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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť písanie – Písanie ako kompetencia II. 

Podstatou stretnutia bolo v reálnom živote schopnosť vytvárať praktické písomnosti: žiadosť, 

sťažnosť, pozvánku, objednávku, životopis, ... a iné v slovenskom i anglickom jazyku. Cieľom bolo 

identifikovať znaky praktických písomností, porovnať praktické písomnosti v slovenskom 

a anglickom jazyku.  Tiež viesť k precvičovaniu písania a daných písomností u žiakov. Písomný 

prejav ako proces zahŕňa tieto postupné kroky: 

 1.  motivácia (aktivity – počúvanie, čítanie, rozprávanie, ktoré stimulujú chuť podeliť sa so 

svojimi myšlienkami; impulz na písanie),  

 2.  voľba témy (uvedomiť si čitateľa a komunikačný zámer, účel písania),  

 3. tvorba nadpisu (plánovanie – individuálne, vo dvojiciach, za pomoci učiteľa; skonkretizovať 

tému do nadpisu),  

 4. invencia a selekcia (myšlienkový brainstorming – zhlukovanie, tzv. „slniečková osnova“; 

zhromaždenie informácií a usporiadanie myšlienok),  

 5. kompozícia a štylizácia (prvé písanie – vyjadrenie zmyslu, voľnosť pri písaní; koncept),  

 6. odozva (prvé reakcie spolužiakov, učiteľa; dialóg pisateľ – čitateľ),  

 7. úprava textu (spresňovanie, dopĺňanie významovej a výrazovej stránky textu; vylepšovanie 

textu),  

 8. korektúra (konečná oprava a úprava textu),  

 9. čistopis (záverečné prepísanie konceptu),  

 10. prezentácia; publikácia. 

Kľúčové slová – písanie, praktické písomnosti, text, anglický jazyk, slovenský jazyk. 

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 rozvoja jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Písanie ako kompetencia II.  (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

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

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku krátkemu zhrnutiu 

a pripomenutiu programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazaniu na neho. Bola zhodnotená 

práca na odovzdanej aplikačnej úlohe – napísaní dvoch článkov – jeden zo subjektívneho pohľadu 

a druhý ako objektívny článok s využitím zdroja za jednotlivé predmety.    

 

K bodu 2 

Prítomným bola odprezentovaná podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Písanie ako kompetencia 

II., ako aj jej jednotlivé časti  vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – tvorby jednotlivých písomností 

(životopis, motivačný list, pozvánka) v anglickom a slovenskom jazyku v dvojiciach podľa 

predmetov - jazykov a humanitných predmetov.   

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Systémy a štruktúra kľúčových kompetencií v štátoch EÚ a OECD. 

b) Písomný prejav ako proces. 

c) Produkčná textová kompetencia. 

d) Životopis, curriculum vitae – znaky, videoukážky, porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

e) Žiadosť o zamestnanie - porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

f) Motivačný list, cover letter - porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

g) Recenzia - porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

h) Správa, report - porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

i) Sťažnosť, letter of complaint - porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

j) Pozvánka, invitation letter - porovnanie v ANJ a SJL, ukážky. 

k) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. A. Billíková. T. Falla, K. Hincová, A. Húsková, 

webových stránok, napr. pdf.truni.sk, mtf.stuba.sk, janapale.webnode.sk, video kanála 

yotubube o formálnej stránke jednotlivých písomností.  

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach, 

ktorá sa zamerala na vytváranie jednotlivých písomností podľa druhu a danej šablóny. Išlo o tvorbu 

životopisu, motivačného listu a pozvánky v anglickom a slovenskom jazyku. Členovia pracovali za 

svoj aprobačný predmet.  Pri tvorbe textov využívali aj učebnice, či internetové zdroje.  Texty 

vzájomne kontrolovali v zmysle pravidiel tvorby textov, hľadali spoločné a odlišné znaky 

v anglickom a slovenskom jazyku. Potom sa členovia podelili so svojimi prácami s ostatnými. Dané 

texty  môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Písanie ako kompetencia II. Jeho obsah sa 

zameral na schopnosť v reálnom živote vytvárať praktické písomnosti: žiadosť, sťažnosť, pozvánku, 

objednávku, životopis, ... a iné v slovenskom i anglickom jazyku. Cieľom bolo identifikovať znaky 

praktických písomností, porovnať praktické písomnosti v slovenskom a anglickom jazyku.   

Dohodli sa, že bude dôležité rozvíjať písanie ako kompetenciu tým, že budú viesť žiakov  

k precvičovaniu písania a daných písomností u žiakov.  

Budú u žiakov podporovať zručnosť písanie porovnávaním znakov daných písomností v anglickom 

a slovenskom jazyku.  

Rozvíjala sa kompetencia písania u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne vyhľadávať materiály 

a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj 

aplikovať tvorbu písomností v reálnom živote, porovnávať ich v anglickom a slovenskom jazyku pri 

práci so žiakmi, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Témou dnešného stretnutia bolo teoretické vymedzenie pojmu písanie ako kompetencia, schopnosť 

v reálnom živote vytvárať praktické písomnosti: žiadosť, sťažnosť, pozvánku, objednávku, životopis, 

... a iné v slovenskom i anglickom jazyku. Cieľom bolo identifikovať znaky praktických písomností, 

porovnať praktické písomnosti v slovenskom a anglickom jazyku.   

Aplikovať rozvíjanie kompetencie písania  u žiakov, tiež viesť k precvičovaniu písania a daných 

písomností u žiakov. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou v nasledujúcom školskom roku pri ďalších 

stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov ako majú využiť písanie pri tvorbe vybraných písomností v anglickom a slovenskom 

jazyku v reálnom živote, na základe precvičovania ich tvorby a porovnávania znakov v edukačnom 

procese humanitných predmetov a jazykov  v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_10 

Dátum konania stretnutia: 11. 06. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


