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Resumé 
Príspevok popisuje experiment, ktorý bol realizovaný v šk. roku 2007/2008 na základnej 
škole, kde vrámci krúžku anglického jazyka boli zároveň rozvíjané zručnosti potrebné pri 
práci s počítačom a internetom. Tieto skúsenosti môžu byť podnetné pri zostavovaní nových 
vzdelávacích programov, ktoré je potrebné pravidelne aktualizovať a zároveň v období 
školskej reformy, ktorá sa začína realizovať od šk. roka 2008/2009. Všetci žiaci tretieho 
ročníka sa budú učiť jeden cudzí jazyk povinne. 
 
Abstrakt 
The article discusses an experiment that was realized during the 2007/2008 school year at the 
elementary school. In the frame of extra-curricular activity – English language the skills 
needed for working with computer and internet were taught and practised along with the 
foreign language development. The experience gained could be useful in designing new 
educational programmes, that have to be updated and innovated regularly as well as in the 
period of introducing a new school reform that should begin in 2008/2009. The foreign 
language will become a compulsory subject since the third grade of the elementary school. 
 
1 Úvod 

Nová školská reforma so sebou prináša nový pohľad na vzdelávanie, nové formy, 
metódy a prístupy. Časová dotácia vyučovania cudzích jazykov bola navýšená a povinnosť 
vyučovania cudzieho jazyka bola posunutá do tretieho ročníka základnej školy. Vzhľadom na 
to, že nielen učebné návyky, ale najmä jazykové spôsobilosti, ktoré si žiak osvojí v mladšom 
školskom veku (pozri hypotéza kritického obdobia (Lenneberg) a obdobie lateralizácie) sú 
veľmi pevné, musíme tejto skutočnosti – a teda cudzojazyčnej príprave žiakov mladšieho 
veku venovať výraznú pozornosť. Voľba správnej metódy a prístupu kvalifikovaným 
učiteľom bude mať vplyv na jazykový prejav žiaka celoživotne. 

Integrované tematické vyučovanie je založené na troch základných princípoch, a to 
výskum mozgu, ktorý poukazuje nato, že dáta sa do dlhodobej pamäte ukladajú, len keď sú na 
to vytvorené vhodné podmienky, princíp orientácie vyučovania na kooperáciu a na základe 
tretieho princípu je rozvoj kurikula založený na integrácii učebného obsahu založená na 
holistickom prístupe. Ciele sú stanovené analýzy, hodnotenia a aplikáciu v praxi s ohľadom 
na potreby pre život. Ukazuje sa, že ITV vedie ku silnejšiemu prepojeniu emocionálnych 
a kognitívnych procesov, prežívanie je silné a teda vedie ku zapamätaniu si. 

Kovaliková (1996) uvádza ako primárne elementy modelu ITV nasledovné: 
1. neprítomnosť ohrozenia, 
2. obohatené prostredie, 
3. možnosť výberu, 
4. významnosť obsahu, 
5. spolupráca, 
6. dokonalé zvládnutie, 
7. okamžitá spätná väzba, 
8. primeraný čas na osvojenie učiva, 



9. cielený pohyb. 
 
2 Ciele projektu 

V roku 1997 bol schválený projekt VEGA 1/4509/07: Kvalitatívna transformácia 
obsahu vyučovania anglického jazyka v mladšom školskom veku si za svoj cieľ kládol 
realizovať kvalitatívny výskum efektívneho prístupu k osvojovaniu cudzieho jazyka 
v mladšom školskom veku, vypracovať sériu odporúčaní / možných algoritmov pre postup pri 
oboznamovaní sa s cudzím jazykom a zavádzaní výučby CJ na 1.stupni ZŠ, ktoré ešte stále 
neexistujú v exaktnej podobe a navrhnúť inováciu rámcových učebných osnov pre 1.stupeň 
s dôslednou postupnosťou rozvíjania všetkých jazykových spôsobilostí 
a zároveň korešpondujúcou s Európskym referenčným rámcom. 
 
