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Úvod 

Príprava študentov učiteľstva anglického jazyka a literatúry na ich budúce povolanie učiteľa 
anglického jazyka sa zameriava nielen na prípravu z hľadiska znalostí obsahu predmetu, ale taktiež na 
rozvoj potrebných kompetencií pre výkon tohto povolania a v neposlednom rade na rozvíjanie 
schopnosti sebahodnotenia a sebareflexie ako aj na rozvoj tvorivosti, ktorá sa podľa Tureka (2010, s. 
128) „môže prejavovať rozlične: v neštandardných prístupoch k riešeniu pedagogických problémov, vo 
vypracovaní nových metód, foriem a materiálnych prostriedkoch vyučovania, v efektívnom využití 
skúseností v nových podmienkach, vo výbere optimálneho vyučovacieho postupu, v schopnosti 
transformovať metodické odporúčania a teoretické tézy do praktickej činnosti, v úspešnej improvizácii 
vychádzajúcej nielen z poznania teórie, ale aj intuície.“ Kosová a kol. (2015, s. 8) poukazujú na to, že 
„základným problémom výchovy odborníkov pre akúkoľvek prácu s ľuďmi vrátane učiteľov je, že 
prípravu na vykonávanie profesie nie je možné dosiahnuť len teoretickým štúdiom. Profesijná zložka ich 
prípravy je založená na osvojovaní zručností, spôsobilostí a kompetencií pre riešenie reálnych situácií 
a tie možno získať len praktickou skúsenosťou.“ Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu 
a prípravy žiakov v oblasti cudzích jazykov sú i rôzne mimoškolské aktivity a súťaže, ktoré sa v rámci 
cudzích jazykov realizujú. V rámci pedagogických praxí, ktoré študenti pravidelne počas svojho 
vysokoškolského štúdia absolvujú však absentuje účasť na takýchto školských aktivitách, čím sú 
ochudobnení o skúsenosti v tejto oblasti a mnohokrát sa stretávajú s organizovaním 
a zabezpečovaním súťaží až priamo pri výkone učiteľskej profesie. Z tohto dôvodu sme sa v rámci 
projektu snažili implementovať stáž zameranú na prípravu a realizáciu súťaže, aby tak nadobudli 
potrebné skúsenosti i v tejto oblasti. 

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.). Študenti budú po absolvovaní tejto stáže 
disponovať dostatočnou tvorivosťou a pedagogickými kompetenciami v oblasti tvorby  úloh „vo forme 
hier“ zameraných na precvičovanie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, ako aj na rozvíjanie 
jednotlivých jazykových zručností a kompetencií. Študenti taktiež nadobudnú nové kompetencie 
a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa anglického jazyka spojené s prípravou, zabezpečením, 
realizáciou a vyhodnotením rôznych súťažných aktivít na cvičnej škole.  

Veríme, že absolvovaním stáže a vypracovaním úloh z tejto publikácie nadobudnú študenti 
potrebné kompetencie, ktoré budú následne adekvátne využívať pri výkone učiteľského povolania a že 
prostredníctvom sebareflexie budú pracovať na zdokonaľovaní svojich schopností a spôsobilostí, 
pretože ako uvádza Kosová a kol. (2015, s.5) „pedagogická prax má tvoriť gradujúcu štruktúru 
pedagogických situácií a študent má byť ňou vedený tak, aby sa každá jeho profesijná učiteľská 
kompetencia stále viac a viac rozvíjala až do požadovanej výstupnej podoby určenej profesijným 
štandardom.“ 
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1 Profesijná praktická príprava študentov učiteľstva  

1.1 Teória a prax v príprave študentov učiteľstva  

Príprava študentov učiteľstva zahŕňa osvojovanie zručností, spôsobilostí a kompetencií pre 
riešenie rôznych situácií, ktoré môžu vo vyučovacom procese nastať. Hoci je znalosť teoretických 
poznatkov nevyhnutná, mnohé kompetencie a spôsobilosti dokážu študenti nadobudnúť až vlastnou 
skúsenosťou s reálnymi situáciami. Kosová a kol. (2015, s. 9) však upozorňujú, že samotná skúsenosť 
nestačí a poukazujú na potrebnú reflexiu praktickej skúsenosti ako aj na to že  „sociálna prax , akou je 
aj vykonávanie učiteľskej profesie či príprava budúcich učiteľov, nie je  zrkadlovým odrazom jej teórie, 
nie je medzi nimi ani lineárny ani kauzálny vzťah.“ 

Vychádzajúc z konštruktivizmu, v edukácii nie je možný priamy prenos hotových myšlienok 
z človek na človeka, ani z teórie do praxe, pretože práve samotný jedinec si musí myšlienky, názory, 
vlastné významy slov, predstáv, skúseností vytvoriť, a preto je možné konštatovať, že vzťah teórie 
a praxe nemožno považovať za jednoduchý. Šmajs (2005, s. 258) vysvetľuje, že „čo je prax ani vo 
filozofii dobre vymedziť nevieme, pretože prax zahŕňa rôzne formy socio-kultúrnych aktivít.“  Tieto 
socio-kultúrne aktivity môžeme okrem na klasických vyučovacích hodinách pozorovať taktiež v rámci 
rôznych mimoškolských aktivít, či iných organizačných foriem vyučovania ako napríklad súťaží, a preto 
považujeme za nevyhnutné, aby sa študenti učiteľstva oboznámili so širším spektrom aktivít, ktoré sa 
na školách realizujú.  

