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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť písanie – Tvorba prezentačných 

zručností. Funkčné využívanie jazykových i mimojazykových prostriedkov pri prezentácii. Tvorba 

a úprava vlastných jazykových prejavov s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, vyjadrenie vlastného 

názoru a rozvoj kritického myslenia. 

 

Pri podpore rozvíjania jazykových zručností sa stretnutie klubu  zameriavalo na ozrejmenie zásad a 

pravidiel tvorby prezentácie a jej  prezentovania. Zámerom bolo tiež predstaviť technické a softvérové 

možnosti prezentovania. Priblížiť žiakom, ako funkčne využívať prezentačné zručnosti s využitím 

jazykových a mimojazykových prostriedkov. Viesť k tvorbe a úprave vlastných jazykových prejavov 

s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, vyjadrenie vlastného názoru a rozvoj kritického myslenia. 

Obsah kvalitnej prezentácie má mať spracovanie témy, stručná teória problematiky spracovanej 

v prezentácii, objekty - obrázok, video, zvuková nahrávka), grafy s vyhodnotením... Formálne tiež 

prezentácia má spĺňať kritériá dané pravidlami jej tvorby.  

 

 

Kľúčové slová – prezentácia, zručnosť prezentovania, pravidlá prezentovania, kritické myslenie  

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
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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. Prezentačné zručnosti (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (spoločná 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, zhodnoteniu 

práce a odovzdaných úloh.  

 

K bodu 2 

Prítomným bola predstavená podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Prezentačné zručnosti, ako 

aj jej jednotlivé časti  vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – tvorby prezentácie o Proglase.    

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Zásady tvorby prezentácie 

b) Vloženie objektu do prezentácie 

c) Dobré rady pre dobrú prezentáciu 

d) Pravidlá prezentovania 

e) Možnosti prezentovania 

f) Pomôcky k prezentovaniu – Vizualizér, GAOKE whiteboard, interaktívny program Alfík 

g) Edukačné video zo stránky: https://yt1s.com/en5  

 

K bodu 4  

 

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

sa zamerala na  tvorbu prezentácie za jednotlivé predmety v rámci klubu o básni Proglas. Jednotliví 

členovia sa dohodli na obsahu a na zornom uhle pohľadu na danú literárnu pamiatku.  

Pracovali s využitím interaktívnej tabule na  základe zdrojov z internetu, či učebníc, prípadne 

encyklopédií. Prezentáciu môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci 

edukačného procesu.  

https://yt1s.com/en5


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Prezentačné zručnosti. Dohodli sa, že budú 

postupovať pri tvorbe prezentácií podľa zásad a pravidiel ich tvorby. Budú tiež u žiakov podporovať 

kritické myslenie prostredníctvom tvorby prezentácií. Rozvíjala sa schopnosť prezentačných 

zručností u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim 

stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj aplikovať vytvorenú prezentáciu, 

či pomôcky k prezentácii 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 prezentačné zručnosti, ako aj rozvoj 

kritického myslenia, či praktické zručnosti pri využívaní pomôcok k prezentácii.   

Do budúceho stretnutia je potrebné dokončiť aplikačnú úlohu, vyhľadať a pripraviť rôzne materiály 

k ďalšej téme stretnutia.  

Aplikovať rozvíjanie kritického myslenia u žiakov, viesť ich k tvorbe prezentácií podľa zásad 

a pravidiel s využitím pomôcok k prezentovaniu.   

Priblížiť žiakom, ako funkčne využívať prezentačné zručnosti s využitím jazykových 

a mimojazykových prostriedkov.  

Počas edukačného procesu na hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov sa využiť vytvorenú 

prezentáciu o Proglase pri použití interaktívnych pomôcok. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k tvorbe a úprave vlastných jazykových prejavov s prihliadnutím na jazykovú 

variabilitu, vyjadrenie vlastného názoru a rozvoj kritického myslenia s využitím prezentačných 

zručností cez rôzne moderné pomôcky prezentovania 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_6 

Dátum konania stretnutia: 15. 04. 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 Neprítom. SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová Neprítom. 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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