3 Realizácia projektu 

Projekt bol realizovaný tímom Katedry anglického jazyka a literatúry FHPV PU a 
Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, kde prebiehal v dvoch líniách. Prvou líniou 
bolo overovanie experimentálnou metódou výučby rešpektujúcou zákonitosti a potenciál 
tohto vekového obdobia budú odskúšané také postupy, ktoré vychádzajú z pedagogicko-
psychologických a lingvistických zákonitostí. Súčasťou výskumných metód sú aj pozorovacie 
techniky a reflexia učiteľov ako aj pilotovanie navrhnutých postupov v širšom meradle 
partnermi projektu na úrovni ďalšieho vzdelávania. V tejto časti projektu sa taktiež absolvuje 
možnosť kontinuálnej praktickej prípravy učiteľa, ktorý v tomto projekte vystupujú ako 
asistenti učiteľa, čo je aj profilom absolventa bakalárskeho štúdia učiteľských študijných 
odborov. 

Druhou líniou bolo overovanie možnosti prepojenia jazykového vývinu s rozvojom 
kompetencie používania informačno-komunikačných technológií u žiakov mladšieho 
školského veku a sledovať vplyv využívania IKT na zvyšovanie motivácie k osvojovaniu CJ. 
Tento čiastkový cieľ bol realizovaný formou krúžku anglického jazyka, ktorý si kládol za 
ambície integrovať rôzne spôsobilosti a zručnosti žiakov, pričom jazyk sa stával viacmenej 
nástrojom a nie cieľom jednotlivých aktivít. Žiaci tretích ročníkov si mohli zapísať so širokej 
palety krúžkov, ktoré ZŠ ponúka. Žiaci nevedeli vopred, že najčastejšia metóda, ktorá bude na 
krúžku využívaná, bude počítačom podporovaná výučba. Prácu v krúžku viedli dve členky 
tímu, jedna učiteľka anglického jazyka ZŠ, jedna učiteľka KAJL FHPV PU, teda pre žiakov 
nová osoba, s ktorou sa stretávali iba v rámci krúžkovej činnosti. Počet detí v krúžku bol 15, 
čo bolo viac ako počet multimediálnych počítačov a teda niektorí žiaci pracovali v dvojiciach. 
Usporiadanie do dvojíc bolo spontánne a dobrovoľné. 

Pri realizácii projektu nie je plne využívané ITV, avšak jeho prvky sú vi výučbe 
zastúpené. Pre integrované vyučovanie je potrebné vytvorenie príjemného neohrozeného 
prostredia, dôvery, jednotlivé aktivity viedli k pocitu sebauspokojenia, dosiahnutiu istého 
cieľa. Vzhľadom na to, že krúžok prebieha v počítačovej učebni, ktorá je využívaná všetkými 
pedagógmi a skupinami rôznych študentov, nie je možné hovoriť o obohatenom prostredí, 
a niektoré produkty svojej práce (ozdobená doska, pexeso apod.) si žiaci odnášajú domov. 
Žiaci mali vplyv na výber obsahu, resp. tematického zamerania aktivity – niektoré aktivity 
boli zamerané tak, že každý žiak si mohol zvoliť, resp. vybrať svoju tému a tú spracovával 
(okruh tém bol volený tak, aby korešpondoval s témami preberanými vrámci vyučovania). 
Väčšina aktivít viedla k výsledku – či už to bola výroba filmu, vizitky alebo posteru; žiaci 
vedeli, že získanú zručnosť budú môcť neskôr využiť aj v iných oblastiach. Spätná väzba bola 
okamžitá a to nielen spätná väzba učiteľa, ale aj spätná väzba od spolužiakov, či už zámerná, 
alebo náhodná. Pridanou hodnou však boli samotné finálne produkty a teda výsledky ich 
úsilia. 

Samotný proces učenia bol spontánny, avšak žiaci hneď vedeli ako dokážu nové 
poznatky aplikovať v praxi a teda videli zmysluplnosť svojej práce. 