Učitelia by mali podľa Korthagena et al. (2011) disponovať dvomi druhmi poznania a to poznaním 
ako epistéme (konceptuálne znalosti) a poznania ako phronesis (perceptuálne znalosti, praktická 
múdrosť). Kým poznanie ako episteme vychádza z vedeckého poznania, pozostáva zo súboru tvrdení 
všeobecnej povahy. Na druhej strane poznanie ako phronesis sa viaže na porozumenie konkrétnych 
prípadov, situácií. Kosová a kol. (2015, s. 11-12, podľa Korthagena et al., 2011, s. 35-45) zdôrazňuje, že 
„ak sa učiteľ pripravuje len teoreticky, pri nástupe do praxe zažije „šok“, skonštatuje, že teória je preňho 
nepotrebná a vráti sa k skúsenostiam zažitým počas vlastného vzdelávania....Realistické vzdelávanie 
učiteľov by malo spočívať v tom, ako im pomôcť uchopiť svoje perceptuálne znalosti a s oporou 
o vedecké teórie konceptualizovať ich do osobnej edukačnej teórie učiteľa.“   

Atkinson a Glaxton (2001) rozlišujú tri typy znalostí, ktorými by mali disponovať učitelia a to 
teoretické znalosti, znalosti v činnosti a kontextové znalosti. Teoretické znalosti zahŕňajú odborné 
vedomosti, predstavy o štruktúre jednotlivých tém, o priebehu interaktívnych procesov v triede ako aj 
o tom ako bude realizované hodnotenie žiakov. Tieto vedomosti ovplyvňujú to ako bude učiteľ 
plánovať edukačný proces. Znalosti v činnosti pozostávajú zo skúsenostného poznania, ktoré sa 
nadobúda počas praxe a ktoré zahŕňa „intuíciu“ ako konať v konkrétnej vzniknutej situácii. Kontextové 
znalosti sú práve znalosti, ktoré prepájajú teóriu a prax a vytvárajú sa prostredníctvom reflexie. Učiteľ 
si prostredníctvom odborných vedomostí a skúseností z praxe vytvára akúsi vlastnú odbornú teóriu. 
Ako uvádza Kosová a kol. (2015, s. 12) „ aby bolo možné dosiahnuť premenu implicitných učiteľových 
znalostí na zjavné, uvedomené poznanie, musí v zmysle sociokonštruktivistického prístupu integrácie 
teórie a praxe tvoriť stále sa opakujúci cyklus.“  
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1.2 Európske trendy v oblasti vzdelávania budúcich učiteľov  

V poslednom desaťročí sa kladie významný dôraz na profesionalizáciu učiteľského povolania, 
o čom svedčí aj mnoho medzinárodných dokumentov, ktoré sa venujú/venovali otázkam kvality 
vzdelávania budúcich učiteľov. Asociácia ATEE (Association for Teacher Education in Europe) má snahu 
vytvoriť tzv. európsky štandard učiteľa a určiť jeho kľúčové profesijné kompetencie. V rokoch 2006 až 
2009 sa realizoval projekt s názvom „Identifying Teacher Quality“, do ktorého sa zapojilo 12 
európskych štátov (Slovensko sa nezúčastnilo). V rámci projektu výskumníci porovnávali profesijné 
štandardy typické pre rôzne krajiny. Zistilo sa, že spoločnými indikátormi kvalitnej prípravy učiteľa sú 
kompetencie pedagogické a didaktické, ktoré sa vzťahujú k otázkam efektívneho vyučovania a učenia 
sa (Spilková, Tomková, 2010). Ďalšou oblasťou bola sociálno-vzťahová dimenzia zahrňujúca 
kompetenciu partnersky komunikovať a spolupracovať so žiakmi, kolegami, rodičmi a pod. 
V súčasnosti sa taktiež kladie dôraz na spôsobilosti pracovať s veľmi diverzifikovanou populáciou, 
tvorbu učiacich sa komunít či spôsobilosti vyučovať interdisciplinárne. 

V roku 2009 sa realizoval projekt iniciovaný Európskou komisiou s názvom „Practical classroom 
training  within Initial Teacher Education“, ktorého cieľom bolo prijať odporúčania pre členské štáty 
Európskej únie ako zlepšiť praktickú prípravu budúcich učiteľov. V rámci výstupov z projektu sa 
poukázalo na to, že pedagogická prax by mala plniť niekoľko cieľov a to:  

• Študentom učiteľstva by malo byť umožnené pozorovať modely dobrej pedagogickej 
praxe. 

