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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia :  

Výchovno-vzdelávací proces vo forme vyučovacích hodín tvorí povinnú 

školskú dochádzku, nie je však jedinou formou vzdelávania, ktorú môže 

poskytovateľ – škola svojim žiakom ponúknuť. Výchova a vzdelávanie detí 

prebieha aj mimo vyučovania, teda vo voľnom čase, formou záujmovej činnosti. 

Záujmová činnosť vo forme krúžkov sa teší roky pozornosti žiakov. Školy 

preto kladú dôraz aj na krúžkovú činnosť v rámci voľného času, ktorej súčasťou 

je učiteľ, odborník, tvorca a organizátor tejto činnosti. Ponuka krúžkov je pestrá. 

Najčastejšie sú to športové, literárne, technické, divadelné, turistické, spevácke 

a umelecké krúžky. Obľube sa tešia aj krúžky výpočtovej techniky, šikovných rúk, 

no aj matematický, modelársky alebo šachový krúžok. Jazykové krúžky sú 

ostatné roky veľmi žiaduce, nakoľko hodinová dotácia cudzích jazykov okrem 

anglického je nízka, a tým aj nedostačujúca na dobré ovládanie cudzieho jazyka. 

Naším cieľom je dosiahnuť, aby krúžková činnosť pomáhala žiakom lepšie 

komunikovať v cudzom jazyku, nebáť sa vyjadriť svoje názory, pocity, postoje, 

myšlienky, prípadne riešiť problémy. 
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Práca v krúžku cudzieho jazyka nadväzuje na preberané učivo na hodinách 
cudzieho jazyka, doplňuje a rozširuje ho o najviac frekventované témy v bežných 
každodenných situáciách so zameraním na aktívne používanie jazyka. Ide 
o témy: 

 - ktoré zachytávajú každodenné situácie a skúsenosti; 

 - ktoré žiakov zaujmú a nenechajú ľahostajnými; 

 - pri ktorých sa využije rôznorodý materiál a pracuje sa s rôznymi médiami; 

 - ktoré poskytujú možnosti na tvorbu otázok a výmenu skúseností; 

 - ktoré ponúkajú množstvo príležitostí na vyjadrenie svojich názorov, úvah, 
myšlienok a diskusiu o nich. 

 Záujem o tému povzbudí žiakov k učeniu sa a takto vytvorené prostredie aj 

nadšenie a motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Veľmi dôležitá je aktívna účasť každého 

žiaka, ktorá umožňuje interaktívny dialóg so svojím okolím, čím sa optimalizuje 

vyučovací proces. Počas vyučovacieho procesu je vhodné cielene využívať 

riadený dialóg na zistenie predchádzajúcich vedomostí a skúseností žiakov, ako 

aj ich aktuálny rozsah. Počas rozhovorov o skúsenostiach a vedomostiach žiakov 

sa súčasne podporuje nadobudnutie integrovaných vedomostí. Netreba sa 

vyhýbať otázkam – naopak, hodina má byť vystavaná hlavne na otázkach žiakov 

a spoločnom hľadaní odpovedí. Žiaci sa tak stávajú objaviteľmi a výskumníkmi, 

nielen pasívnymi prijímateľmi izolovaných faktov. Úlohou pedagóga je napomôcť 

žiakovi sformulovať jeho myšlienky a pocity, informácie, fakty, dáta, všetko, čo 

pozoruje a vníma v cudzom jazyku. Takýmto spôsobom sa posilní u žiaka jeho 

jazykové sebavedomie, formou objavného učenia si môžu rozšíriť svoj jazykový 

repertoár. 

Pri stanovení cieľov vyučovania a obsahov vyučovania cudzích jazykov 

formou krúžkovej činnosti sa vyučujúci opiera o Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky (SERR, 2017). Na jeho základe si učiteľ rozpracuje v krúžkovej 

činnosti témy a subtémy, ktoré považuje pre žiaka za relevantné. V európskom 

kontexte posledných desaťročí je potrebné nasledovné:  

1. stanovenie komunikatívneho cieľa – schopnosť používať jazyky, ktoré sa 

učíme ako nástroj komunikácie, t. j. v bežných a do určitej miery tiež v 

neštandardných situáciách. 

