
 

 

 

   

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: B-ANJde054 
 

Názov predmetu: Súťaže v anglickom jazyku vo forme 
hier 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 20h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.   

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Študent/ka absolvuje úvodný a záverečný stážový seminár s metodikom/metodičkou praxe a 20 
hodín stáže, v rámci ktorých sa oboznámi so súťažami v anglickom jazyku, do ktorých sa cvičná 
základná škola zapája, ako napr. Olympiáda v anglickom jazyku, Jazykový kvet a pod., a to formou 
konzultačného stretnutia s cvičným učiteľom z vybranej cvičnej školy ako aj naštudovaním 
metodicko-organizačných pokynov súťaže a organizačného poriadku súťaže; organizačnou prípravou 
podobnej súťaže pre žiakov cvičnej školy; prípravou aktivít do súťaže; hospitáciou skutočnej súťaže, 
do ktorej sa cvičná škola zapája. Z prípravy súťaže ako aj z hospitácií na reálnej súťaži si 
študent/študentka vedie stážový denník, v rámci ktorého zmapuje aké súťaže na Slovensku v rámci 
predmetu anglický jazyk existujú, zhodnotí ich na základe vlastného pozorovania počas účasti na 
súťaži, porovná s vlastnou súťažou, ktorú pripravil/pripravila a následne svoje postrehy a zistenia 
predstaví formou prezentácie na stretnutí s metodikom po ukončení stáže.  
 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
podľa miery splnenia kritérií na formu a obsah denníka zo stáže a záverečnej prezentácie.  
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom stáže „Súťaže v anglickom jazyku vo forme hier“ je oboznámiť študentov s existujúcimi 
súťažami v anglickom jazyku na základných školách a to prostredníctvom asistovania učiteľovi pri 
príprave ako aj realizácii už existujúcich súťaží v anglickom jazyku, ktoré na škole pravidelne 
prebiehajú (napr. Olympiáda v anglickom jazyku, Jazykový kvet a pod.) Študent/študentka po 



 

 

absolvovaní predmetu bude disponovať dostatočnou tvorivosťou a pedagogickými kompetenciami 
v oblasti tvorby  testových úloh „vo forme hier“ zameraných na precvičovanie slovnej zásoby, 
gramatických štruktúr, ako aj na rozvíjanie jednotlivých jazykových zručností a kompetencií. 
Študent/študentka taktiež nadobudne nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce 
učiteľa anglického jazyka spojené s prípravou, zabezpečením, realizáciou a vyhodnotením rôznych 
súťažných aktivít na cvičnej škole.   

Stručná osnova predmetu:  
Predstážový seminár (s metodikom): stanovenie cieľov, metód a výstupov stáže  
Hospitačná činnosť na škole s cieľom oboznámiť sa s cvičnou školou, žiakmi, pre ktorých budú 
študenti súťaž pripravovať ako aj so súťažami, ktoré na škole pravidelne prebiehajú.  
Projektovanie súťaže študentmi: organizačná príprava súťaže, tvorba testových úloh vo forme hier, 
realizovanie a vyhodnotenie súťaže.  
Hospitačná činnosť na reálnej súťaži v škole, porovnanie so súťažou, ktorú si sami vytvorili 
a realizovali a zhodnotenie podobností, odlišností, pozitívnych a negatívnych stránok, reflexia 
vlastnej pedagogickej činnosti.  
Postážový seminár: reflexia vlastnej prípravy a realizácie súťaže, skupinová a individuálna 
interpretácia vybraných edukačných javov.   

Odporúčaná literatúra: 
DOUŠKOVÁ, K., ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. 2009. Pedagogická prax v príprave učiteľa. Banská 
Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 
GOWER, R. et. al. 2005. Teaching Practice. A handbook for teachers in training. Oxford: Macmillan, 
2005.  
HARMER, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson, 2007. 
LOJOVÁ, G. 2019. Učíme cudzí jazyk efektívnejšie. Bratislava: UK Bratislava, 2019.  
REPKA, R. – ŠIPOŠOVÁ, M. 2016. Communicative Approach and the Teaching of English Language 
Means to Slovak Learners. Bratislava: Z-F Lingua, 2017.  
ŠIPOŠOVÁ, M.- HANKEROVÁ, K. 2019. Communicative activities for teaching grammar in context. 
Bratislava: Z-F Lingua, 2019. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský, český a anglický jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: Mgr. Kristína Hankerová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.   

 
 