• Budúci učitelia by sa mali naučiť vytvárať efektívne prostredie pre žiakov, ktoré by 
stimulovalo ich učenie. 

• Počas praxe by mali študenti nadobudnúť reálne skúsenosti z reálnej školy. 
• Študenti učiteľstva by mali rozvíjať schopnosť experimentovať a snažiť sa zistiť čo na 

vyučovaní funguje a čo nie prostredníctvom sebareflexie. 
• Taktiež by mali rozvíjať sebadôveru.  
• Mali by sa oboznámiť s etickým kódexom učiteľa a správať sa podľa neho. 

Kosová a kol. (2015, s. 22) zdôrazňujú, že „je veľmi dôležité, aby pedagogická prax poskytovala 
bezpečný priestor, v ktorom sa študent môže rozvíjať, testovať vlastné hypotézy, v ktorom môže 
experimentovať a učiť sa postupom pokus – omyl.“  Dôležité odporúčania prijaté v rámci projektu 
„Practical classroom training within Initial Teacher Education“ kládli dôraz na to, aby boli študenti pri 
každej praxi dostatočne oboznámení so vzdelávacími výstupmi a zároveň, aby sa o týchto výstupoch 
s nimi diskutovalo. Študenti by sa mali do priebehu praxe čo najviac aktívne zapájať. Úlohy alebo 
zadania, ktoré majú v rámci praxe riešiť by mali byť dostatočne a primerane náročné.  V rámci praxe je 
dôležité aj rovesnícke učenie sa, a preto je dôležité, aby sa na výstupoch v rámci praxe zúčastňovali aj 
spolužiaci a následne výstupy hodnotili a tvorili odporúčania ako jednotlivé oblasti zlepšiť. Prax by mala 
byť taktiež realizovaná na rôznych typoch škôl. 

 

1.3 Stáž „Súťaže v anglickom jazyku vo forme hier“  

 

Nakoľko študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave majú v rámci svojho štúdia len praxe zamerané na bežné, „klasické“ 
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vyučovanie na školách, rozhodli sme sa obohatiť ich pedagogickú skúsenosť aj o skúsenosť so súťažami 
realizovanými v rámci predmetu anglický jazyk na základných školách. Keďže i príprava žiakov na 
súťaže ako aj samotné realizovanie súťaží na škole spadá do povinností učiteľa anglického jazyka 
považujeme túto skúsenosť za nevyhnutnú pre rozvoj kompetencií budúcich učiteľov anglického 
jazyka.  

Cieľom stáže 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 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.   

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.  

Stáž „Súťaže v anglickom jazyku vo forme hier“ bude pozostávať z nasledovných častí:  

1. Predstážový seminár (s metodikom): stanovenie cieľov, metód a výstupov stáže.  
2. 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.  
3. Projektovanie súťaže študentmi: organizačná príprava súťaže, tvorba úloh vo forme hier, 

realizovanie a vyhodnotenie súťaže.  
4. 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.  

5. Postážový seminár: reflexia vlastnej prípravy a realizácie súťaže, skupinová a individuálna 
interpretácia vybraných edukačných javov.   

Úlohou študenta/študentky bude priebežne vypracovávať zadané úlohy počas realizácie stáže. 
Jednotlivé úlohy sú prezentované v nasledujúcich kapitolách.  
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2  Oboznámenie sa s realizovanými súťažami 
v anglickom jazyku na základných školách 

2.1 Súťaže v anglickom jazyku realizované na slovenských základných školách 

 

Pri súťažiach sa uplatňuje tzv. súperivé (kompetitívne) správanie, pričom súperenie možno 
charakterizovať ako správanie, ktorého výsledkom je výhra pre jedného alebo pre druhého. Ako uvádza 
Oravcová (2005: 88) „pri súperení je spoločný zisk rovný nule – čo jeden získa, druhý stratí. Pre toho, 
kto prehrá, to dokonca môže byť výsledok  = mínusu, pretože nielen že nezíska to, o čo sa súperí, ale 
môže naviac stratiť.“  

Kompetitívne správanie je možné využiť v rámci súťaží organizovaných v predmete anglický 
jazyka. Súťaž je v Slovníku slovenského jazyka (Slovník slovenského jazyka)  definovaná ako „spôsob 
vzájomného úsilia predstihnúť niekoho, niečo v určitej činnosti v snahe dosiahnuť prvenstvo (obyčajne 
nejakú cenu, odmenu) za rovnakých podmienok pre všetkých zúčastnených.“  V rámci predmetu 
anglický jazyk existuje viacero súťaží, do ktorých sa môžu žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania 
zapojiť.  

