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Predmetová komisia humanitných predmetov a cudzieho jazyka 

 
 

            Vyučovanie počas mimoriadnej situácie bude prebiehať online formou cez Office 365 - 

Teams. V rámci tohto programu sa budú konať online hodiny podľa upraveného rozvrhu, 

didaktické testy v programe Forms, didaktické hry a iné formy, ktoré ponúka tento balík 

služieb. Okrem Office 365 môžu vyučujúci využívať aj iné aplikácie a programy, napr. 

WhatsApp, Messenger, FlexiQuiz, Skype.  

 

            Aktivity, zadania úloh budú vychádzať z príslušného učebného plánu pre danú triedu 

a predmet. V rámci metód a foriem online vyučovania sa vyučujúci zamerajú na prácu 

s textom rozvíjajúcu čítanie s porozumením, vyhľadávanie, porovnávanie získaných 

informácií z webových stránok, ich aplikáciu vo forme tvorby úvah, esejí, správ, zdôvodnenia 

svojich názorov argumentmi získanými čítaním doplnkových materiálov. Na získavanie 

informácií sa môžu využívať rôzne web portály, dokumentárne filmy a videá, doplnkové 

pracovné listy. Žiaci budú vypracovávať rôzne problémové úlohy a cvičenia, ktoré vyžadujú 

využitie vedomostí z daného učiva.  

 

            Počas online vyučovania sa bude klásť dôraz na podporu a motiváciu žiakov 

k samoštúdiu, čím sa podnieti rozvoj kritického myslenia a zároveň k samostatnej tvorbe 

videí, prezentácií a inej tvorivej činnosti (písanie poézie, prózy, atď.) Vyučujúci cudzích 

jazykov budú využívať audionahrávky na kontrolu čítania textov a fonetické cvičenia na 

podporu počúvania s porozumením. Kontrolné diktáty zo SJL a RUJ budú nahradené online 

pravopisnými cvičeniami.  

 

            Výsledné hodnotenie žiaka bude obsahovať vypracovanie všetkých prác a aktivít 

zadaných vyučujúcim a minimálne jednu ústnu odpoveď žiaka. Do celkového hodnotenia sa 

bude započítavať aj účasť žiaka na hodinách, jeho aktivita a príprava na hodiny. Vyučujúci 

v rámci hodnotenia jednotlivých odovzdaných prác, zadaní, aktivít budú započítavať termín 

doručenia, úroveň vypracovania, splnenie požiadaviek a kreativitu žiakov pri vypracovávaní 

zadanej úlohy. Taktiež sa bude prihliadať na technické zázemie jednotlivých žiakov 

a ospravedlnenie hodín cez triedneho učiteľa.  

 

Počas kombinovanej dištančnej a prezenčnej výučby môžu vyučujúci jednotlivé 

metódy a formy prispôsobiť danej situácii – písomné skúšanie nahradiť ústnym skúšaním a 

pod. V prípade dlhodobého dištančného vzdelávania (online vyučovanie) po schválení 

pedagogickou radou sa hodnotenie predmetu Umenie a kultúra (UKL) môže zmeniť na 

absolvoval / neabsolvoval.  

            V prípade mimoriadnej situácie niektoré akcie a súťaže budú uskutočnené online 

formou (webináre, online konferencie, virtuálne prehliadky, školské kolá predmetových 

olympiád, DOD, prípravné kurzy a iné súťaže organizované školou) podľa technického 

vybavenia školy, jednotlivých vyučujúcich a inštitúcií, ktoré budú organizovať dané súťaže 

a aktivity. 

 

 


