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Úvod: 

Práca Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností bola zameraná na oboznámenie a osvojenie 

si základných jazykových zručností v jednotlivých vyučovacích predmetoch: slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka a katolícke náboženstvo. Dôraz sa kládol na 

podporu komunikácie pedagógov vedúcej k zintenzívneniu ich kooperácie, zdieľanie skúseností a 

vypracovanie inovatívnej taktiky rozvíjania jazykových zručností. Implementáciou výstupov sa zvýši 

kvalita výchovnovzdelávacieho procesu a zároveň prepojenie teórie a praxe, čo podmieňuje zlepšenie 

študijných výsledkov žiakov.  

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub rozvoja jazykových zručností sa zaoberal rozšírením jazykovej kompetencie 

žiakov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a prepojenia s praxou. Pedagogický klub zasadal v 2. 

polroku školského roka 2021/2022 počas desiatich stretnutí s trvaním po tri hodiny. Klub pracoval v 

zložení 8 členov – pedagógov všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk, dejepis, občianska náuka, katolícke náboženstvo). Činnosť klubu sa riadila plánom 

práce/pracovných činností pedagogického klubu. Z každého zasadnutia klubu bola vyhotovená správa 

o činnosti klubu. Jej obsah tvoril súbor odporúčaní a záverov, ktoré sú využiteľné učiteľmi 

v edukačnom procese pri rozvíjaní jazykových zručností žiakov. Činnosť klubu predstavuje prínos v 

kompetenciách pedagógov školy v podobe vzájomného vzdelávania a výmeny skúseností pedagógov 

v uvedenej problematike. Členovia diskutovali o možnostiach prepojenia jazykových zručností 

v teoretických všeobecnovzdelávacích predmetoch, prezentovali svoje aktivity, vymieňali si 

skúsenosti a obohacovali možnosti skvalitnenia edukačného procesu. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Písomný výstup vychádza z aktuálneho mapovania a spolupráce pedagogických zamestnancov na 

témach spojených s rozvíjaním jazykových zručností, ako aj výmenou znalostí a skúseností medzi 

vyučujúcimi rôznych vekových kategórií. Zámerom pedagogického klubu bolo zvýšenie 

kompetencií, rozšírenie vedomostí, rozvíjanie odborných zručností, odovzdávanie skúseností medzi 

členmi klubu a vzájomná spolupráca pedagógov s cieľom zvýšenia kompetencií a praktických 

zručností žiakov strednej odbornej školy. Cieľom písomného výstupu je podporiť vyššiu úroveň 

vzdelávacieho procesu na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach v súvislosti s rozvojom 

jazykových zručností. Praktickým výstupom činnosti pedagogického klubu je súbor rôznych typov 

aktivít, úloh na rozvíjanie jazykových zručností v edukačnom procese. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Oblasť rozvoja jazykových zručností je začlenená nielen vo všeobecnovzdelávacích predmetoch 

anglický jazyk a slovenský jazyk, ale aj v predmetoch dejepis, občianska náuka a katolícke 

náboženstvo. V písomnom výstupe Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností je zhrnutá 

činnosť klubu v 2. polroku školského roka 2021/2022. Počas stretnutí členovia analyzovali témy 

stretnutia a venovali sa rámcovému programu stretnutia, ktoré boli dané obsahom projektu. Témy 

pedagogického klubu majú medzipredmetový rozmer a presah. Na pedagogickom klube sa po 

vzájomnej diskusii a konzultácii stanovili oblasti, na ktoré by mala byť zameraná pozornosť učiteľov 

školy v rámci rozvoja jazykových zručností s cieľom uplatniť sa na trhu práce.  

 

Obsahom prvého stretnutia boli myšlienkové logické operácie, podstatou bolo zdokonalenie sa vo 

využívaní metód logického myslenia (komparácie, analógie, dokazovania tvrdení podľa príkladu) pri 

tvorbe jazykových prejavov. 

Na druhom stretnutí sme sa venovali problémovým situáciám/úlohám. Zaoberali sme sa tým, ako 

zaujať stanovisko, polemizovať, navrhnúť rôzne spôsoby riešenia v problémovej či konfliktnej 

situácii. 

Počas tretieho stretnutia boli témou v programe informačno-komunikačné technológie a médiá. 

Úlohou stretnutia bolo samostatne pracovať s odbornou a slovníkovou literatúrou, korigovať vlastné 

texty pomocou jazykových príručiek a slovníkov.  

Štvrté a piate stretnutie sa venovalo ľudským právam. Základom stretnutí bolo diskutovať 

o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské práva. 

Aktuálne/historické spoločenské problémy a udalosti boli prioritou zároveň na šiestom a siedmom 

stretnutí klubu. Jadrom týchto dvoch stretnutí bolo zaujímať sa, vyhľadávať a diskutovať 

o aktuálnych/historických spoločenských témach a udalostiach. 

Náplňou ôsmeho stretnutia bolo asertívne správanie sa. V tejto časti sme snažili uplatňovať zásady 

asertívnej a efektívnej komunikácie v nepríjemných komunikačných situáciách.  



Pri práci s učebnými štýlmi sme sa na predposlednom stretnutí klubu v tomto školskom polroku 

zaoberali praktickými úlohami, vďaka ktorým v jednotlivých predmetoch žiaci môžu spoznať svoj/e 

preferovaný/é učebný/é štýl/y.  

Na poslednom desiatom stretnutí bolo interagovanie v heterogénnych skupinách podnecované tým, 

ako nadviazať dobrý vzťah s ostatnými, efektívne komunikovať, riešiť konflikty, rešpektovať 

pluralitu názorov a podieľať sa na práci tímu.  

