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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 

kľúčové slová: 

 

fixácia učiva, zásada trvácnosti, zásada uvedomelosti, aktivity, primeranosti a názornosti, praktické 

využitie poznatkov, schopnosť využiť pojmy v cudzom jazyku uplatňovanie medzipredmetových 

vzťahov na hodinách cudzích jazykov, rozširovanie slovnej zásoby, kľúčová kompetencia čítanie 

s porozumením- vzorová kúpna zmluva,  príprava na písanie odborných textov- objednávka , 

prezentácia, slovná zásoba, využívanie moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód  

 

 

krátka anotácia: 

 

V rámci témy Odbyt a marketing- aktivity, prezentácia, test bolo hlavným cieľom stretnutia vytvoriť 

pomôcky, učebné materiály na upevnenie vedomostí, precvičovanie pojmov a opakovanie  z oblasti 

odbytu a marketingu . 

Pripravili sme vzorové objednávky a kúpne zmluvy. Pripravili sme sa na prácu s internetom- hľadanie 

vzorových kúpnych zmlúv a objednávok. V rámci marketingových nástrojov sme sa sústredili na 

reklamu, reklamné letáky, ich vyhľadávanie a tvorbu.   

Pripravili sme prezentácie v oboch jazykoch na súhrnné opakovanie danej témy a taktiež testy- 

s výberom odpovede. 

Jednotlivé úlohy bude  možné riešiť v skupinách. Skupinovú prácu môžu žiaci uplatniť pri písaní 

kúpnych zmlúv- dopĺňanie pojmov do predpripravených zmlúv a pri zhotovovaní a vyhľadávaní 

reklamných letákov z oblasti strojárstva, automobilov, poľnohospodárstva a pod. V závere stretnutia 

sa predniesli návrhy na ďalšie aktivity na hodinách cudzích jazykov. 

https://sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

 

I. V úvode koordinátorka pedagogického klubu v krátkosti pripomenula obsah 

                   predchádzajúceho stretnutia klubu- Odbyt a marketing- úvod do problematiky 

                   a predniesla obsah aktuálneho stretnutia- Odbyt a marketing- aktivity, prezentácia 

                   test- upevnenie, fixácia vedomostí  

 

II. Príprava materiálov 

 

1.Samotná príprava materiálov- vzorové objednávky, kúpne zmluvy,  

 -  reklamné letáky technického charakteru 

 -  prezentácie 

                                                 -  testy 

2.Grafická úprava materiálov   -  šablóny na úradné listy, prezentácie, testy 

III. Systematizácia materiálov 

 

IV. Zhrnutie priebehu stretnutia, diskusia 

 Na záver stretnutia členky pedagogického klubu vyjadrili presvedčenie, že vypracované  

materiály prispejú k upevneniu vedomostí z problematiky obytu a marketingu v nemeckom 

i anglickom jazyku, k precvičeniu  slovnej zásoby z ekonomiky, marketingu v cudzom jazyku, zvýšia 

aktivitu a motiváciu žiakov na hodinách a  spestria vyučovaciu hodinu. 

Pripravené testy umožnia zistiť úroveň nadobudnutých vedomostí, poskytnú spätnú väzbu učiteľovi 

i žiakovi. 

Skupinová práca umožní aktívne sa zapojiť aj najslabším žiakom najmä pri tvorbe reklamných 

letákov a pri spoločnom písaní úradných listov, najmä pri dopĺňaní chýbajúcich slov do zmlúv 

z ponúknutých pojmov. 

Pripravené materiály bude možne na vyučovacích hodinách využívať aj jednotlivo na spestrenie 

hodín. 

Členky klubu sa dohodli, že o svojich skúsenostiach z vyučovacích hodín budú  informovať na 

ďalších stretnutiach pedagogického klubu. 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Pedagogický klub sa zhodol v tom, že pripravené materiály bude potrebné využiť na hodinách 

cudzích jazykov pri opakovaní danej problematiky a tým zvyšovať úroveň vedomostí žiakov. 

Písanie úradných listov je pre väčšinu žiakov pomerne náročné, a preto sme sa snažili vytvoriť 

materiály na uľahčenie a lepšie pochopenie štruktúry a formy úradných listov. Bude veľmi dôležité,  

aby žiaci dokázali získané vedomosti a zručnosti využiť v praktickom živote.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  
- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  1/5 

 

Dátum konania stretnutia: 31.03.2021 

Trvanie stretnutia: od 14,00hod do 17,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zita Bedecsová  SOŠtechnická Galanta 

2.  Mgr. Marta Hlavatá  SOŠtechnická Galanta 

3. Anna Benkovics  SOŠtechnická Galanta 

4. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 


