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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť písanie – Hovorenie. 

Pri jazykovej zručnosti hovorenie sa stretnutie klubu  zameriavalo na reprodukciu príbehu, prácu 

s textom príbehu, zaujatiu stanoviska k téme. Rozvíjala sa schopnosť porozumieť písanému textu vo 

forme príbehu.   

Kľúčové slová – hovorenie, príbeh, zaujatie stanoviska, práca s textom príbehu.  

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Hovorenie I. (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (diskusia k téme, práca na úlohách, precvičovanie) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu jazykových zručností, následne 

došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutí v druhom polroku a rozvrhnutie jednotlivých tém 

členom, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie programu predchádzajúceho polroka, nadviazanie na 

neho.  

 

K bodu 2 

Nasledovne bola prítomným predstavená téma a obsah stretnutia klubu Hovorenie I., ako aj jej 

jednotlivé časti  so zameraním na konkrétnu prácu s využitím úloh na prácu s textom v aplikačnej 

úlohe.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Príbeh  – text – sme jeho súčasťou, 4 dejstvá príbehu podľa Biblie 

b) Príbeh ako žáner - definícia 

c) Prvky formujúce príbeh (dej, prostredie, postavy, konflikt, téma) 

d) Rozprávači príbehu 

e) Rozprávanie príbehu iným 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, ktorá sa 

zamerala na  prácu s textom biblického príbehu o dvoch bratoch (podobenstva).  

Každý samostatne a následne prezenčne využil poznatky o danej téme pri práci s úlohami 

v pracovnom liste. Členovia klubu vzájomne mohli sa deliť o skúsenosti z praxe pri vypracovaní 

zadania a diskutovali o jeho obsahu  a využití v edukačnom procese.   



13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Hovorenie I. Dohodli sa, že budú využívať 

rôzne spôsoby práce s textom príbehu podľa daných stanovených princípov. Zámerom je viesť 

žiakov k reprodukcii príbehu a šírenie jeho posolstva ďalej. Počas vyučovacích hodín so zameraním 

na prácu s príbehom sa budú inšpirovať prácou s biblickým príbehom, snažiť sa daný žáner 

prispôsobiť  schopnostiam žiakov a zaujať stanovisko k téme prostredníctvom textu, čím budú 

rozvíjať schopnosť porozumieť písanému textu a vedieť ho reprodukovať.  

Naďalej budú priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne 

spolupracovať pri ich realizácii, ako aj aplikovať podobné typy úlohy do práce so žiakmi, čím 

obohatia svoj profesionálny prístup k práci v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať rôzne spôsoby práce s textom príbehu s cieľom viesť žiakov k reprodukcii príbehu v rámci 

rozvoja jazykovej zručnosti hovorenie. Počas vyučovacích hodín sa inšpirovať pri práci s textami 

žánrami - biblickými príbehmi – prispôsobiť ich schopnostiam žiakov a viesť ich k zaujatiu 

stanoviska, či reprodukcii príbehu, šíreniu posolstva. V praxi rozvíjať schopnosť porozumieť 

písanému textu. Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou 

skúseností z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Aplikovať úlohy na prácu s textami vo forme príbehu, jeho reprodukciou, zaujatím stanoviska 

k téme, čím sa rozvíja zručnosť hovorenie v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov  

v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu   

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Stredná odborná škola pedagogická sv.  Cyr i la  

a Metoda, Južná tr ieda 48, 040 01 Košice  

Názov projektu:  Zvýšenie kval ity vzdelávania a prepojenia s praxou 

na SOŠ pedagogickej sv.  Cyri la a Metoda  

Kód ITMS projektu:   312011Z508 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub rozvoja jazykových zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS 2014+:  SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 04. 02. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník   SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 



  

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 


