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9. Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:  
 

V pedagogickom klube cudzích jazykov sa budú stretávať vyučujúci anglického, nemeckého, 

francúzskeho a ruského jazyka, pričom činnosť klubu bude zameraná na prácu s témou a 

vytvorenie stratégie na vyučovanie cudzích jazykov, ktoré bude reagovať na požiadavky života 
a praxe u zamestnávateľov. Význam klubu bude spočívať aj v tom, že si členovia vymenia 

skúsenosti s využívaním metód, foriem a prostriedkov pre vyučovanie cudzích jazykov.  

 
Činnosť bude okrem toho zameraná na tvorbu metodiky vyučovacích hodín reagujúcich na  

životné situácie a administratívnu, ekonomickú a manažérsku prax. V nadväznosti na témy si 

vytvoríme stratégie práce so žiakmi na anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku. 

 
Členovia klubu budú určovať a nastavovať využívanie foriem a metód práce, vytvorenie 

organizácie práce v tíme na cudzích jazykoch k jednotlivým vyučovacím okruhom. Pri ich 

výbere budú starostlivo posudzovať potreby praxe, využívanie medzipredmetových vzťahov 
a používanie informačno- komunikačných technológií 

 

Dôležitou súčasťou činnosti klubu bude vytvorenie postupu na efektívne vyučovanie cudzích 
jazykov, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na aktivizáciu žiaka a možnosti autonómneho 

vyučovania. Práca v klube by mala rozšíriť portfólio jednotlivých učiteľov a výsledkom by 

mala byť vyššia úspešnosť žiakov pri učení sa cudzieho jazyka a uplatňovaní v odbornej praxi.  

10. Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí  
Každé stretnutie sa bude realizovať podľa predpísanej štruktúry, prípadne program stretnutí 

bude prispôsobený momentálnej potrebe pedagógov, ak sa vyskytne konkrétny problém. 
 



V prvej časti klubu si vyučujúci nastavia štruktúru témy a jej obsah. Každý z nich oboznámi 

ostatných kolegov, akými metódami a formami s témou so žiakmi pracujú. V rámci diskusie 
posúdia ich vhodnosť, rozoberú prednosti a nedostatky, porovnajú svoje skúsenosti.  

 

V ďalšej časti sa učitelia zamerajú na prepojenie tém s ostatnými predmetmi a určia postup 

a zaradenie do jednotlivých ročníkov. Zároveň budú navrhovať spôsoby tímovej práce 
a zapojenie IKT či vhodných didaktických pomôcok. 

 

Učitelia si vymenia pracovné listy a didaktický materiál, prípadne spoločne urobia vhodný 
materiál k téme. 

 

 

školský  rok  2020/21 

1.polrok  

por. 

číslo  

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

miesto konania 
téma 

stretnutia 
rámcový program stretnutia 

1 9. 9. 2020 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia Lipt. 
Mikuláš  

 Charakteristika 

osoby, 
 Životopis 

- Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 

- Forma práce 
- Možnosti využitia IKT 

v téme 

- Využitie 
medzipredmetových 

vzťahov 

2 23. 9. 2020 3 hodiny 
Obchodná 
akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Rodina, potreby 
rodiny, riešenie 

problémov 

- Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 
- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 

téme 

- Využitie 
medzipredmetových   

  vzťahov 

3 7. 10. 2020 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Bývanie, 

inzercia, 

zariadenie 

- Obsahová štruktúra témy 
- Metodika práce s témou 

- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 

téme 
- Využitie 

medzipredmetových  

  vzťahov 

4 21. 10. 2020 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Kultúrne 

zariadenia, 

orientácia 

v objednávkovo
m systéme 

- Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 

- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 
téme 

- Využitie 

medzipredmetových  
  vzťahov 

5. 4. 11. 2020 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Stravovanie, 

zdravý životný 

štýl 

 - Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 

- Forma práce 



- Možnosti využitia IKT v 

téme 
- Využitie 

medzipredmetových  

  vzťahov 

6. 25. 11. 2020 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Eventy 

a príprava 
spoločenských 

akcií 

 - Obsahová štruktúra témy 
- Metodika práce s témou 

- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 
téme 

- Využitie 

medzipredmetových  

  vzťahov 

7. 2. 12. 2020 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia Lipt. 
Mikuláš 

Sviatky, 
tradície, 

multikultúrna 

spoločnosť 

- Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 

- Forma práce 
- Možnosti využitia IKT v 

téme 

- Využitie 

medzipredmetových  
  vzťahov 

8. 16. 12. 2020 3 hodiny  
Obchodná 
akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Masmédiá, ich 
použitie a 

hrozby 

- Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 
- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 

téme 

- Využitie 
medzipredmetových  

  vzťahov 

9. 13. 1. 2021 3 hodiny  
Obchodná 
akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Práca 

s modernou 
technikou, 

kybernetická 

bezpečnosť 

- Obsahová štruktúra témy 
- Metodika práce s témou 

- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 

téme 
- Využitie 

medzipredmetových  

  vzťahov 

10. 20. 1. 2021 3 hodiny  

Obchodná 

akadémia Lipt. 

Mikuláš 

Formy 

komunikácie, 
vystupovanie 

pred publikom 

- Obsahová štruktúra témy 

- Metodika práce s témou 

- Forma práce 

- Možnosti využitia IKT v 
téme 

- Využitie 

medzipredmetových  
  vzťahov 
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