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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Anotácia: 

Analýza je zameraná na  didaktické postupy pri učení zručnosti počúvania s porozumením 

na hodinách anglického jazyka a na význam práce s audiovizuálnymi nahrávkami. Poukazuje 

na dôležitosť rozvíjania kompetencií žiaka, aby dokázal primerane komunikovať v cudzom 

jazyku. Uvádzam aj zásady počúvania a typy osvedčených cvičení.  

 

 

Kľúčové slová: Zručnosť počúvania s porozumením, kompetencie, cvičenia pred a po 

počúvaní s porozumením. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1.Aktivitou zameranou na počúvanie žiak rozvíja komunikačné schopnosti, syntax, slovnú 

zásobu, ale predovšetkým širšie chápe a vníma pozadie anglického jazyka. Každá aktivita 

zameraná napočúvanie by mala mať časť pred posluchom, ktorá by zároveň plnila 

motivačnú funkciu. Zastávam názor, že každé počúvanie by malo byť zavŕšené fázou po 

posluchu. V  závere počúvania je vhodné, aby žiak poznal vlastné hodnotenie.   

2.Samotná skutočnosť, že interná časť maturitnej skúšky začína tromi úlohami napočúvanie, 

je dostatočným dôvodom, prečo je potrebné sa problematike počúvania s porozumením 

venovať intenzívnejšie a dôslednejšie, ako to bolo doposiaľ.  

3. Význam a úloha aktivity zameranej na počúvanie na hodinách Anj 

 Učiteľ prostredníctvom rozvíjania zručnosti počúvania v anglickom jazyku si ukladá za cieľ 

u žiaka naučiť ho úspešne interpretovať vypočutý text. V praxi to znamená, že hlavnou 

úlohou počúvania nie je poznať a vedieť každé jednotlivé slovo, ale pochopiť význam toho, 

čo bolo v texte povedané. 

4. Dva základné typy posluchov: 1.Extensive listening –počúvanie za účelom získania hlavnej 

myšlienky textu. 2.Intensive listening –počúvanie za účelom získania špecifickej informácie. 

5. žiak by mal v nahrávkach počúvať prirodzenú autentickú reč ľudí, ktorých materinský 

jazyk je anglický jazyk, zmena aktivity počas vyučovacej hodiny pomáha priebežne učiteľovi 

udržiavať pozornosť žiaka, žiaci počas tejto aktivity nie sú nútení počúvať iba učiteľa, lebo 

hodina je obohatená aj o iný zdroj nahrávku, dialógy, konverzácie v nahrávkach sú 

realistickejšie a prirodzenejšie v porovnaní so situáciou, keď ich supluje iba učiteľ svojím 

rozprávaním. 

5. Autor Wolvin aCoakley (1992)vymedzili štyri základné ciele, prečo so žiakmi praktizovať 

počúvanie. 

1)Počúvanie –comprehesive Žiaci počúvajú, aby získali informáciu z hovoreného textu. 

2)Počúvanie – critical : žiaci na základe vypočutej nahrávky tvoria a vyjadrujú vlastný 

úsudok. 

3)Počúvanie – appreciative: žiaci počúvajú pre vlastné potešenie, z osobného záujmu. 

4)Počúvanie – therapeutic: žiaci počúvajú, lebo chcú podporiť ostatných, pričom nevynášajú 

vlastné súdy.  

6. Zásady: A. Zásada vytvorenia optimálnych podmienok pre vyučovací proces. V praxi to 

znamená, že nahrávka by mala byť kvalitne nahraná. Každý žiak by mal počuť primerane 

hlasno, čo znamená ani nie príliš nahlas, ani nie veľmi potichu. V  triede je potrebné ticho a 



pokoj. Žiaci sa nemôžu vzájomne vyrušovať. Aj nečakané zvuky z vonkajšieho prostredia 

môžu negatívne ovplyvniť výsledok aktivity počúvanie s porozumením, 

B. Zásada primeranosti. Tu platí, že tento typ aktivity by mal byť aspoň o stupienok 

náročnejší, ako je preberané učivo. 

C. Zásada motivácie. Dôležitú úlohu zohráva časť pred samotným posluchom, ale aj konečné 

hodnotenie aktivity 

D. Zásada sústavnosti a postupnosti. Učiteľ nemôže zaradiť aktivitu počúvanie iba náhodne. 

Rozumné a systematické zaraďovanie aktivity počúvanie s porozumením do vyučovacích 

hodín anglického jazyka je predpokladom úspešného napredovania žiakov.  

7. Môžeme počúvať : konverzáciu, ktorá sa uskutočňuje tvárou v tvár –priamo, alebo 

konverzáciu ako telefonicky rozhovor, hlásenie, ktoré môže byť podávané napríklad na 

železničnej stanici, na letisku, predpoveď počasia vysielaná z rádia, hudbu, rôzne lekcie, 

odborné odporúčania (napr. u lekára ), rôzne postupy (napr. ako sa niekde dostať, ako 

upiecť koláč ), nahrávku s dialógom.  

8. Môžeme rozdeliť úlohy nasledovne: úlohy zamerané na zistenie podstaty textu, úlohy 
zamerané na zistenie hlavnej myšlienky, úlohy zamerané na zistenie špecifických 
informácií, úlohy zamerané na vyvodenie implicitných myšlienok a informácií.  

13. Závery a odporúčania: 

 

V súčasnej dobe sledujeme v našom každodennom živote narastajúcu potrebu aktívneho 
používania cudzieho jazyka. Spoločenstvo Európskej únie a jej rastúci vplyv do všetkých 
oblastí života každého členského štátu sú veľkou výzvou pre každého mladého človeka. 
Neobmedzené možnosti cestovania, ale predovšetkým možnosť uplatnenia sa na trhu práce 
v rámci EU priam nabádajú mladých ľudí k učeniu sa minimálne jedného cudzieho jazyka. V 
našich podmienkach je to najčastejšie anglický jazyk.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 21.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 – 16:30 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Monika Kučerková  SOŠE Trnava 

2. PaedDr. Ivana Kolníková  SOŠE Trnava 

3. PaedDr. Miroslava Dzíbelová  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


