo na spestrenie 

hodín. 

Členky klubu sa dohodli, že o svojich skúsenostiach z vyučovacích hodín budú  informovať na 

ďalších stretnutiach pedagogického klubu. 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Pedagogický klub sa zhodol v tom, že pripravené materiály bude potrebné využiť na hodinách 

cudzích jazykov a tým zvyšovať aktivitu žiakov na hodinách,  rozširovať slovnú zásobu žiakov, 

rozvíjať ich zručnosti v porozumení textov a v písaní úradných listov. Bude veľmi dôležité,  aby 

vedeli získané vedomosti využiť v praktickom živote.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zita Bedecsová 

15. Dátum 15.4.2021 
16. Podpis  
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19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  1/5 

 

Dátum konania stretnutia: 14.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 14,00hod do 17,00hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová  SOŠtechnická Galanta 

2.  Mgr. Marta Hlavatá  SOŠtechnická Galanta 

3. Anna Benkovics  SOŠtechnická Galanta 

4. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 


