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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

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

Pri jazykovej zručnosti hovorenie sa stretnutie klubu  zameriavalo na dramatizáciu rolových úloh,    

metódy tvorivej dramatiky a diskusii k aktuálnym problémom, na základe ktorých bolo dôležité 

zaujatie stanoviska k téme. Rozvíjala sa schopnosť porozumieť písanému textu a rozvíjať schopnosť 

hovorenie.    

Kľúčové slová – hovorenie, tvorba a dramatizácia rolových úloh, rolová hra, diskusia k aktuálnym 

problémom, zaujatie stanoviska.  

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 II. (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 stretnutia , ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie programu 

predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.  

 

K bodu 2 

Nasledovne bola prítomným predstavená podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Hovorenie II., 

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) Rolová hra – prínosy,  

b) Pravidlá pri tvorbe rolových úloh 

c) Typy rolových hier (konflikt, spolupráca, získavanie informácií, účelová hra 

d) Rola učiteľa 

e) Fázy rolových hier 

f) Oprava chýb v cudzom jazyku 

g) Metódy tvorivej dramatiky pri práci s textom (hra v role, dramatická hra) 

h) Rolová hra a dramatizácia (príklady úloh na hranie rolí – živé obrazy, perspektívy, horúce 

kreslo, dramatické prevedenie textu, nácvik interview, marketing, poradenstvo, učiteľstvo, 

voľby, diskusie) 

i) Diskusia (ako zapojiť žiaka do  diskusie – výmena nápadov, otáčavá diskusia, seminár, 

summit, debata)  

 

K bodu 4 

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

zamerala na  hranie rolovej hry v situácii pracovného pohovoru, reakcie a argumentácie pri 

pohovore. Každý samostatne ale aj vo dvojici 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 II. Dohodli sa, že budú využívať 

rôzne spôsoby práce so žiakmi pre rozvoj zručnosti hovorenie. Zámerom je prostredníctvom rolovej 

hry a dramatizácie, následnej diskusii vedieť zajať stanovisko k aktuálnym problémom. 

Počas vyučovacích hodín sa zameriavať na využívanie rôznych druhov rolových hier 

a dramatizácie, prispôsobiť ich téme a úrovni žiakov aj vyučovaciemu predmetu.  

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 druhy rolových hier a metódy tvorivej dramatiky pri práci s textami a témami s 

cieľom viesť žiakov zaujatiu stanoviska v diskusii a rozvíjať tak zručnosť hovorenie.  

Počas edukačného procesu na hodinách sa inšpirovať aj dramatizáciou, hlavne s prihliadnutím na 

obsah téma a učiva. V praxi rozvíjať schopnosť hovorenie. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Aplikovať úlohy  s využitím rolovej hry a dramatizácie, zaradením diskusie pre zaujatie 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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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS 2014+: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_12 

Dátum konania stretnutia: 18. 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  Neprít. 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


