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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
• priblíženie obsahu výučby pri výučbe danej témy
• diskusia k použitiu spracovaného materiálu
• záver.
1, Koordinátorka klubu privítala členky klubu a oboznámila ich s témou stretnutia, ktorá súvisela
s oboznamovaním sa novej slovnej zásoby.
2, Na tomto stretnutí členky klubu si priblížili slovnú zásobu, ktorá súvisela s vrstvami slúžiacimi
na prenos dát. Obidve tematiky obsahujú množstvo slovnej zásoby, s ktorou sa treba najskôr
oboznámiť a následne nato upevniť. V tomto prípade sa vyskytuje veľa výrazov, ktoré sú
tvorené spájaním cez pomlčky, alebo výrazy, ktoré žiaci používajú v inom zmysle.
Niekomu vyhovuje učenie sa naspamäť, no trvácnosť takýchto vedomostí je krátkodobá, a ak
sa výrazy nepoužívajú po dlhšom čase sa zabudnú.
Ak si chcú novú slovnú zásobu zapamätať na dlhšie, dobrou pomôckou je vytváranie asociácií
napríklad s podobne znejúcimi slovenskými slovami. Dobrou pomôckou je aj vytváranie
myšlienkovej mapy alebo si výrazy spájať do tematických celkov.
3, Takúto formu vyučovania je možné použiť vo všetkých ročníkoch a spomenuté formy
osvojovania si slovnej zásoby môžu byť doplnené o krátke videá poprípade články zamerané
na danú tematiku, aby ich žiaci zažili aj v kontexte.
4, Členky klubu sa zhodli na tom, že existuje veľa metód, ktoré sa môžu použiť na zapamätanie
si novej slovnej zásoby, no každému vyhovuje niečo iné a preto si každý žiak musí sám
vybrať, ktorý spôsob mu vyhovuje najviac.
13. Závery a odporúčania:
Slovná zásoba jazyka je úžasné dobrodružstvo. Slová v jazyku vznikajú, prichádzajú z iných
jazykov, upadajú do zabudnutia – slovná zásoba sa neustále dynamicky vyvíja. A preto
nielen učitelia ale aj žiaci musia mať záujem o oboznamovanie sa so slovnou sledovaním
krátkych videí, čítaním online článkov a byť v neustálom kontakte s cudzím jazykom.
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