Pri príprave akejkoľvek vzdelávacej aktivity, zahrňujúc taktiež súťaž, je potrebné si v prvom rade 
stanoviť zámer súťaže, odvíjajúc od stanovených cieľov. Pedagogický slovník (1965, s. 32) definuje cieľ 
ako „ideálnu predstavu toho, čo sa má v činnosti dosiahnuť.“ Turek (2010) vysvetľuje, že ciele by mali 
spĺňať šesť požiadaviek:  

1. Mali by byť konzistentné, čo znamená, že nižšie ciele by sa mali podriadiť vyšším.  
2. Mali by byť primerané, čo znamená, že by mali byť v súlade so schopnosťami žiakov. 
3. Mali by sa vyjadrovať vo forme vyjadrujúcej výkon žiaka. 
4. Mali by byť jednoznačné. 
5. Mali by byť merateľné, kontrolovateľné.  
6. Mali by rešpektovať taxonómiu cieľov, ktorá sa podľa Blooma et al. (1956) skladá zo šiestich 

hierarchicky usporiadaných kategórií cieľov: 1. znalosť, vedomosť (žiak je schopný si vybaviť 
určité konkrétne poznatky) 2. porozumenie (žiak je schopný učivo vysvetliť vlastnými slovami) 
3. aplikácia (žiak je schopný použiť zovšeobecnenia v konkrétnych situáciách) 4. analýza (žiak 
je schopný zanalyzovať informácie na časti ) 5. syntéza (žiak je schopný poskladať prvky do 
nového celku) 6. Hodnotiace posúdenie (žiak je schopný ohodnotiť výtvory, myšlienky, metódy 
a pod. ) 
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Úloha 

Vašou úlohou je zistiť  

A/ aké súťaže v anglickom jazyku existujú a realizujú sa na slovenských základných školách.  

B/ o každej súťaži, ktorú ste uviedli v časti A, zistite a uveďte nasledovné informácie:  

 ciele súťaže 
 vek žiakov, pre ktorých je súťaž určená 
 z akých častí táto súťaž pozostáva 
 kedy sa realizuje 
 ako často sa realizuje  
 priebeh súťaže 
 výhry, ktoré môžu žiaci získať 

Zistené informácie zapisujte do tabuľky podľa nasledovného vzoru:  

Tab. 1 Súťaže v anglickom jazyku realizované na slovenských základných školách 

Názov 
súťaže 

Ciele súťaže Vek žiakov Časti súťaže Kedy a ako 
často sa 
realizuje 

Priebeh 
súťaže 

Výhry pre 
žiakov 

       

       

       

       

       

C/ Jednotlivé súťaže následne porovnajte a zdôvodnite v ktorých aspektoch sú si podobné a v ktorých 
odlišné.  

Podobnosti:       Odlišnosti:  

_____________________________________  _____________________________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 

2.2 Hry vo výučbe anglického jazyka 

Ako uvádza Manniová (2001, s. 13) „hra je činnosť, pri ktorej sa dieťa veľa naučí, čím sa pripravuje 
na prácu a na svoj budúci život. V hre sa rozvíjajú predovšetkým rozumové schopnosti, zručnosti 
a návyky, základné charakterové vlastnosti. Je slobodným seba uplatnením žiaka, pretože vyplýva 
z jeho psychickej potreby, jej priebeh mu prináša príjemný duševný stav. Hra rozvíja množstvo potrieb, 
napríklad senzorické a kognitívne potreby, potrebu experimentovania, seba utvárania, sebarealizácie, 
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potrebu patriť k nejakej sociálnej skupine.“ Okrem hry vo všeobecnosti rozlišujeme v rámci 
vzdelávacieho procesu tzv. didaktickú hru, ktorou Lojová a Straková (2012, s. 138) označujú „hru, 
prenesenú do vzdelávacieho priestoru a obsahujúcu vo svojej základnej štruktúre kognitívny rozvoj 
žiaka.“ Didaktická hra by mala mať tri aspekty: 

1. Hrový cieľ, ktorý by mal žiakov motivovať a podnietiť ich zvedavosť. 
2. Vzdelávací cieľ, ktorý by mal žiakov v určitých aspektoch obohatiť. 
3. Jasné pravidlá, ktoré je potrebné vopred stanoviť, aby boli vopred zadefinované možnosti 

na dosiahnutie vytýčených cieľov, ako aj odmeny  či penalizácie (Lojová, Straková, 2012). 

Vo výučbe anglického jazyka plnia hry významnú rolu, nakoľko „nenásilnou“ formou pomáhajú žiakom 
lepšie precvičiť a následne zautomatizovať jednotlivé jazykové prostriedky ako aj zdokonaľovať 
jazykové zručnosti.  

 

Úloha 

Pracujte v dvojiciach  a diskutujte na nasledovné otázky:  

A/  Aký je didaktický význam hier vo výučbe anglického jazyka?  

B/ Aké typy hier, berúc do úvahy existujúce klasifikácie, poznáte?  

