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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  V získavaní komunikatívnej kompetencie je dôležitá aktivita žiaka a rôzne 

aktivizujúce metódy, pretože umožňujú žiakom uplatňovať vedomosti z gramatiky a lexiky 

cudzieho jazyka, vďaka čomu žiaci používajú jazyk automaticky bez premýšľania o pravidlách a 

získavajú komunikatívnu kompetenciu podľa Spoločného európskeho rámca (2007) na takej úrovni, 

ktorá je primeraná danému stupňu vzdelania. Činnostné vyučovanie vyžaduje aktivitu žiaka, jeho 

myslenie a tvorivosť. Zvolené metódy by mali žiaka motivovať a prispievať k  jeho samostatnosti 

a  tvorivosti vo vyučovaní. 

 

Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, komunikatívna kompetencia, činnostné vyučovanie, 

samostatnosť a tvorivosť 

 

 



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

 Témy stretnutia: 

 výmena skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na 

rozvoj jazykových kompetencií žiakov 

 porovnanie didaktických postupov a metód, ktoré využívajú vyučujúci vo svojich 

predmetoch 

 formy vyučovania zamerané na zlepšovanie komunikačných zručností žiakov 

a rozširovanie ich slovnej zásoby 

 

 Metód Brainstorming – búrka mozgov: 

 Brainstorming patrí medzi najznámejšie metódy a využíva sa ako burza nápadov. 

Jeho výhoda spočíva v tom, že je nenáročný na prípravu aj čas a dá sa použiť v 

rôznych situáciách – ako súčasť vyučovania, ale aj v mimovyučovacích aktivitách, 

na triednických hodinách, výletoch, na krúžkoch a pod.  

 Prínosný a ľahko aplikovateľný je v začiatočných fázach jednotlivých tém, keď 

učiteľ potrebuje v krátkom čase zistiť, aké poznatky žiaci o daných skutočnostiach 

majú, prípadne aké informácie im chýbajú.  

 Cieľom metódy je neobmedzená produkcia nových myšlienok, nápadov, ktoré nie 

sú nijako obmedzované a hodnotené. Vzniká množstvo nápadov, ktoré sa často 

vymykajú stereotypom tradičného myslenia, zvykov a postojov. V 1. fáze sa však 

nekomentujú, ani nehodnotia. Žiaci sa učia tolerovať všetky názory ostatných, v 

druhej časti tieto názory hodnotia – podporujú alebo s nimi polemizujú.  

 Najvýhodnejšia je čo najviac heterogénna skupina, aby sa docielila pestrosť 

nápadov, najvhodnejšie sú 12 až 15 členné skupiny, ale je možné použiť túto 

metódu aj vo veľkej „celotriednej“ skupine - produkované nápady sa 

zaznamenávajú na plagát, alebo sa využíva notebook a dataprojektor, interaktívna 

tabuľa...  

 

Členovia klubu diskutovali o aktivizujúcich metódach, možnostiach využitia metódy Brainstorming 

a vymieňali si svoje skúsenosti s využívaním ďalších didaktických postupov a metód orientovaných 

na rozvoj jazykových kompetencií žiakov vo vyučovaní jazykov. 



13. Závery a odporúčania: 
 

 Používať rôzne didaktické postupy a metódy, formy vyučovania zamerané na 

zlepšovanie komunikačných zručností žiakov a rozširovanie ich slovnej zásoby. 

 Zamerať prácu žiakov tak, aby došlo k rozvíjaniu ich komunikačných zručností 

a rozširovaniu ich slovnej zásoby. 

 Častejšie uplatňovať aktivizujúce metódy vo vyučovaní jazykov.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  



5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                              

Prezenčná listina  


