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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: pracovný trh  ekonomický článok, zážitková metódy 

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 plánom stretnutí pre nasledujúci  

      polrok, Všetky témy budú zamerané na vyučovací predmet ekonomika, nakoľko ide o maturitný  

      predmet na všetkých odboroch. 

  2, Prvou témou stretnutia je trh práce a s tým spojená aj úplne nová slovná zásoba v porovnaní  

      s informatickými predmetmi. Nie je udomácnená a tak často používaná ako, tá ktorá sa využíva  

       vo výpočtovej technike a aj preto jej treba venovať patričnú pozornosť, nakoľko obsahuje veľké 

       množstvo úplne novej slovnej zásoby. A preto aj výber vyučovacej metódy musí byť zvolený  

       veľmi precízne. Jednou s možností je ekonomický článok so zameraním na pracovný trh,  

       v ktorom by žiaci vyznačili, ktoré výrazy už poznajú alebo si myslia čo znamenajú a potom  

       urobiť výpis slov, ktoré sú úplne neznáme. V prvom štádiu je potrebné si slovíčka osvojiť. Tu  

       sa môže využiť zážitková metóda formou aplikácie slov do rôznych situácii a snaženie sa  

       vybrať správny výraz. Táto metóda núti žiakov rozmýšľať, čo jednotlivé výrazy znamenajú.  

  3, Členky klubu sa zhodli na tom, že zo pri použití  zážitkovej metódy sa v úvode natrápi hlavne  

      vyučujúci neustálym opakovaním, čo výrazy znamenajú, no výsledok bude stáť za to.  

  4, Táto metóda je zaujímavá aj tým, že žiaci nemusia písať, len počúvať a odniesť si z hodiny čo 

       najväčšie množstvo novo osvojených slovíčok. 

13. Závery a odporúčania: 
       Každá hra prispieva k aktivizácii výučby  v cudzojazyčnom prostredí a to bez ohľadu na  

       vekovú kategóriu žiakov. Spočiatku to môžu chápať ako voľnú hodinu, ale časom sami zistia,  

       koľko nových výrazov ovládajú. No samozrejme domáce preopakovanie si má veľký význam 

       pre dlhodobejšie zapamätanie si. 
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