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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: pracovný trh, metódy upevňovania, kľúčové slovo 

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, ktorého  

      téma  je pokračovaním z predchádzajúceho stretnutia zameraného na pracovný trh a metódy 

      spojené s výučbou a upevňovaním si slovnej zásoby.  

  2, Na poslednom stretnutí členky klubu prediskutovali vyučovacie metódy vhodné pre osvojenie si 

      novej slovnej zásoby. Po oboznámení sa nových slov je potrebné zvoliť vhodnú metódu na ich  

      upevňovanie. Keďže ide o ekonomické pojmy, ktoré sú niekedy mätúce a lákajú prekladať ich 

      doslovne, je vhodné zvoliť metódu kľúčového slova, poprípade analyzovať výraz, rozoberať ho 

      prispôsobovať jeho preklad ekonomickému prostrediu. Napríklad výraz „headhunter“. Head  

      znamená hlava, hunter je lovec. Tieto výrazy žiaci ovládajú z bežne používanej angličtiny. No  

      v preklade lovec hláv je nezmysel, ale keď si to dáme do ekonomického prostredia, je to človek,  

      ktorý hľadá nových odborníkov, kvalifikovaných pracovníkov pre firmu. A takto môžeme  

      pokračovať s ďalšími výrazmi, ktoré žiaci všeobecne ovládajú, ale majú problém preložiť si to  

      do ekonomického prostredia. 

  3, Členky klubu samozrejme prediskutovali aj ďalšie vyučovacie metódy zamerané na  

      upevňovanie si slovnej zásoby. Išlo hlavne o rôzne hry, doplňovačky a tvorenie slov.  

  4, Metóda kľúčového slova má výhodu v tom, že podľa výskumov má výborné výsledky pri  

      dlhodobejšom zapamätávaní si slov.  Žiaci si vedia aj bez predchádzajúcej znalosti výrazu  

      slovíčku rozložiť a vydedukovať jeho preklad. Je však nevyhnutné si vydedukovaný  výraz  

      overiť v prekladovom slovníku. 

13. Závery a odporúčania: 
Metóda kľúčového slova (z angl. keyword method) je v súčasnosti jedna z najviac diskutovaných 

mnemotechnických stratégií. Je považovaná za metódu, ktorá môže hodinu obohatiť a žiakov 

motivovať. Učiteľ však musí celý proces výučby monitorovať a prispôsobiť vedomostnej úrovni 

žiakov.   
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