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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia : 
- aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie potrebné na výkon činností učiteľa s 

aprobáciou na ruský jazyk (ako 1. a 2. )cudzí jazyk, anglický jazyk ( ako 1. cudzí jazyk ), 

nemecký jazyk ako 1. a 2. cudzí jazyk ) 

- orientovať sa na trhu cudzojazyčnej jazykovej literatúry zameranej na anglický, nemecký, 

ruský jazyk;  

- aktualizovať prácu s učebnicovým fondom pre anglický, nemecký a  ruský jazyk na 

kulturologickom podklade;  

- osvojiť si metodické postupy, ako pracovať s rôznymi učebnicami anglického, nemeckého  a 

ruského jazyka na vyučovacích hodinách;  

- využívať nové didaktické formy pri vyučovaní anglického, nemeckého a ruského jazyka  na 

strednej škole; 

- využívať vo vyučovacom procese zaujímavé, primerane náročné a efektívne aktivity na rozvoj 

komunikačnej jazykovej kompetencie podľa zásady „ jazyk cez kultúru, kultúra cez jazyk“; 

 

Kľúčové slová: 
- počúvanie s porozumením, 

- komunikácia (hovorenie) s porozumením,  

- čítanie s porozumením,  

- písanie s porozumením. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

Učebnice CJ sú  rozdelená od 8 - 10 lekcií a úvodu, ktorý uvedie žiakov do vyučovania 

CJ. Každá tretia lekcia je opakovacia. Na začiatku učebnice sa žiaci zoznámia so 

základnými údajmi o štáte, v ktorom jazyku prebieha vyučovanie, t.j. faktami, mapou a 

osobnosťami, s ktorými sa postupne stretávaj v celom komplexe na všetkých úrovniach. 

S cudzojazyčným grafickým systémom sa žiaci zoznámia v 1. lekcii. Ďalšie lekcie 

prezentujú témy, ktoré zodpovedajú záujmom a komunikačným potrebám žiakov a ktoré 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


vychádzajú zo základnej pedagogickej dokumentácie Štátneho vzdelávacieho programu a z 

dokumentu Rady Európy (Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky – 

úroveň B1- B2). V každej lekcii sa nachádzajú cvičenia na upevnenie učiva, ktoré pomôžu 

žiakom zhodnotiť úroveň dosiahnutých vedomostí a poukázať na to, čo vedia a čomu by sa 

ešte mali venovať. 

V úvode lekcie nájdeme popis, čo sa žiak v lekcii naučí, čo hodnotíme veľmi kladne, 

pretože žiak pozná svoj cieľ. Veľmi pozitívne hodnotíme aj vstupnú stranu ku každej novej 

lekcii –farebné fotografie kultúrnych pamiatok, ktoré sa viažu napr. k Rusku. Záver lekcie 

tvoria kontrolné úlohy, na ktoré by mal žiak odpovedať ústne, resp. písomne (podľa 

zadania). 

Lekcie majú logické delenie, ktoré je označené piktogramami, čo uľahčuje orientáciu 

v učebnici. Niektoré cvičenia majú nielen grafickú, ale aj zvukovú podobu vo forme 

nahrávok, ktoré sú dostupné na internetovej stránke http://www.ucebnice-infoa.sk/poslech-

z-knihonline/. 

Takisto je dostupný aj on-line prekladový slovník a ďalšie učebné materiály. Všetky 

materiály zverejnené na http://www.ucebnice-infoa.sk/poslech-z-knih-online/ si môže 

pozrieť a stiahnuť nielen učiteľ, ale aj žiak či široká verejnosť. 

Každá lekcia obsahuje aj súvislý východiskový text. Slovná tematická zásoba k nemu, ako 

aj k celej lekcii je opäť dostupná on-line na vyššie uvedenej internetovej stránke. 

Súčasťou učebnice je aj gramatický aparát potrebný pre správne osvojenie si jazyka po 

audioorálnej, kognitívnej, kulturologickej a najmä komunikačnej stránke. 

Cvičenia, texty a úlohy v učebnici vychádzajú zo SEER pre úroveň B1 a považujeme ich za 

primerané veku žiakov. Kulturologický materiál považujeme za veľmi dôležitý, pretože 

rozširuje duchovný priestor a vytvára priestor nielen pre výučbu cudzieho jazyka. 

Nahrávky textov rozvíjajú schopnosť počúvania s porozumením hovoreného slova 

a zároveň sú východiskom pre nácvik správnej artikulácie a intonácie. Nahrávky obsahujú 

aj fonetické cvičenia, úlohy na počúvanie s porozumením, jazykolamy, riekanky, básne a 

piesne. Obsah aj forma učebníc, pracovného zošita a metodickej príručky  učebníc 

cudzieho jazyka zodpovedajú modernému spôsobu vyučovania cudzích jazykov, 

vychádzajú z reálnych situácií a pripravujú žiakov na komunikáciu a situácie, ktoré môžu 

zažiť počas stretnutí s cudzojazyčne  hovoriacimi alebo pri návšteve cudzej krajiny.  

