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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: slovná zásoba, podnik, zloženie podniku 

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,  

      zameraného na upevňovanie si slovnej zásoby spojenej s podnikom, jeho zložkami a činnosťami  

      súvisiacimi s podnikaním. 

  2, Môžeme povedať, že vymenovaná slovná zásoba súvisí s každodennou angličtinou, s ktorou sa 

      stretávame či už pri počúvaní alebo čítaní a súvisí s každodenným pracovným kolobehom.  

     V prvom štádiu sa môžeme zamerať na porozumenie čítaného s oboznámením sa novej slovnej  

     zásoby a v druhej fáze sa môže prejsť ku verbálnej komunikácii s využitím osvojenej si slovnej  

     zásoby. Je na vyučujúcom, či si na čítanie zvolí odborný článok ale si pripraví rôzne obrázky s  

     podtextom, poprípade videa simulujúce činnosti v podniku s výučbovými titulkami. Záleží do,  

     akej hĺbky sa chce s učivom dostať. Žiaci by si mali novú slovnú zásobu počas práce s textom  

     vypisovať. Zameriavajú sa len na tie výrazy, ktoré sú im neznáme a potrebujú si ich osvojiť.  

     Následne nato učiteľ žiakom vysvieti nekompletné vety, ktoré musia doplniť s použitím  

     vypísanej slovnej zásoby a tým si preopakovať význam slova. Zvyšok vyučovacej hodiny by sa  

     mal venovať v upevňovaní si slovnej zásoby formou hier a súťaží.  

 3, V rámci diskusie členky klubu prediskutovali hry a súťaže ktoré využívajú pri učení sa novej  

     slovnej zásoby.  

  4, V závere stretnutia si členky klubu prezreli online stránky, ktoré by s danou témou súviseli.  

      Jednou z takých je BBC learning English. 

Závery a odporúčania: Málo žiakov využíva svoj voľný čas na učenie sa novej slovnej zásoby 

prebratej na vyučovacej hodine. Pochopila som, že učeniu nových slovíčok musí byť venovaný 

rovnaký čas a priestor na vyučovacej hodine tak, ako je venovaný iným oblastiam vyučovania 

anglického jazyka. Výučba nových slov v cudzom jazyku predstavuje dlhý a namáhavý proces 

pozostávajúci z niekoľkých krokov. Medzi najdôležitejší krok pri učení nových slov určite patrí 

samotné predstavenie nových výrazov žiakom. To ako sa žiak prvýkrát stretne s novým slovom 

môže do veľkej miery ovplyvniť jeho zapamätanie a následné zaradenie do skupiny slov aktívnej 

slovnej zásoby. Cieľom nie je tzv. bifľovanie sa nových slovíčok, zvládnutie písomky na 

nasledujúcej hodine a nakoniec jeho zabudnutie, ale aby ich využívali v ďalšom produktívnom 

kroku, ako je rozprávanie a písanie v anglickom jazyku..    
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