C/ Vyberte si 5 typov hier a uveďte na každý typ konkrétny príklad a cieľ danej hry.  

Tab. 2 Typy didaktických hier  

Typ hry Príklad Cieľ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

D/ Uveďte 5 interaktívnych typov hier, ktoré je možné vytvoriť v PowerPointe, uveďte podstatu každej 
hry.  

Tab. 3 Typy hier v PowerPointe  

Typ hry v PowerPointe Opis hry  
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2.3 Súťaže v anglickom jazyku realizované na vybranej cvičnej škole  

S cvičným učiteľom/ cvičnou učiteľkou zrealizujte interview prostredníctvom ktorého sa oboznámite 
so súťažami v anglickom jazyku realizovanými na cvičnej škole.  

Úloha 

A/ Prostredníctvom interview získajte odpovede na nasledovné otázky:  

1. Aké súťaže v anglickom jazyku sa realizujú na Vašej škole?  
2. Kedy (v ktorom mesiaci) prebiehajú a ako často (koľko krát za rok)?  
3. Prebiehali niektoré z týchto súťaží aj počas korona krízy, napríklad online formou? Ak áno, ako 

prebiehali? 
4. Aké administratívne úkony sú spojené s realizovaním súťaže?  
5. Akým spôsobom „vyberáte“  žiakov do súťaže? Ako ich motivujete, aby sa súťaže zúčastnili?  
6. Dosiahli Vaši žiaci nejaké významné ocenenia?  
7. Ako prebiehajú súťaže v anglickom jazyku?  
8. Z akých častí tieto súťaže pozostávajú?  
9. V prípade, že je súčasťou súťaže aj časť „rozprávanie“, alebo „písanie“ napr. slohovej práce, 

ako sú tieto časti hodnotené?  
10. Aké výhody a nevýhody vidíte pri realizovaní a účasti žiakov na súťažiach v anglickom jazyku?  
11. Čo by sa podľa Vás mohlo na existujúcich súťažiach v anglickom jazyku zmeniť a prečo?  
12. Akým spôsobom pripravujete žiakov na súťaže v anglickom jazyku?  

B/ Vytvorte Vaše vlastné otázky pre cvičného učiteľa/cvičnú učiteľku v prípade, že neboli 
v predchádzajúcich otázkach zahrnuté špecifiká vybraných súťaží, na ktoré je potrebné sa spýtať.  

C/ Vyberte si jednu z realizovaných súťaží na cvičnej základnej škole a požiadajte cvičného 
učiteľa/cvičnú učiteľku o nahliadnutie do  organizačného poriadku k danej súťaži. Organizačný 
poriadok si prečítajte a doplňte informácie do nasledujúcej tabuľky:  

Tab. 4 Súťaž v anglickom jazyku realizovaná na cvičnej škole 

Názov súťaže  

Poslanie súťaže  

Charakteristika súťaže  
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Štruktúra súťaže  

Súťažné kolá  

Riadenie súťaže  

Práva a povinnosti súťažiacich  

Organizačné zabezpečenie súťaže  

Finančné zabezpečenie súťaže  

 

D/ Čo všetko musí učiteľ zabezpečiť, pripraviť, aby sa súťaž mohla efektívne zrealizovať na škole? 
Vymenujte a zdôvodnite.  

E/ Pokiaľ to bude možné, vzhľadom na epidemiologické opatrenia, zúčastnite sa súťaže realizovanej na 
cvičnej škole a napíšte záznam z pozorovania priebehu súťaže zameriavajúc sa na oblasti z úlohy C.  
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3  Návrh novej súťaže v anglickom jazyku 

 

3.1 Zameranie súťaže 

Pri tvorbe jednotlivých súťažných úloh do súťaže je potrebné sa najskôr dostatočne oboznámiť 
s jazykovou úrovňou žiakov danej vekovej kategórie a daného stupňa vzdelávania. Žiaci piateho ročníka 
základnej školy majú podľa Štátneho vzdelávacieho programu ako aj Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky (Council for Cultural Co-operation, 2017, s. 26) dosiahnuť v anglickom 
jazyku komunikačnú úroveň A1, ktorá je charakterizovaná nasledovne: „Rozumie známym 
každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, 
a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na 
otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. 
Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 
pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.“ 

V prípade, ak žiak absolvuje anglický jazyka ako prvý cudzí jazyk, tak na konci nižšieho 
sekundárneho vzdelávania sa očakáva, že dosiahne komunikačnú úroveň A2, ktorá je v Spoločnom 
európskom referenčnom rámci pre jazyky (Council for Cultural Co-operation, 2017, s. 26) 
charakterizovaná nasledovne: „Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, 
ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 
miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách 
vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže 
jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach 
nevyhnutných potrieb.“ 

Úloha 

Kým začnete pripravovať súťaž je nevyhnutné, aby ste:  

A/ s cvičným učiteľom/ cvičnou učiteľkou diskutovali ohľadom optimálneho zamerania súťaže 
a vekovej skupiny žiakov, pre ktorých by bolo vhodné na danej cvičnej škole súťaž zrealizovať. 