 

Za predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka a katolícke 

náboženstvo boli na stretnutiach pedagogických klubov vytvorené tieto materiály:  

 

➢ tvorba modelov úloh pre žiakov, ktorých vypracovanie bude v sebe zahŕňať základné logické 

myšlienkové postupy;  

➢ tvorba pracovného listu pre žiakov zahŕňajúci problémové úlohy v rámci svojho aprobačného 

predmetu; 

➢ tvorba úloh pre žiakov zameraná na prácu so slovami a pojmami alebo na korigovanie textu, 

ktorej vypracovanie si vyžaduje, aby žiaci pracovali s odbornou alebo slovníkovou 

literatúrou;  

➢ tvorba spoločného plagátu projektovou metódou pre žiakov na tému ľudské práva, plagát sa 

môže využiť počas medzinárodných dní zaoberajúcich sa ľudskými právami, počas 

vyučovacích hodín v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia, a taktiež môže 

pomôcť pri plnení hlavných úloh a cieľov aj koordinátorovi ľudských práv, zároveň daný 

plagát môže člen klubu použiť aj na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci 

edukačného procesu;  

➢ tvorba spoločného plagátu projektovou metódou pre žiakov, kedy žiaci z rôznych zdrojov 

získajú informácie o významnej osobnosti Václavovi Malom, ktorý sa v súčasnosti venuje 

ľudským právam; 

➢ tvorba modelových otázok pre odborníka, na ktoré by odpovedal pri naplánovanej besede so 

žiakmi na tému: Aktuálne/historické spoločenské problémy a udalosti – konflikt na Ukrajine; 

➢ diskusia s odborníkom, úlohou bolo hľadať medzi informáciami falošné správy, 

dezinformácie, či znaky propagandy, hoaxové správy; 

➢ tvorba aktivít pre žiakov – príprava spoločného súboru aktivít na rozvoj asertívneho 

správania, ktoré je významnou súčasťou zdravých medziľudských vzťahov, a taktiež je 

dôležité pre naše duševné zdravie a životnú pohodu;  

➢ tvorba aktivít pre žiakov v rámci aprobačného predmetu, ktoré by boli vhodné na rozvoj 

preferovaného učebného štýlu (VAK alebo podľa prevládajúceho typu inteligencie); 

➢ tvorba aktivít pre žiakov – príprava spoločného súboru aktivít na posilnenie spolupráce 

v tíme, pretože v žiackych kolektívoch, ktoré sú čoraz viac rôznorodé, je neustále potrebné 

podporovať spoluprácu, dôveru, schopnosť a ochotu nadviazať kontakt s ostatnými, zároveň 

tieto hry a aktivity je vhodné využívať vtedy, keď chceme odbúrať v triede napätie alebo sa 

snažíme o to, aby si  žiaci  medzi sebou budovali kvalitnejšie sociálne väzby. 

 

Všetky vytvorené dokumenty a úlohy sú súčasťou portfólia pedagógov a sú k dispozícii 

k nahliadnutiu. Ich úmyslom bolo rozvíjať jazykové zručnosti a podporiť u žiakov čitateľskú 

gramotnosť v podmienkach SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Osvedčená 

pedagogická skúsenosť a jej prehlbovanie, či vzájomné obohacovanie členov pedagogického klubu 

bude prínosom pre zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na škole. 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

V Pedagogickom klube rozvoja jazykových zručností od februára 2022 do júna 2022 sme sa venovali 

otázkam skvalitnenia vyučovacieho procesu. Zlepšili sme komunikáciu a vzájomnú kooperáciu 

učiteľov rôznych teoretických všeobecnovzdelávacích predmetov.  

Pedagogický klub prijal tieto závery a odporúčania k splneniu zámeru rozšíriť jazykové zručnosti 

žiakov: 

 

➢ využívať metódy logického myslenia (komparáciu, analógiu, dokazovanie tvrdenia podľa 

príkladu) pri tvorbe jazykových prejavov; 

➢ zaujať stanovisko, polemizovať, navrhnúť rôzne spôsoby riešenia v problémovej či 

konfliktnej situácii; 

➢ samostatne pracovať s odbornou a slovníkovou literatúrou, korigovať vlastné texty pomocou 

jazykových príručiek a slovníkov;   

➢ diskutovať o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské 

práva; 

➢ zaujímať sa, vyhľadávať a diskutovať o aktuálnych/historických spoločenských témach 

a udalostiach;  

➢ uplatňovať zásady asertívnej a efektívnej komunikácie v nepríjemných komunikačných 

situáciách; 

➢ pomocou praktických úloh v jednotlivých predmetoch spoznať svoj/e preferovaný/é 

učebný/é štýl/y; 

➢ schopnosť nadviazať dobrý vzťah s ostatnými, efektívne komunikovať, riešiť konflikty, 

rešpektovať pluralitu názorov, podieľať sa na práci tímu. 

 

V edukačnom procese jazykov a humanitných predmetov v podmienkach SOŠ pedagogickej sv. 

Cyrila a Metoda v Košiciach zakomponovať vyhotovené materiály, implementovať ich do výučby 

teoretických všeobecnovzdelávacích predmetov v prepojení na odborné predmety. Využiť  

vyučovacie metódy, ktoré majú na žiakov aktivizujúci vplyv a motivujúci charakter, rozvíjajú 

tvorivosť a samostatnosť v myslení, ako aj tímovú spoluprácu. Odporúča sa vyhľadávať pre žiakov 

rôznorodé texty k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti pri práci s textom,  spolupracovať s ostatnými 

členmi pedagogického klubu,  informovať, podávať spätnú väzbu o priebehu uskutočnených aktivít,  

využívať samoštúdium.  
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