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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na medzipredmetové vzťahy v rámci vyučovania humanitných 

predmetov a na medzipredmetové vzťahy medzi všeobecnovzdelávacími, odbornými predmetmi 

a odbornou praxou.    

 

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

 medzipredmetové vzťahy v rámci vyučovania humanitných predmetov 

 medzipredmetové vzťahy v súvislosti s odbornými predmetmi 

 výmena skúseností medzi jednotlivými členmi klubu 

 diskusia 

 

Náplň vyučovania humanitných predmetov ponúka veľa možností na ich nenásilné prelínanie sa 

a tým zvyšovanie úrovne a efektívnosti vyučovacieho procesu. 

Naše stretnutie klubu bolo venované problému množstva učiva, ktoré sa nedá, prípadne nestihne 

odučiť dištančne. Ako jedno z riešení sme navrhli metódu CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) ktorá predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov 

prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti 

oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností 

v cudzom jazyku. 

Metóda CLIL pokrýva všetky formy vzdelávania všeobecno-vzdelávacích predmetov 

prostredníctvom vyučovania jazyka. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj 

prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie získava. Učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, a 

ten sa stáva médiom vyučovania. Na našom konkrétnom prípade sme spojili prípravu na ústnu časť 
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maturitnej skúšky v predmetoch anglický jazyk a slovenský jazyk. V predmete anglický jazyk majú 

žiaci za úlohu prekladať vypracované maturitné témy do jazyka slovenského, o ktorých potom 

následne píšu slohové prace, alebo robia prezentácie, prípadne projekty. Týmto vieme zabezpečiť, že 

žiak pozná obsah maturitnej otázky z anglického jazyka, pozná slovnú zásobu k danej téme 

a postupom času sa natoľko oboznámi s konkrétnou maturitnou témou, že mu nerobí problém o nej 

písať a rozprávať po anglicky. Na druhej strane opačný proces z jazyka slovenského do anglického je 

založený na pozeraní videí v angličtine najmä pri učení svetovej literatúry. Množstvo literárnych diel 

je detailne rozpracovaných v angličtine, a žiakom stačí si tieto videá pozrieť a preložiť. Spolu 

s výkladom diela v slovenčine a anglickým videom, nastáva predpoklad, že žiak si zapamätá omnoho 

viac faktov o konkrétnom diele.   

Táto metóda je vhodná aj na odborné predmety. Na Youtube sa nachádza množstvo odborných videí 

v angličtine, ktoré sú často prehľadnejšie a odbornejšie spracované, ako videá v slovenskom jazyku. 

Vhodným začlenením a prácou s takýmito videami, prípadne odborným textom v cudzom jazyku, 

dokážeme výrazne zlepšiť odborné vedomosti žiakov, a zároveň zlepšiť ich schopnosť prekladať text 

a rozumieť mu, čo je v konečnom dôsledku hlavným cieľom učenia sa cudzích jazykov.  

Členovia klubu vyučujúci anglický jazyk prezentovali svoje doterajšie skúsenosti s metódou CLIL 

a dali tak podnety ostatným učiteľom humanitných predmetov. V diskusii rozobrali výhody 

a nevýhody tejto metódy a jej využitia v dištančnom vzdelávaní. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Jednotliví vyučujúci humanitných predmetov dali návrhy tém pre možnosti využitia metódy CLIL 

učiteľom cudzieho jazyka. Členovia klubu odporúčajú vytvoriť si databázu tém vhodnú na využitie 

metódy CLIL, ktorá by sa priebežne dopĺňala a aktualizovala. Zároveň navrhli spojiť sa 

s vyučujúcimi odborných predmetov, ktorí by prispeli do databázy témami z odbornej praxe. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martin Gábor 

15. Dátum 01.12.2020 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Peter Izsóff 

18. Dátum 02.12.2020 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov humanitných predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  01. 12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


