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Správa o činnosti:

Táto správa je výstupom z extra hodín v predmete Anglický jazyk (ANJ) v treťom ročníku študijných
odborov triedy:
-  III.D – študijný odbor „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (skratka POSZ)
-  III.D – študijný odbor „mechanik elektrotechnik“ (skratka MEL)

Počet odučených hodín za mesiac september 2020:  2 extra hodiny

ANJ – 10.9.2020 – III.D trieda, odbor POSZ a MEL  Na prvej extra hodine sme zisťovali úroveň
vedomostí žiakov z minulého školského roka. Už v minulom školskom roku sme počas dištančného
vzdelávania začali pracovať s edukačnými aplikáciami podporovanými mobilnými zariadeniami na
obidvoch operačných systémoch (Android, Apple). Na začiatok sme sa uistili, že žiaci naozaj tieto
aplikácie majú vo svojich mobiloch nainštalované. Často sa môže stať, že počas prázdnin aplikáciu
odinštalujú,  alebo  si  kúpia  novy  mobil,  prípadne  svoj  mobil  stratia.  Niektorí  žiaci  pracovali
s aplikáciou v rámci svojho voľna aj počas letných prázdnin, niektorí žiaci ich odinštalovali.  Prvú
hodinu sme teda využili na ich opätovné nainštalovanie. 

ANJ- 24.9.2020- III.D POSZ a MEL   Na druhej hodine ktorá bola zameraná na rozvoj zručnosti
počúvanie, sme si ukázali  aplikácie na prácu s podcastmi. V súčasnosti  sa dajú podcasty nájsť na
rôznych platformách a na rôzne témy. My sme si ukázali hneď niekoľko zaujímavých zdrojov. Ako
prvú sme nainštalovali  aplikáciu „Learn English Listening“ Táto aplikácia  je  rozdelená na podľa
úrovne  jazykových zručností.  Obsahuje  krátke  nahrávky s tromi  otázkami  po  vypočutí  nahrávky.
Ďalšou aplikáciou bola „Ted Talks Daily Podcast“. Táto aplikácia je určená pre jazykovo zručnejších
žiakov, nakoľko nahrávky sú dlhšie, rozprávané v rôznych dialektoch a vo väčšine prípadov sa venujú
komplexnejším témam ako napríklad veda, psychológia vzdelávanie. Podcasty využívame preto, lebo
častým cvičením ale najmä ovládaním správnych metód stratégií môže žiak úspešne zvládnuť úlohy
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zamerané na rozvoj tejto jazykovej zručnosti. Je dôležité uvedomiť si, že naučiť sa správne počúvať
žiakom umožní byť úspešnými nielen v školských testoch ale aj v reálnom živote.

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martin Gábor, 30.09.2020

Podpis

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Ing. Jana Mrázová

Podpis
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