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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: podnikanie, video, dialóg 

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 programom stretnutia. 

  2, Na tomto stretnutí sa členky klubu zamerali na metódy zamerané na rozširovanie si slovnej  

      zásoby pomocou youtube videí, kde si žiaci vypočujú výslovnosť a zároveň sa snažia výrazy 

      zapamätať. Na konci každého videa býva ešte zhrnutie slovnej zásoby na upevnenie, poprípade  

      cvičenia na praktické precvičenie. Oxford online English dokonca ponúka dialógy na súvislé  

      používanie učenej slovnej zásoby, čo môže byť použité na preopakovanie a zhrnutie si toho, čo  

      sa žiaci na hodine naučili.  

      Veľakrát žiaci výraz ovládajú, ale použiť ho nevedia a práve dialógy slúžia na precvičenie si  

      slovíčka vo vete. Keďže nie sú priamo v akcii s anglicky hovoriacim človekom, majú väčšiu  

      odvahu rozprávať po anglicky, lebo osoba s ktorou komunikuje je na približne rovnakej úrovni.  

      Vyučujúci chodí pomedzi žiakov a monitoruje, či žiaci rozprávajú správne a opravuje ich. 

 3, V rámci diskusie sa vyučujúce vyjadrili, že použitie videí je určite účinným nástrojom na  

     osvojovanie si novej slovnej zásoby, lebo súvisí so zážitkovým spôsobom zapamätávania si  

     učiva, čo je pre žiakov ľahšia možnosť učenia sa než memorovanie učiva.  

 4, V závere stretnutia si vyučujúce pripravili zoznam metód, ktoré by sa mali použiť na 

      upevňovanie si učiva a každá by si mala pripraviť aktivitu, z ktorých sa bude vytvárať  

      materiál na otvorenú hodinu. 

Závery a odporúčania:  
Každý učiteľ si uvedomuje že je čoraz ťažšie vybrať správnu formu výučby, nakoľko jeden štýl 

osvojovania si učiva nemusí vyhovovať celej triede. Avšak videá sú zárukou, že zaujmu väčšinu 

žiakov nakoľko sa tu spája obraz aj  zvuk no a pridanou hodnotou je ešte aj zaujímavý výklad 

prezentovanej osoby. 
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