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11. Manažérske zhrnutie: 
   
 
            Anotácia: 
 
           Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ otvorila 
          koordinátorka pedagogického klubu PaedDr. Lucia Ligusová, ktorá oboznámila 
          prítomných s programom stretnutia. Zamerané bolo na analýzu polročných výsledkov 
          žiakov,zvlášť maturitných ročníkov. 
 
          Kľúčové slová 
 
         analýza výsledkov, testovanie, druhy didaktických testov, analýza testov, výsledky  
         testovania  
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 
            Téma stretnutia: 
 
            Výmena skúseností – analýza a  výsledky polročného  testovania žiakov v predmetoch 
SJL, ANJ  žiakov končiacich ročníkov 
 
                   SJL          ANJ 
IV.A 2,21 2,42 
IV.B 1,67 1,8 
IV.C 2,13 2,23 
IV.SA 1,73 1,57 
IV.SB 1,77 1,5 
IV.F 1,83 2,13 

- Na základe týchto výsledkov je viditeľný rozdiel vo vedomostnej úrovni žiakov matu-
ritních ročníkov nielen v SJL, ale aj v ANJ. V podstate ide o prístup žiakov v plnení si 
svojich povinností počas dištančného vzdelania. S výsledkami  dosiahnutý mi pri testo-
vaní –  nie veľmi veľká  spokojnosť. 

- Návrhy na zmeny  postupov  na zlepšenie prípravy u konkrétnych tried  maturantov 
   .         Aplikovanie nových   metód a postupov pre dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v ma- 
            turitnej skúške. 
            Členovia sa zamerali na: 

- druhy  využitých  didaktických testov a ich analýzu – najviac sa u maturantov osvedčili 
štandardizované testy, ktoré si učitelia doplnili o niektoré úlohy z online testov dostu-
pných na webových stránkach  



 

 

- výsledky dosiahnuté pri testovaní –  nie veľmi veľká  spokojnosť s dosiahnutými 
výsledkami 

- didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením – tu sa prejavili najväčšie nedo-
statky, napr. zle pochopené zadanie, zámena je/nie je a pod., čo je aj dôsledok dlhého 
dištančného vzdelávania 

- interpretáciu  vzorových maturitných zadaní  zo SJL a ANJ 
ukážka vzorového MZ zo SJL 

            Text,  jazykový štýl 
a) Vysvetlite rozdiel medzi pojmami text  a jazykový štýl. 
b) Vymenujte jazykové štýly, rozdeľte ich podľa komunikačnej sféry a podľa postoja 

autora. 
c) Zaraďte ukážky 1 až 6 k zodpovedajúcim jazykovým štýlom. Svoje tvrdenie 

ilustrujte rozborom textov. 
d) Ktorý  z textov v ukážkach 1 až 6 je podľa vás príkladom spontánneho prejavu? 

Určte v danej ukážke prostriedky spontánnej reakcie človeka v komunikácii. 
e) Súhlasíte s tvrdením, že ukážky 1 a 2 sú príkladmi objektívneho štýlu? 

Argumentujte. 
f) V ktorých slovníkoch by ste hľadali význam podčiarknutých slov v ukážke 1? 

Pomocou slovníkov vysvetlite význam týchto slov. 
Ukážka 1 
 L. Navrátil: Slovesá – kráľovský slovný druh 
Neplnovýznamové čiže pomocné slovesá majú všetky gramatické atribúty plnovýznamových 
slovies, ale nemajú plný dejový význam, ktorý sa vývinom natoľko oslabil, že slovesá samy už 
osobitný dej nevyjadrujú. Pokladáme ich za gramatické funktory. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Závery a odporúčania: 
 
 
             Členovia pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“  
            odporúčajú využívať rôzne didaktické testy zamerané na prípravu žiakov na internú 
            časť MS, viac sa treba sústrediť na testy a úlohy, ktoré budú obsahovať  čítanie 
            s porozumením. 
            Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
            prítomným  za účasť. 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Iveta Kovaľová 

15. Dátum 24.1.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Lucia Ligusová 

18. Dátum 24.1.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  SPŠE Prešov, Plzenská1, OUC 

Dátum konania stretnutia:  24.1.2022 

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod.  do 18.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ján Bajúsz  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 



 

 

2. Martin Broda  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

3. Miroslava Gajdošová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

4. Iveta Kovaľová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

5. Elena  Kožlejová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

6. Lucia Ligusová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

7. Lucia Liptáková  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

8. Jana Pavlišáková  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

9. Mária Solarová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

10. Lukáš Zgola  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

 

 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 



 

 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

  



 

 

Fotky z pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ (24.1.2022)  - fotograf 
aj člen klubu na prvej fotke 

 


