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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: 

 

uplatňovanie medzipredmetových vzťahov na hodinách cudzích jazykov, rozširovanie slovnej zásoby, 

kľúčová kompetencia čítanie s porozumením, získavanie informácií, práca s informáciami, rozšírenia 

vedomostí v cudzom jazyku vo vybranej téme odborného predmetu, tvorivé činnosti, využívanie 

moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód,  prepojenie s praxou, lepšie uplatnenie na trhu práce  

krátka anotácia: 

 

V rámci témy podnik a podnikanie sa pedagogický klub sa venoval práci s internetom, hľadaniu 

rôznych zahraničných obchodných spoločností na Slovensku, v Nemecku vo Veľkej Británii. 

Venovali sme sa podkladom z oblasti obchodných názvov. Vyhľadávali sme logá podnikov. 

Pripravili sme prezentáciu v jedtlivých jazykoch na členenie podnikov podľa veľkosti. Využívaním 

prezentácií a informácií z internetu , sa zvýši aktivita žiakov na hodinách cudzích jazykov v rámci 

rozširovania odbornej slovnej zásoby. 

Následne sa diskutovalo o vybranom texte z danej problematiky v cudzom jazyku a možnostiach 

práce s textom zameraným  na kľúčovú kompetenciu čítanie  s porozumením a rozvoj čitateľskej  

gramotnosti žiakov. Text bol zameraný na členenie podnikov. Na stretnutí sme vypracovávali vhodné 

otázky na zistenie čitateľskej gramotnosti.  

V závere stretnutia sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity. 

http://www.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 a predniesla obsah aktuálneho stretnutia. 

 

II. Príprava materiálov, práca s internetom  

 

1. Zhromaždenie čo najviac adries s obchodnými názvami obchodných spoločností, logá 

podnikov, digitálne hry na logá, ich vytváranie. 

2. Príprava prezentácií v jednotlivých jazykoch – Členenie podnikov na  rozšírenie odbornej 

slovnej zásoby z témy 

3. Vyhľadanie  textu  z danej témy v oboch jazykoch- možnosti práce s textom 

 

III. Systematizácia materiálov 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu vyjadrili presvedčenie, že vypracované  

             materiály zvýšia aktivitu a motiváciu žiakov na hodinách. O svojich skúsenostiach 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 rozširovať odbornú slovnú zásobu žiakov a získané vedomosti vedieť 

aplikovať vpraxi.  

  

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

15. Dátum 22.10.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Zita Bedecsová 
18. Dátum 22.10.2020 
19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

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

Dátum konania stretnutia: 21.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 14,40hod do 17,40hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová   

2. Mgr. Marta Hlavatá   

3.  Anna Benkovics   

4. Ing. Jana Tomová   

 