B/ po diskusii s cvičným učiteľom/cvičnou učiteľkou vytvorili návrh súťaže v anglickom jazyku, pričom 
tento návrh bude obsahovať nasledovné položky:  

Tab. 5 Návrh vlastnej súťaže v anglickom jazyku  

Názov súťaže:   

 

Súťaž bude pre nasledovné triedy:   

 

Zameranie súťaže:   
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Jednotlivé časti súťaže a ich hodnotenie:   

 

Členovia komisie:   

 

Ceny pre výhercov:  

 

Miesto a čas konania súťaže:   

 

Dokumenty potrebné k GDPR:  

 

 

3.2 Legislatíva týkajúca sa súťaží pre žiakov základných škôl 

Pri organizácii a realizácií súťaží v oblasti školstva je potrebné sa riadiť platnou legislatívou. V tomto 
prípade je potrebné byť dostatočne oboznámený so Smernicou č. 23/2017 o súťažiach, ktorá 
ustanovuje pre koho by mali byť súťaže určené, aké by mali mať poslanie, akou formou môžu byť 
realizované, kto môže byť organizátorom súťaže, akým spôsobom prebieha riadenie súťaže, uvádza 
potrebné informácie týkajúce sa organizačného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov 
súťaže, financovania súťaží, vyhodnotenia súťaží, účasti na medzinárodných súťažiach.  

Úloha 

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môžete Smernicu č. 
23/2017 o súťažiach nájsť. Prečítajte si ju a 

A/ odpovedzte na nasledujúce otázky : 

1. Aké je poslanie súťaží?  
2. Aké súťaže sa rozlišujú podľa obsahového zamerania?  
3. Akou formou môžu byť súťaže organizované? 
4. Kto môže byť organizátorom súťaže?  
5. Aký je rozdiel medzi súťažami kategórie A, B a C?  
6. Akými právnymi dokumentami sa musí riadiť organizátor súťaže?  
7. Čo je to organizačný poriadok a čo musí obsahovať?  
8. Kto môže poskytovať finančné prostriedky na organizáciu a realizáciu súťaže?  
9. Aké výdavky súvisiace s organizovaním súťaže je možné uhradiť z finančných prostriedkov na 

zabezpečenie súťaže?  
10. Aké povinnosti má predseda odbornej komisie?  

B/ vypíšte dôležité dátumy spomínané v smernici a s čím sú tie dátumy spájané.  
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3.3 Tvorba organizačného poriadku 

 

Organizačný poriadok je základný dokument, podľa ktorého sa riadia súťaže. Obsahuje informácie 
týkajúce sa charakteristiky súťaže a jej poslania, štruktúry súťaže, počtu a charakteristík jednotlivých 
kategórií, ktoré daná súťaž má. V organizačnom poriadku nájdeme taktiež usmernenia ohľadom 
odborného a organizačného zabezpečenia súťaže ako aj činnosti odborných komisií, súťažných 
podmienok, hodnotenia vedomostí ako aj zručností žiakov. Organizačný poriadok by mal tiež 
obsahovať identifikačné údaje a kontakt na organizátora súťaže, podmienky pre účasť žiakov v súťaži, 
informáciu o tom, ako sa zabezpečí bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže a najmä 
v aktuálnej pandemickej situácii. V neposlednom rade netreba zabudnúť na zahrnutie informácie 
ohľadom použitia a postupu pri zúčtovaní finančných prostriedkov, ako aj uviesť dátum účinnosti 
a doložku o schválení organizačného poriadku (Smernica č. 23/2017 o súťažiach). 

Úloha 

A/ Po predstavení návrhu Vašej súťaže cvičnému učiteľovi/cvičnej učiteľke a prediskutovaní realizácie 
tejto súťaže, vytvorte organizačný poriadok pre Vami navrhnutú súťaž. Organizačný poriadok musí 
pozostávať z nasledujúcich častí:  

Organizačný poriadok 

Názov Vašej súťaže 

Informácia v súlade s akou smernicou bola súťaž vytvorená 

Čl.1 

Poslanie súťaže 

V tejto časti je potrebné dôkladne vysvetliť zameranie a ciele súťaže.  

