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

 privítanie účastníkov, 

 oboznámenie sa s témou stretnutia a cieľom stretnutia, 

 spracovanie danej slovnej zásoby. 

 diskusia k použitiu spracovaného materiálu, 

 záver. 

1, Koordinátorka projektu privítala účastníčky klubu a oboznámila ich  s obsahom stretnutí, ktoré sa 

budú konať v II. polroku školského roka 2020/2021.  

2, Keďže sú všetky témy  zamerané na elektriku a elektrotechniku, požiadala koordinátorka stretnutia 

Ing. Kadučákovú o priblíženie jednotlivých tém. Ing. Kadučáková predstavila prvú tému, ktorá súvisí 

so spojovacími systémami a navrhla, aby sa každý tematický  celok spracoval aj vo forme 

prezentácie. 

3, V tejto časti sa členky klubu dohodli, ktorá slovná zásoba je pre danú tému potrebná a následne ju 

preložili do anglického jazyka. Zároveň navrhli, akou formou by sa táto slovná zásoba mohla žiakom 

sprostredkovať, precvičiť a upevniť. V tomto prípade je vítaná online aplikácia wocabee pre 

precvičovanie a upevňovanie. Na predstavenie slovnej zásoby sú obrázky výbornou pomôckou, 

nakoľko vizuálny podnet napomáha lepšiemu zapamätaniu si slovnej zásoby.  
4, Keďže ide o tému zameranú na elektriku, ktorá je základom pre všetky odbory, je možné ju  použiť 

na hodinách ANJ v prvom ročníku a to v každom odbore.  

5, Na záver sa účastníčky v krátkosti oboznámili s témou ďalšieho stretnutia, ktorá tiež súvisí 

s uvedenou problematikou ale v tomto bode sa budú zameriavať hlavne na vyučovacie metódy. 

13. Závery a odporúčania: 
Spracovaný materiál bude použitý pre žiakov prvého ročníka všetkých študijných odborov.  Je veľmi 

účinné, ak sa nová slovná zásoba učí na základe vizuálneho podnetu. Aplikácia wocabee je výborná 

na upevnenie si vedomostí. Ide však o platenú aplikáciu a preto ju vyučujúci môžu nahradiť aj online 

cvičeniami cez edupage, no týmto budú žiaci ochudobnení o vizuálny podnet, ako aj posluchovú 

ukážku.  
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