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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. Toto stretnutie nadväzovalo napredcházajúce a dopĺňalo sa v hlav- 
             nom  bode  - analýza výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ 
             a výmenu skúseností pri príprave žiakov na EČ MS a tiež na aplikovanie nových metód  
             a postupov pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov v maturitnej skúške. 
 
 
 
             Kľúčové slová  
             priebežné testovanie žiakov, analýza, aplikácia nových metód 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

            Téma stretnutia:  
 
             Priebežné testovanie žiakov, príprava tematických okruhov a zadaní na úspešné zvládnutie    
             MS. 
 
              Priebeh stretnutia: 
             Členovia pedagogického klubu predložili ďalšiu časť  upravených   návrhov  na okruhy  tém  
             zo SJL,  ktoré budú poskytnuté študentom štvrtých ročníkov  vzhľadom na skutočnosť,  
             že počas minulého školského roka absolvovali dištančné vzdelávanie v celkovej dĺžke takmer   
             osem  mesiacov.  
             Členovia klubu v debate o tejto forme vzdelania dospeli k záveru, že počas tohoto obdobia  
             nebolo   možné v plnom rozsahu prebrať učivo, ktoré  je  teraz  potrebné doplniť, aby bolo  
             možné  objektívne zhodnotiť vedomosti.  
             Ďalej sa zamerali na:  

priebežné testovanie žiakov 
analýzu   výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ 
výmenu skúseností pri príprave žiakov na EČ MS.  
aplikovanie nových metód a postupov pre dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v maturitnej 
skúške.  

             Ukážka návrhu okruhov zo SJL: 
             GRAMATIKA: Text, jazykový štýl. Charakteristika administratívneho štýlu. Slovné druhy – 
             ohybné. Opis.  Rečnícky štýl.  Interview, diskusný príspevok.   Oznam, správa.  Pojem infor-   
              mácia, dezinformácia. Prozodické vlastnosti reči. Jazyk, hláska, písmeno, reč... 

LITERATÚRA: Literárna moderna + Krasko. Próza naturizmu. Staroveká orientálna 
literatúra. Osvietenstvo, slovenský klasicizmus.  Sci-fi.  Svetový romantizmus. Slovenský 
realizmus. Avantgarda. Vývin románu.  Humor, satira, irónia. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
            Členovia pedagogického klubu ďalej diskutovali o rôznych možnostiach, ktoré by čo najefek- 
            tívnejšie  motivovali  žiakov k samostatnému učeniu sa,  a tak sa snažili  napomôcť   pri príprave 
            na MS. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Jana Pavlišáková 

15. Dátum 18.1.2022 

16. Podpis  

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

18. Dátum 18.1.2022 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:   SPŠE Prešov, Plzenská1, OUC 

Dátum konania stretnutia:   18.1.2022 

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“ (18.1.2022)  - fotograf 
aj člen klubu na prvej fotke 

 

 