 
4 Priebežné výsledky 

Jednotlivé stretnutia tvorili samostatné hodiny, pričom na niektorých z nich sa 
využívali produkty vyrobené na predchádzajúcej hodine. Ukážkou môže byť hra Pexeso, 
ktorú žiaci vytvorili na jednej z hodín, a následne boli na ďalšej hodine využité ako učebná 
pomôcka. Po výbere témy, ktorú chceli spracovať, bolo ich úlohou vyhľadať na internete 
obrázky, ktoré sa týkali zvolenej tematiky. Následne tieto obrázky uložili a vložili (pôvodne) 
do programu MS Word, kde si vytvorili tabuľku a pomocou Wordartu vkladali texty – páry ku 
obrázkom. Ich práce boli vytlačené a zalaminované a dodnes môžu slúžiť ako učebná 
pomôcka. 

 
Obr. 1 Ukážka hry Pexeso, ktorú vytvorili žiaci. 

 
Žiaci si veľmi obľúbili webovskú stránku (www.dvolver.com), kde mohli sami 

vytvoriť film a najmä autorizovať ho, t.j. uviesť, kto je autorom scenára a kto je režisérom 
a následne poslať nimi vyrobené video mailom napr. rodičom. 

         
Obr. 2,3 Ukážka obrazovky vytvoreného filmu žiakmi na webovskej stránke www.dvolver.com. 

 
 
 

Samotná aktivita bola tvorivá, žiaci písali to, čo chceli a teda snaha naučiť sa nové 
slovo vychádzala z ich vnútornej motivácie vytvoriť dialóg. Zároveň slovo použili 
v konkrétnom kontexte. Pri prezentácii slovo znova vnímali a pravdepodobne doma, keď 
ukazovali svoj produkt doma rodičom sa k slovu opätovne vrátili. 

Podobne sa tvorivé prostredie a kooperácia prejavili pri tvorbe posterov o ročných 
obdobiach, kde každý žiak bol zodpovedný za vizualizáciu konkrétneho ročného obdobia 
(decoupage na doštičke) a krátky text, ktorý popisoval, čo si v konkrétnom ročnom období 
obliekame.  
 



       
 
5 Záver 

Mimoškolská záujmová činnosť svojim charakterom vytvára bezpečné prostredie, čo 
je jedným zo základných pilierov Maslowovej hierarchie hodnôt. Počtom žiakov v skupine 
umožňuje individuálny prístup a uvoľnenejšia atmosféra. 

Ciele a štandardy si učiteľ stanovuje sám, nie je viazaný naučiť konkrétny obsah, či 
zručnosti. Je zodpovednosťou samotného učiteľa, aby si ciele stanovil a snažil sa ich 
dosahovať tak, aby boli v prospech žiaka. Jednoznačne je to však aj priestor na 
experimentovanie, zavádzanie nových foriem, ktoré po verifikácii sa môžu stať súčasťou 
povinného vyučovania, pokiaľ sa ukáže, že tieto metódy a formy vedú k zefektívňovaniu 
vyučovacieho procesu. 

Vzhľadom na časový priestor a vyššie uvedené faktory, ktoré vplývajú na učenie sa 
(ako je motivácia, počet žiakov skupine, a pod.) umožňuje krúžková činnosť rozvíjať nielen 
kognitívne ale aj metakognitívne a afektívne stratégie vo vyučovaní. Rovnako z pohľadu 
Bloomovej taxonómie cieľov, má učiteľ vytvorený priestor práve na vyššie ciele, teda nielen 
zapamätanie a opakovanie, ale práve na analýzu, syntézu, hodnotenie a aplikáciu, čím si 
rozvíjajú aj základné životné zručnosti, praktická inteligencia. Rovnako je väčší priestor na 
akceptáciu rozličných, mnohonásobných inteligencií (pozri Gardnerovu teóriu 
mnohonásobných inteligencií) a tak jednak zefektívniť vyučovací proces, ale najmä pomôcť 
študentom poznať samých seba, svoj učebný štýl a ktoré stratégie sú najefektívnejšie pre nich 
samotných. 
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