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11. Manažérske zhrnutie: 
              krátka anotácia, kľúčové slová  
            Anotácia 
            Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ otvorila 
           koordinátorka pedagogického klubu PaedDr. Lucia Ligusová. Oboznámila  
           prítomných členov  s programom stretnutia. Hlavnou témou bola  špecifikácia tém 
           a zadaní na prípravu a úspešné zvládnutie EČ MS. Členovia klubu sa zamerali aj na 
           tvorbu  testov so zameraním na utvrdenie a systematizáciu učiva pre žiakov. 
 
 
 
           Kľúčové slová 
           tvorivý týždeň, , testovanie, úroveň testov, systematizácia učiva, silné a slabé stránky 
           študentov, výmena skúseností 
            

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
             Téma stretnutia: Tvorivý týždeň  - špecifikácia tém a zadaní na prípravu a úspešné  
             zvládnutie EČ MS.  Východiskom sa stali  výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich  
             rokoch. 
             Členovia sa zamerali pri tvorbe testov na: 

- didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením  
- interpretáciu   literárnych  ukážok a úlohy k nim  s prepojením na praktický život 
- prácu s autentickými textami /ANJ/ a anglickými časopismi , ktoré si žiaci vyberajú/  

zameranú na  rozvoj čítania 
- výber anglických  piesní  a úryvkov z filmov  
- špecifikáciu tém, najmä problematických  

            Každý člen Klubu si do najbližšieho stretnutia pripraví špecifikáciu tém, najmä  
            problematických. Týka sa to obidvoch predmetov, aj SJL aj ANJ.  
            Za doplnenie miniknižnice ANJ je zodpovedný Mgr. Bajusz, za využívanie knižnice   
           sú zodpovední všetci vyučujúci SJL  – PaedDr.Ligusová, Mgr. Kovaľová, Mgr. Liptá 
            ková, Mgr. Pavlišáková, Mgr. Zgola. 
            Za prípravu testov z ANJ a SJL sú zodpovední  všetci vyučujúci. 
            Priebežnú kontrolu  bude konať vedúca  vedúca Klubu L.Ligusová. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
            Členovia pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“ 
            odporúčajú využívať didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením a na prácu  
            s autentickými textami nielen vo vyučovacom procese, ale aj  v mimoškolskom čase. 
            Členovia Klubu, ktorí boli poverení jednotlivými úlohami, budú na najbižšom zasad- 
            nutí informova, ako sa im podarilo/nepodarilo realizovať zadané úlohy.ť 
            Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
            prítomným  za účasť. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: 

Dátum konania stretnutia: 

Trvanie stretnutia: od..........hod do..........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 



 

 

2.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

3.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

4.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

5.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

6.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

7.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

8.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

9.   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“ (26.10.2021) 

 