Všetky časti učebného komplexu po obsahovej stránke sú spracované moderne a 

s ohľadom na vek a schopnosti žiakov. 

Pre začiatočníkov je vhodne použitá slovenčina v pokynoch pri cvičeniach. Zohľadnený je 

aj kulturologický aspekt (tento aspekt je vhodne zabudovaný aj v textoch a cvičeniach 

v celom komplexe – v učebniciach aj pracovných zošitoch), ktorý je pri vyučovaní 

cudzieho jazyka veľmi dôležitý pre porozumenie a pochopenie národa, ktorého jazyk sa 

žiak učí. 

Celkovo prístup k osvojovaniu s i cudzieho jazyka, výber textov a cvičení zodpovedá 

požiadavkám, ktoré vychádzajú z platných pedagogických dokumentov a zo SERR pre 

cudzie jazyky. 

Zostáva na učiteľovi, aby na vyučovacích hodinách vytvoril atmosféru stimulujúcu 

kreativitu a aktivitu študentov tak, aby cudzí jazyk nebol iba učebným predmetom, ale 
predovšetkým prostriedkom živých medziľudských kontaktov. 



 13.Závery a odporúčania: 
 

         Učebnica je základom a veľkým pomocníkom pri vyučovaní cudzieho  jazyka. Učiteľ 

má taktiež nezastupiteľnú funkciu, najmä v začiatkoch výučby jazyka. 

Väčšina učebníc, ktoré sa u nás používajú, majú spracovanú metodiku, ako správne 

pracovať s učebnicou, nahrávkou alebo pracovným zošitom. Väčšinou ide o všeobecné 

odporúčania, ktoré sú na osoh najmä začínajúcim učiteľom a ktoré nemusia napĺňať 

ambície každého učiteľa a zároveň nemusia platiť na každú triedu a každého žiaka. 

Odporúčané metódy vyučovania cudzieho jazyka považujeme skôr za teoretické a učiteľ s 

nimi musí byť oboznámený a musí ich dokonale ovládať, lebo na každej hodine sa môžu 

vyskytnúť situácie, na ktoré nebude pripravený. 

Dôležité je vedieť odpovedať na otázky, z akého dôvodu sa vlastne žiak učí cudzí jazyk, a 

keď je už k štúdiu donútený okolnosťami, ktorý jazyk si vyberie, t. j. aká je jeho motivácia. 

Pri starších žiakoch rozhodujú rôzne vízie do budúcnosti (príprava na ďalšie štúdium, 

zamestnanie), vzory (rodič, učiteľ, kamarát, vrcholový športovec, spevák...) alebo cesta 

„ľahšieho odporu“ (tendencia rozdeľovať jazyky na ľahšie a ťažšie). Jedno je však isté – 

každý žiak si vyberie cudzí jazyk, ktorý sa nakoniec učí. Pedagóg v triede vyučuje 

rôznorodú skupinu žiakov, ktorú má priviesť k úspešnému ovládaniu jazyka. Každý, kto sa 

učí alebo učil cudzí jazyk, vie, že nie je možné naučiť sa jazyk iba v škole a musí 

absolvovať aj pravidelnú prípravu mimo vyučovania, čo pre učiteľa paradoxne predstavuje 

tú najťažšiu prácu. Učiteľ má žiaka učiť, nabudiť, motivovať tak, aby sa chcel dobrovoľne 

učiť aj mimo školy. Je všeobecne známe, že s poznaním prichádza aj záujem. Žiak si má 

základné poznanie osvojiť na vyučovacej hodine od učiteľa (pozor, nie učiteľ má naučiť 

žiaka, ale žiak sa má učiť od učiteľa!). Je majstrovstvom učiteľa, ak dokáže premeniť 

obyčajné slová, obrázky, cvičenia na niečo, čo sa stane zaujímavým a zapamätateľným. 

Človek sa celý život stretáva s inými ľuďmi – súkromne, pracovne, náhodou... Ani pri 

najlepšej vôli si však nemôžeme zapamätať všetky mená či podrobnosti rozhovoru. Je však 

zaujímavé, že si pamätáme emócie, ktoré sme pri stretnutí alebo pri určitej situácii zažili. Z 

toho dôvodu by aj vyučovanie malo prebiehať ruka v ruke s emóciami (samozrejme nemusí 

ísť iba o pozitívne emócie, napr. smiech, radosť – žiaci sa predovšetkým vo vyšších 

ročníkoch SŠ môžu stretnúť aj s nepríjemnými emóciami, napr. strach o hrdinov vo filme,  

posúdenie konania hrdinu/hrdinky ,pochopenie významu farieb, a abstrakcie na obraze.  

S emóciami sa pracuje ľahšie, pokiaľ si učiteľ prizve na pomoc kultúru v celom jej 

diapazóne – literárne dielo, hudbu, výtvarné dielo, film... 

Za pomoci vnímania podstaty diela sa žiak naučí ovládať lexiku, paradigmu ohýbania slov. 
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