Čl. 2 

Charakteristika súťaže 

V tejto časti je potrebné uviesť kto súťaž organizuje, ktorá inštitúcia by bola zodpovedná za 
organizáciu súťaže,  o aký typ súťaže ide a pre ktorých žiakov je určená (žiakov základných alebo 

stredných škôl, alebo oboch typoch škôl) 

Čl. 3  

Štruktúra súťaže 

V časti štruktúra súťaže je potrebné uviesť : 

A, pre ktorých žiakov je súťaž určená 

B, či má súťaž písomnú a ústnu časť, aký je cieľ jednotlivých častí, na čo sa v jednotlivých častiach 
zameriava 

Čl. 4 

Riadenie súťaže 

V rámci tejto časti treba uviesť kto zabezpečuje odbornú a obsahovú náplň súťaže, kto môže byť 
predsedom komisie, kto predsedu vymenúva, kto môže byť členom komisie 
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Čl. 5  

Organizačné zabezpečenie súťaže 

Kto vyhlasuje súťaž a kto ju organizačne zabezpečí (kto budú členovia komisie), kto zabezpečí tvorbu 
úloh do súťaže 

Čl. 6  

Práva a povinnosti súťažiacich 

V tejto časti treba uviesť práva súťažiacich z hľadiska informovanosti a kritérií hodnotenia ako aj 
povinností, ktoré im zo súťaže vyplývajú 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich  

V tejto časti je nevyhnutné napísať aké opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
súťažiacich budú zabezpečené (vrátane aktuálne platných epidemiologických odporúčaní).  

 

3.4 Tvorba metodicko-organizačných pokynov  

 

Metodicko-organizačné pokyny  vychádzajú z organizačného poriadku konkrétnej súťaže a slúžia ako 
podklad pre organizáciu danej súťaže v danom školskom roku.  

Na základe vypracovaného organizačného poriadku, vytvorte metodicko-organizačné pokyny pre Vami 
navrhovanú súťaž. Pri písaní metodicko-organizačných pokynov dopĺňajte nasledujúci predpripravený 
vzor.  

 

1. ročník _______________________________ (názov súťaže) sa v školskom roku 
_______________________________ (školský rok, v ktorom sa súťaž bude realizovať) uskutoční na 
základe Organizačného poriadku _______________________________ (názov súťaže) a v súlade so 
smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach s platnosťou od 1.6. 2017. 

Vyhlasovateľom _______________________________ (názov súťaže) je 
_______________________________ (názov cvičnej školy). Odborným garantom je 
_______________________________ (meno cvičného učiteľa a meno metodika stáže). 

_______________________________ (názov súťaže) sa organizuje pre žiakov 
_______________________________ (konkrétne triedy) základných škôl.  

 

Harmonogram _______________________________ (názov súťaže) 

1.ročník, školský rok _______________________________ 

Tab. 6 Harmonogram súťaže 

 Termíny 

Poslanie prihlášok do súťaže do 
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Realizácia súťaže  

Vyhodnotenie súťaže, zverejnenie výsledkov  

 

Komisia 

Predseda komisie: ___________________________________________________________________ 
(meno, názov a adresa pracoviska, telefónne číslo, mail) 

Členovia komisie: (pri každom členovi uvádzať opäť: meno, názov a adresa pracoviska, telefónne číslo, 
mail)  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Obsahová časť súťaže 

___________________________________ (názov súťaže) je súťaž 
pre___________________________________ (akých žiakov je súťaž určená), ktorej zámerom je 
___________________________________ vychádzajúc pri tom z 
___________________________________ (názvy dokumentov, z ktorých ste pri tvorbe úloh 
vychádzali). Súťaže sa nemôžu zúčastniť ___________________________________ (akí žiaci, 
napríklad pre ktorých je angličtina materinským jazykom a pod.) 

___________________________________ (názov súťaže) pozostáva z nasledovných častí, ktoré budú 
hodnotené nasledovne: (v tejto časti je potrebné uviesť konkrétne časti súťaže a presne spôsob ako 
budú vyhodnocované a akým počtom bodov, tak aby to bolo čo najobjektívnejšie).  

Tab. 7 Hodnotenie jednotlivých častí súťaže 

Jednotlivé časti/úlohy 
(názov úlohy plus opis) 

Čas testovania Spôsob vyhodnocovania Maximálny počet 
bodov 

    

    

    

    

    

    

    

 

Pravidlá súťaže 

V prípade rovnosti bodov _____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Za úspešného riešiteľa _______________________________________ (názov súťaže) sa považuje 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

V prípade, že sa niektorý súťažiaci odvolá voči rozhodnutiu komisie, bude sa postupovať nasledovne:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(Pri tvorbe vzorových metodicko-organizačných pokynov sa vychádzalo z Bérešová, Randiaková, 2019) 

3.5 Tvorba letáku 

Jedným z determinujúcich činiteľov ovplyvňujúcich učenie žiakov je motivácia, ktorú Turek 
(2010, s. 153) chápe ako „komplex psychických procesov, ktoré aktivizujú (vyvolávajú), usmerňujú 
a udržiavajú ľudské správanie v určitom smere.“  Zelina (1996, s. 71) vysvetľuje, že „motivácia je 
vzbudenie, udržanie, zacielenie a realizácia ľudskej aktivity a energie.“  Komenský (1992) vysvetľoval, 
že „Treba všemožne roznecovať zápal po vedomostiach a učení. Na začiatku každého učenia treba 
vzbudiť u žiakov opravdivú lásku k nemu tým, že sa im bude všemožne uvádzať jeho výbornosť, 
užitočnosť, príjemnosť atď. Správne vzdelávať mládež nestačí napchávať im hlavy zmiešaninou slov, 
fráz, výrokov a mienok, ale otvárať im porozumenie pre veci, aby z neho, ako zo živého prameňa, 
vytekali jarčeky a akoby z púčikov na stromoch vyrastali listy, kvety a plod a aby v nasledujúcom roku 
zasa z každého púčika vyrástla vetvička so svojím lístím, kvetom a plodom.“ 

