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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia bola Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností. 

Podstatou stretnutia bolo pomocou hry posilňovať túžbu žiakov po rozprávaní/sebavyjadrení – napr. 

cez príbehy na pokračovanie, diskusiu, rečnícke cvičenia, film bez zvuku atď. Cieľom bolo osvojiť si 

poznatky o didaktickej hre a poznať herné aktivity na rozvíjanie jazykových a komunikačných 

zručností. 

Didaktická hra je cieľavedomá, organizovaná, vedená a spätne vyhodnocovaná edukačná aktivita 

pedagóga, pri ktorej pedagóg žiakov ku hre aktivizuje, motivuje, oceňuje, v hre usmerňuje a splnenie 

edukačných úloh vyhodnocuje. Didaktická hra značne ovplyvňuje kognitivitu žiaka, motiváciu 

a aktivizáciu, emocionalitu, socializáciu, kreativitu, komunikáciu. Poznáme niekoľko druhov 

didaktických hier: súťaživé hry, hry s podielom náhody, kooperatívne hry. Úlohou učiteľa pri hre je 

vytvárať, vyberať a pripravovať hry vo vyučovaní; zaisťovať materiálne a sociálne podmienky; 

regulovať tempo; dbať  na zapojenie všetkých žiakov do hry a vytvárať priestor pre prejavenie sa 

všetkých žiakov; zabraňovať konfliktom. Fázy didaktickej hry zahŕňajú: organizáciu – rozhodnúť, či 

budú hrať individuálne, v skupinách alebo kolektívne; miesto – v učebni, vonku a pod.; čas – aký 

časový úsek bude vymedzený a v rámci ktorej fáze hodiny; výber hry – zmysel, cieľ hry; pomôcky – 

zvážiť náročnosť prípravy a dobu na prípravu pomôcok; zadanie inštrukcií – vysvetliť žiakom, čo 

budú robiť, vymedziť pravidlá a čas; priebeh hry – zaistiť „psychickú pohodu“; a hodnotiacu fázu. 

 

Kľúčové slová: 

didaktická hra, jazykové zručnosti, komunikácia, herné aktivity. 

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. Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností. (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 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 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Hry na rozvíjanie 

jazykových a komunikačných zručností, ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – 

členovia pedagogického klubu si mali vybrať hru na rozvíjanie jazykových a komunikačných 

zručností, zadať názov hry, stručne vysvetliť jej pravidlá tak, ako ich predstavia aj žiakom a pripraviť 

si podklady (pomôcky) k hre. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Hra vs. didaktická hra 

b) Delenie didaktických hier podľa obsahu hry 

c) Vplyv didaktickej hry na žiaka 

d) Druhy didaktických hier 

e) Štruktúra didaktickej hry 

f) Fázy didaktickej hry  

g) Úloha učiteľa v hre 

h) Hry zamerané na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností  

i) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Koníčková J., Podhájecká M., Prucha J.,  Sochorová 

L., webovej stránky eduworld.sk, slovenskyjazyk.webnode.sk, www.toolsforeducators.com, 

iteslj.org/games, akonaskolu.eu 

j) Diskusia 

K bodu 4  

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

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu pracovného listu pre žiakov. Úlohou členov bolo 

vybrať si vo svojom aprobačnom predmete vhodnú oblasť alebo tému a aplikovať na ňu hru na 

rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností, zadať názov hry, stručne vysvetliť jej pravidlá tak, 

ako ich predstavia aj žiakom a pripraviť si podklady (pomôcky) k hre, ktoré môžu využiť počas 

vyučovacej hodiny a zadať ich v rámci hry žiakom (databázu slov alebo viet, kartičky, obrázky, videá, 

zvuky, a i.). Členovia pracovali za svoj aprobačný predmet. Pri tvorbe aktivít členovia využívali aj 

učebnice, či internetové zdroje. Potom sa členovia podelili so svojimi prácami s ostatnými 

a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. Dané aktivity môže člen klubu použiť na výučbe 

svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/8723/hry-na-rozvoj-komunikacnych-zrucnosti-ziakov-2-cast
http://slovenskyjazyk.webnode.sk/
https://www.toolsforeducators.com/
http://iteslj.org/games/
http://akonaskolu.eu/index.php?sekcia=didakticke_hry


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných 

zručností. Jeho obsah sa zameral na schopnosť pomocou hry posilňovať túžbu žiakov po 

rozprávaní/sebavyjadrení – napr. príbehy na pokračovanie, diskusia, rečnícke cvičenia, film bez 

zvuku atď. Cieľom bolo osvojiť si poznatky o didaktickej hre a poznať herné aktivity na rozvíjanie 

jazykových a komunikačných zručností.  

Dohodli sa, že je dôležité poznať funkciu didaktickej hry, vplyv hry na žiaka, štruktúru, fázy 

didaktickej hry a rôzne herné aktivity. 

Žiakov budú viesť k rozvíjaniu jazykových a komunikačných zručností cez didaktické hry na 

hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej 

náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s didaktickou hrou u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť a využívať didaktické hry na vyučovaní, čím obohatia svoj profesionálny 

prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Témou dnešného stretnutia bolo teoretické vymedzenie hry na rozvíjanie jazykových 

a komunikačných zručností. 

V praxi pomocou hry posilňovať túžbu žiakov po rozprávaní/sebavyjadrení – napr. cez príbehy na 

pokračovanie, diskusiu, rečnícke cvičenia, film bez zvuku atď.  

Aplikovať rozvíjanie kompetencie práce s didaktickou hrou, viesť k ich poznaniu rôznych herných 

aktivít a poznať vplyv hry na žiaka. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu zručnosti práce s didaktickou hrou cez rôzne aktivity, napr. vytvoriť názov 

hry, stručne vysvetliť jej pravidlá a pripraviť podklady (pomôcky) k hre v edukačnom procese 

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

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 16. 12. 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 Vachaľová   SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


