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Ciele 

• Prijať angličtinu ako jediný komunikačný 
jazyk týchto dní 

• Dať žiakom maximálny priestor k rozvoju 
tvorivosti a komunikačných zručností 

• Podporovať párovú a skupinovú prácu, a tak 
čo najviac efektívne využiť čas pre 
prirodzenú komunikáciu 

• Viesť žiakov k tvorbe vlastných pomôcok a 
spoločných projektov.  
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Koho učíme? 
Žiakov ZŠ od 7 do 14 rokov a študentov 

SŠ vo veku od 15 do 19 rokov 

V skupine je maximálne 15 žiakov 

Je možné skombinovať do jednej skupiny 
aj dva ročníky 
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Kto učí?  
Skúsení učitelia, ktorí učia študentov v 

tomto veku v jazykovej škole Harmony 

Učitelia sa pravidelne zúčastňujú 
metodicko-rozvojových školení v rámci 
jazykovej školy, no aj v školiacom 
anglickom centre Pilgrims.  
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Čo učíme? 
• Učiteľ si zvolí tematické okruhy a vyberie 

vhodné aktivity. Niektoré školy navrhnú 
témy 

Kde učíme? 
• Prídeme do vašej školy, do vašej triedy.  
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Listy pre rodičov s prihláškou 
20. 5. 2014 

  

Záväzná prihláška 
Príprava 

Realizácia kreatívnych dni  

Spätná väzba 
Certifikáty 

Projekty 
Prezentácie 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nWfKqFdU5-3mdM&tbnid=FhL47NYNL7wWTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clearskinalways.com%2Fbest-acne-treatment-7-steps-to-freedom&ei=yC9xU-WGNIjPOYm1gegB&bvm=bv.66330100,d.bGE&psig=AFQjCNFaXKUu17KimpqOeNw7FEPZHM2wJw&ust=1400013033870060


Organizácia práce a dynamika v triede 
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Kamene ako pomôcky 

Skupinová práca 

Kreatívne písanie 

 
Práca celej triedy 



Tvorba vlastných pomôcok 
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Tímová a projektová práca, 
prezentácie projektov 
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Rozvoj kreatívnosti a jazyka  
s mobilnými technológiami a aplikáciami 

 

• Animoto – prezentície fotiek s komentármi 

• Telegami – prezentície s nahovoreným textom 

• Animácie, skeče, screenshoty, komiksy 
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Animoto 
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• http://animoto.com/play/3QoJvCEdzZo40FNsJU5gew 

• http://animoto.com/play/fKAe4XvTX1eCa0wFqjMrxg 
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http://animoto.com/play/fKAe4XvTX1eCa0wFqjMrxg


Telegami 
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• https://tellagami.com/gami/S36DLZ/ 

• https://tellagami.com/gami/NHWGE7/ 

• https://tellagami.com/gami/UITEWV/ 
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Komiksy 
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Spätná väzba od žiakov 
„Čo sa vám najviac páčilov?“ 
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„Hovorili 
sme len 

anglicky.“ 
Spoločné 

hry, 

spolupráca. 

Učenie 
hrou, 

atmosféra. 
„Aktivity a 
zmysle pre 

humor.“ 

„Pesničky.“ 



Spätná väzba 
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Eva Paršová 

00 421 917 624 228 
eva@harmony.sk 
www.harmony.sk 
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Ďakujem! 
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