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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Hlavným cieľom prvého stretnutia Klubu anglického jazyka bolo oboznámiť sa s programom 

klubu, plánom činností a aktivitami a spôsobom práce na  jednotlivých stretnutiach.  

 

Kľúčové slová: 

predmetová komisia cudzích jazykov – PKCJ. 

 

Téma: 

Predstavenie jednotlivých stretnutí a programu práce pedagogického klubu. 

http://www.hapresov.edu.sk/web/akcie/stranka/klub-anglickeho-jazyka/
http://www.hapresov.edu.sk/web/akcie/stranka/klub-anglickeho-jazyka/


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

 

1. Plán práce klubu 

2. Príprava nového školského roka 

3. Diskusia a záver 

 

Na prvom stretnutí oboznámila vedúca PK a koordinátorka pedagogického klubu p. Rudá 

členov klubu s plánom práce, jednotlivými témami a spôsobom práce na pravidelných 

stretnutiach klubu. 

⚫ Aktualizácia TVVP a učebných osnov v predmete anglický jazyk podľa 

požiadaviek ŠVP a podľa aktualizovaných zistení a analýz vykonaných v minulom 

školskom roku. 

⚫ Analýza nástrojov na hodnotenie žiakov. Sumatívne a formatívne hodnotenie. 

Úvod do formatívneho hodnotenia a príprava nástrojov formatívneho hodnotenia. 

⚫ Diskusia počas implementácie formatívneho hodnotenia na vyučovacích 

hodinách a výmena skúseností. 

⚫ Učebné štýly, nástroje zisťovania učebných štýlov a výmena skúseností s 

aplikáciou metód podľa učebných štýlov žiakov. 

⚫ Analýza učebných štýlov u žiakov a vyhodnotenie najefektívnejších metód podľa 

učebných štýlov vo výučbe - odporúčania. 

⚫ Diskusia s odborníkom z praxe - možnosti štúdia anglického jazyka a štipendií 

pre žiakov. 

⚫ Inovatívne metódy a metodika tvorby úloh a aktivít na rozvoj slovnej zásoby. 

⚫ Inovatívne metódy a metodika tvorby úloh a aktivít na rozvoj gramatických 

zručností a používanie jazyka. (gramatiky). 

⚫ Analýza a hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých skupinách. 

Členovia klubu sa jednotlivo vyjadrili k priebehu dištančného vzdelávania v minulom 

školskom roku, ukázali kde vidia nedostatky tohto vzdelávania – problémy s IKT, prístup 

žiakov, účasť na on-line hodinách, ne/prebrané učivo, vypĺňanie on-line úloh, dochvíľnosť 

a pod. a aké  tho vyplývajú závery na prípravu tohto školského roka. Predpokladá sa 

uvoľňovanie opatrení a veľmi zriedkavé prerušovanie vyučovania - je potrebné znova 

pripraviť mimoškolské aktivity pre žiakov na tento školský rok.  



13. Závery a odporúčania: 

 

• Členovia klubu sa budú pravidelne stretávať na Klube anglického jazyka dvakrát 

mesačne a budú pracovať podľa predstaveného plánu práce. 

• Vzájomnou výmenou skúseností prispejeme k skvalitneniu výučby. 

• Analýzou vzdelávania zefektívnime metódy a formy našej práce. 

• Zameriame sa na zapojenie žiakov do jazykových súťaží podľa možností v súčasnosti. 
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