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POZVÁNKA NA METODICKÝ DEŇ 

 

Ventures Books, ako výhradné zastúpenie Pearson ELT SK, v spolupráci s Kabinetom ANJ,  Základnou 

školou Mútne a Školským úradom v Zákamennom pozýva učiteľov anglického jazyka 3. – 9. ročníka na 

metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 07.05.2019 o 9:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ v Mútnom.  

Lektorka: Mgr. Jarmila Tomanová 

Program: 

8:20 – 8:55 Registrácia 

8:55 – 9:00 Zahájenie 

9:00 – 9:45 Seminár 1 – Kreatívna výučba angličtiny pomocou metódy CLIL / From Sparks to 

Fireworks of Creativity: CLIL (integrovaná výučba predmetu a cudzieho jazyka) sa počas niekoľkých 

posledných rokov stal neodmysliteľnou súčasťou výučby angličtiny. Deti sú prirodzene zvedavé, 

zaujímajú sa o svet okolo seba a ľahko si vytvárajú spojitosti medzi školskými predmetmi. Hlavne 

žiakom na 1.stupni základnej školy by sme mali dať voľnosť ich detskej kreativite a maximálne ju využiť 

na hodinách anglického jazyka. Ako podnietiť tvorivosť, aby sa žiaci učili s nadšením? Na seminári 

preberieme praktické metódy a aktivity využiteľné na hodinách anglického jazyka zameraného na CLIL. 

9:45 – 10:15 Prestávka  

 

10:15-11:00 Seminár 2 – Rozširovanie slovnej zásoby - rozširovanie obzorov / Widening the 

Vocabulary World: Opakujete so svojimi študentmi prebranú slovnú zásobu stále dokola?  Akonáhle 

študenti vidia rovnaké slová o pár dní neskôr, tvária sa, že tieto výrazy počujú prvýkrát, alebo si ich len 

ťažko vybavujú? Na praktickom seminári si vyskúšame rôzne aktivity pre výučbu a opakovanie slovnej 

zásoby. Prezentované stratégie pre prácu so slovnou zásobou si kladú za cieľ jedinú vec, a to dlhodobé 

zapamätanie si slovíčok a frazeológie a rozšírenie aktívnej slovnej zásoby našich študentov. 

11:00 – 12:00 diskusia a záver 

Spôsob prihlásenia:  odoslaním emailu s uvedením mena, priezviska, názvu školy na 

petrasova.dar@gmail.com do 02.05.2019. Účasť je potrebné záväzne potvrdiť v stanovenom termíne- 

Náklady hradí vysielajúca organizácia. 

V Námestove, dňa 24.04.2019 

Ing. Darina Petrášová           Mgr. Ľ. Miklušičáková                                    

vedúca kabinetu ANJ                                                      odborná zamestnankyňa ŠÚ  
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