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

 

Hlavné body 

 

1. privítanie žiakov 

2. oboznámenie s témou krúžkovej činnosti 

3. rozprávanie sa o rôznych druhoch masmédií (rádio, TV, internet, noviny) 

4. diskusia – moje obľúbené masmédium, výhody a nevýhody masmédií 

 

Témy stretnutia 

 

Témou tejto krúžkovej činnosti bolo oboznámenie sa s rôznymi druhmi masmédií. 

Rozprávali sme sa o dôležitosti masmédií v dnešnej dobe, i o tom ako masmédiá dokážu 

zavádzať, prekrúcať informácie – prebrali sme pozitívne aj negatívne vplyvy rôznych typov 

masmédií, či už je to TV, rádio, internet, noviny. Potom žiaci jednotlivo rozprávali, ktorý 

typ masmédia používajú oni najviac, najradšej. Diskutovali, či internet zmenil naše životy, 

jeho výhody a nevýhody.  Rozšírenie slovnej zásoby  k danej téme.  

 

  

 

 

 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


Zhrnutie priebehu stretnutia 

 

Krúžkové stretnutie prebiehalo aktívne, žiakov téma masmédií zaujímala, keďže ich 

používajú denne či už na komunikáciu s kamarátmi, online hry, sledovanie správ, 

športových prenosov, filmov atď. Naučili sa používať slovnú zásobu súvisiacu s touto 

témou. Živo diskutovali ako internet zmenil ich každodenný život, čo by robili keby 

internet zrazu nebol a ľudia z nadmiernej informovanosti zrazu boli odstrihnutí. Prebrali 

jednotlivé výhody a nevýhody nadmerného používania médií.   
 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Adriana Demešová, Ing. 

14. Dátum  05.05.2022 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Oľga Kropelová, Ing. 

17. Dátum  05.05.2022 

18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

 


