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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: lokálna sieť, fyzická topológia, logická topológia 

 

Krátka anotácia: Klubu spolupráce učiteľov ANJ (anglického jazyka) a SIE (sieťových 

technológií) sa zúčastnilo 8 pedagógov, ktorí sa zúčastňujú klubových aktivít  a pravidelne 

pracujú v takto zameranom klube. 

Programom  klubového stretnutia bolo informovanie kolegov o výučbe odbornej angličtiny 

a venovali sme sa obsahu druhej podkapitoly šiestej kapitoly CCNA 1 vzdelávacieho prostredia 

Netacad, v ktorom prebieha výučba žiakov v predmete SIE k témam fyzická a logická 

topológia, topológie WAN a LAN, spôsoby komunikácie, metódy prístupu  na spoločné 

médium. 

 

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

 

• Výučba odbornej angličtiny – porozumenie odborným pojmom k témam preberaným na tomto 

stretnutí 

• Druhá podkapitola šiestej kapitoly CCNA1 – fyzická a logická topológia, topológia LAN 

a WAN, spôsoby komunikácie a prístupu  na spoločné médium 

 

http://www.spsehalova.sk/


Prvým bodom programu stretnutia bola diskusia o spôsobe vyučovania odbornej angličtiny, ako správne 

používať odborné pojmy v texte a ako ich správne preložiť do vyučovacieho jazyka. Často sa stáva, že 

žiak nesprávne porozumie odbornému textu, pretože nevie použiť príslušnú odbornú terminológiu.  

V ďalšom bode sme si predstavili obsah  druhej  podkapitoly šiestej kapitoly CCNA1, ktorá sa zaoberá 

rôznymi druhmi topológie z ktorej je možná identifikácia jednotlivých zariadení počítačovej siete, 

topológiami pre lokálne a globálne siete. Znalosť tejto témy je dôležitá pre identifikáciu zariadení na 

sieti, ich umiestneniu, zaradeniu do jednotlivých podsietí, nastaveniu komunikácie medzi jednotlivými 

zariadeniami a v prípade že zariadenia komunikujú na spoločnom médiu poznať spôsoby prístupu na 

toto médium. 

V poslednom bode sme si predstavili ukážku učebného textu pre žiakov, ktorý obsahovo zodpovedá 

druhej podkapitole šiestej kapitoly CCNA1 – fyzická a logická topológia, topológia LAN a WAN, 

spôsoby komunikácie a prístupu  na spoločné médium.  

13. Závery a odporúčania 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej 

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa členovia venovali oboznámeniu sa 

s učebnými textami a ďalších informácií druhej podkapitoly šiestej kapitoly CCNA1 a spôsobom jeho 

výučby. 

Odporúčania: 

1. Vzájomne si vymieňať skúsenosti a odovzdávať vedomosti z odbornej angličtiny získané na 

klube spolupráce 

2. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdať ich ostatným kolegom v rámci 

zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov a spolupráce 

3. Navrhnúť tému z prostredia Netacad, ktorej sa budeme venovať na najbližšom Klube 

4. Navrhnúť formu učebných textov, ktoré by sme mohli využívať vo vyučovacom procese 

predmetov sieťové technológie a odbornej angličtiny 
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