2. stanovenie interkultúrneho cieľa – žiakov pripraviť na to, aby boli pomerne 

schopní riešiť situácie, ktoré vychádzajú z kultúrnych rozdielov. Uvedomiť si, že 

učenie sa cudzieho jazyka neslúži len na elementárne dorozumenie sa v 

každodenných situáciách, ale má viesť k lepšiemu a hlbšiemu porozumeniu 

spôsobu života a myslenia ľudí cieľovej krajiny spolu s kultúrnym bohatstvom a 

dedičstvom tejto krajiny, resp. krajín. Skúsenosti a kontakt s kultúrou cieľového 

jazyka podporujú u žiaka otvorenosť voči neznámym a neistým podnetom, 

zmysel pre komplexnejšie vnímanie jazyka a kultúry, toleranciu voči rôznorodosti 

a nejednoznačnosti, ktorá nás obklopuje a je súčasťou nášho života.  

 



 
 

 

Žiakom sa v krúžkoch cudzích jazykov ponúkajú hlavne témy, ktoré úzko 

súvisia s ich záujmami, zachytávajú bežné a opakujúce sa situácie, každodenné 

rituály, rodinné udalosti a tradície. 

Nasledovné tematické oblasti sú odporúčané, nie však povinné: 

Rodina a spoločnosť: osobné údaje,  rodina – vzťahy v rodine 

Náš domov: môj dom/byt, domov a jeho okolie 

Ľudské telo: starostlivosť o zdravie  

Charakterové vlastnosti človeka  

Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, príprava na cestu a cestovanie 

Vzdelávanie a práca: škola, učebné predmety, názvy povolaní  

Človek a príroda: zvieratá, rastliny, počasie, príroda okolo nás  

Voľný čas a záľuby   

Kultúra a umenie  

Stravovanie: stravovacie návyky, zdravé stravovanie, jedlá, ich príprava 

Multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, zbližovanie kultúr, rodinné sviatky 

Obliekanie a móda: základné druhy oblečenia, doplnky 

Šport : druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  

Obchod a služby: obchody a nakupovanie  

Krajiny, mestá a miesta: moja krajina a moje mesto  

Vzory a ideály: dieťa a jeho vzory 

Vhodné sú hlavne témy súvisiace so záujmami žiakov a témy zachytávajúce 

každodenné situácie, na ktoré je potrebné reagovať. Žiaci obľubujú taktiež témy 

súvisiace s voľným časom, rodinnými udalosťami, tradíciami, cestovaním a 

prírodou. Pri výbere tém zohľadňuje učiteľ tak individuálne charakteristiky žiakov, 

ako aj skupinovú dynamiku a v závislosti od toho volí obsah a rozsah tém. 

Hodnotenie žiakov má mať v krúžkovej činnosti hlavne motivačnú funkciu a 

funkciu monitorovania pokroku žiaka v učení. Odporúča sa hodnotenie 

spolužiakmi s cieľom viesť žiaka k vzájomnej tolerancii a všímaniu si pozitívnych 

stránok u spolužiakov. Učia sa tak rešpektovať jeden druhého, čo vplýva 

pozitívne na celkovú atmosféru v triede. Vhodná forma hodnotenia je 

sebahodnotenie, ktoré rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad 

monitorovanie vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, 

štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo 

začiatku v materinskom jazyku, neskôr ho učiteľ môže realizovať aj v cudzom 

jazyku.  

V krúžkovej činnosti patria k najčastejším prostriedkom sebahodnotenia 

portfólio, dotazníky a rozhovory s učiteľom. Obľúbeným je najmä portfólio – 

obsahuje záznamy na sebahodnotenie, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré 

žiak vytvorí počas určitého obdobia.  



 
 

 

Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty a pod., ktoré si 

do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia. 

12.  Závery a odporúčania: 

 
V posledných rokoch sa v cudzojazyčnom vzdelávaní uplatňuje stále častejšie 

multilingválny a multikultúrny prístup ako reakcia na voľný pohyb jednotlivcov 

medzi krajinami a vytváranie podmienok na prepojenejšie spolunažívanie, 

bezprostrednejší kontakt s nositeľmi rôznych jazykov a kultúr. V tomto kontexte 

sa stáva jednou z dôležitých oblastí formovania žiaka výchovno-vzdelávací 

proces mimo školskej dochádzky, teda využitie voľného času. Jazykové krúžky 

umožnia študentom rozšírenie kompetencií v oblasti záujmovej činnosti, ako aj 

získanie skúseností a jazykových zručností uplatnením netradičných postupov 

pri akceptovaní záujmových priorít žiaka. 
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