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ÚVOD

� Dnešná doba nám so sebou prináša neustálu konfrontáciu s ľuďmi z iných krajín, 
ktorí rozprávajú rôznymi jazykmi. Edukácia cudzích jazykov, interkultúrne učenie, 
spoznávanie krajín a mentality ľudí, ktorí v nich žijú, je neodmysliteľnou súčasťou 
vyučovania cudzích jazykov. Prispelo k tomu i otvorenie sa Slovenska svetu a hlavne 
Európe, ba určite i celospoločenský vývin, ktorý si vyžaduje aktívne ovládanie cudzích 
jazykov, náležité vedomosti a komunikačné kompetencie človeka. Odrazovým 
mostíkom pre riešenie týchto požiadaviek je skorý začiatok vyučovania cudzích 
jazykov. Na tieto požiadavky reflektuje i naša základná škola. Pri výučbe cudzieho 
jazyka využívame IKT technológie a hravou a tvorivou činnosťou podnecujeme u jazyka využívame IKT technológie a hravou a tvorivou činnosťou podnecujeme u 
žiakov záujem o cudzí jazyk. Jednotlivé informačné a komunikačné technológie 
ponúkajú bohaté možnosti ako prispieť k celkovému rozvoju žiakov, pričom tieto sú v 
súlade so psychologickými, lingvistickými, kognitívnymi, sociálnymi a kultúrnymi 
cieľmi vyučovania. Edukácia v súčasnej dobe vyžaduje využívanie rôznych postupov, 
metód a foriem práce, kladie dôraz na potreby motivácie a aktivizácie detí, a takto 
zefektívňuje celý vyučovací proces. Naša základná škola kráča s dobou, snaží sa byť 
progresívna, inovatívna. Preto sme sa rozhodli so žiakmi 6. ročníka v rámci 
školského vzdelávacieho programu realizovať ročníkový projekt „Brána jazykov a 
vytvoriť tak spolu metodický materiál pre potreby pedagógov RJ a ANJ.



CIELE PROJEKTU:

� Naučiť žiakov základom správania sa nielen 
v triede, ale aj v spoločnosti.

� Viesť žiakov k vlastnej tvorbe a aktivite.

� Zatraktívniť spôsob výučby v šiestom  ročníku.� Zatraktívniť spôsob výučby v šiestom  ročníku.

� Podporovať proces sebauvedomovania a 
sebahodnotenia.



METÓDY REALIZÁCIE PROJEKTU 

� Na vzbudenie záujmu žiakov využiť motivačné 
metódy.

� Pri vytváraní nových vedomostí a poznatkov 
využiť expozičné metódy.využiť expozičné metódy.

� Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické 
aktivity.

� Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou 
vyučovania, napr. metódy opakovania 
a precvičovania



CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Žiaci šiesteho  ročníka   v priebehu školského 
roka plnili na hodinách jednotlivých predmetov 
čiastkové úlohy s danou tematikou. Ich úlohou bolo 
oboznámiť sa snovými poznatkami na hodinách .V oboznámiť sa snovými poznatkami na hodinách .V 
závere školského roka žiaci s pomocou učiteľov 
spracovali metodický materiál  mapujúci ich 
celoročné úsilie, a ktorý pomôže pedagógom na 
hodinách ANJ a RUJ.



FORMY PRÁCE

� Individuálna

� Skupinová



ANGLICKÝ JAZYK



RUSKÝ JAZYK



ĎAKUJEME A VERÍME ,ŽE NÁŠ PROJEKT POMÔŽE      
NAŠIM UČITEĽOM ☺☺

� Žiaci VI.A triedy