Rozlišujeme dva druhy motivácie a to vonkajšiu a vnútornú motiváciu.  O vnútornej motivácii 
hovoríme vtedy, ak človek vykonáva nejakú činnosť s cieľom uspokojiť svoje vlastné potreby, pre svoj 
vlastný pôžitok. Na druhej strane o vonkajšej motivácii hovoríme vtedy, ak jedinec vykonáva nejakú 
činnosť na základe nejakých vonkajších podnetov.  V prípade účasti na súťaži môže byť prítomná 
u žiakov vnútorná ako aj vonkajšia motivácia. Vnútorná motivácia sa prejavuje potrebou žiakov byť 
úspešní, dobrí. Vonkajšia motivácia sa prejavuje potrebou alebo túžbou žiakov získať nejaké ocenenie. 

Za účelom motivovania žiakov, aby sa do súťaže v anglickom jazyku zapojili je potrebné vytvoriť 
leták, ktorý by ich o súťaži informoval ako aj o ocenení, ktoré môžu získať. Cieľom letákov je zaujať 
cieľovú skupinu ľudí, v našom prípade žiakov základnej školy a motivovať ich k tomu, aby sa do súťaže 
prihlásili a následne sa súťaže aj zúčastnili. Pri tvorbe letáku sa odporúča dodržiavať určité zásady. 
Najprv je potrebné si uvedomiť, kto je cieľová skupina a na základe toho zvoliť adekvátnu formu 
komunikácie a vyjadrovania sa. Pri tvorbe obsahu letáka je potrebné pracovať s relevantnými 
informáciami a snažiť sa zahrnúť informácie odpovedajúce na otázky Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? 
Prečo?  Obsah letáku by mal byť čo najpútavejší. Odporúča sa, aby sa pracovalo s jedným pútavým 
obrázkom a využil sa čo najzaujímavejší nadpis a chytľavý text. Do letáku je nutné uviesť kontakt a logo 
organizátora súťaže. Pri tvorbe textu do letáka je potrebné dodržiavať logické členenie textu 
a informácií v ňom obsiahnutých (Plotbase, 10 tipov na vytvorenie letáku, ktorý zaujme).  
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Úloha 

A/ Pri každej súťaži je veľmi dôležité motivovať žiakov, aby sa do nej zapojili, a preto je potrebné 
vytvoriť pútavý leták, ktorý žiakov zaujme a zároveň poskytne potrebné informácie o súťaži. Najskôr 
nájdite na internete aspoň tri rôzne letáky pre rôzne súťaže a porovnajte ich, vyberte najlepší leták 
a svoj výber zdôvodnite.  

Tab. 8 Letáky existujúcich súťaží 

Letáky Plusy Mínusy 

Leták č. 1  

(krátky opis) 

  

Leták č. 2  

(krátky opis) 

  

Leták č. 3 

(krátky opis) 

  

 

Najlepší leták je leták č. ____ lebo _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

B/ Nájdite na internete aspoň tri rôzne programy, v ktorých je možné vytvoriť leták. Porovnajte ich 
a vyberte program, ktorý považujete za najlepší a svoj výber zdôvodnite.  

Tab. 9 Programy na tvorbu letákov 

Programy Plusy Mínusy 

Program č. 1  

(krátky opis plus webová 
stránka) 

  

Program č. 2  

(krátky opis plus webová 
stránka) 

  

Program č. 3 

(krátky opis plus webová 
stránka) 

  

 

C/ Vytvorte leták pre Vašu súťaž. Leták by mal byť graficky zaujímavý a mal by obsahovať nasledovné 
informácie:  

 názov súťaže 
 krátke vysvetlenie o akú súťaž ide 
 čo môžu účastníci vyhrať 
 do kedy je potrebné odovzdať prihlášku 
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 komu je potrebné odovzdať prihlášku (riaditeľovi, učiteľovi ...) 
 kedy bude súťaž prebiehať 
 kontakt (v prípade, že by mali žiaci nejaké otázky) 

3.6 GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie  na ochranu osobných údajov 
je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza zákon o ochrane osobných údajov. Otázkami 
týkajúcimi sa GDPR sa na Slovensku zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je orgánom 
štátnej správy vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov, ktoré spracúvajú príslušné orgány  
pri plnení úloh na účely trestného konania. Úrad na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. Činnosti úradu) má nasledovné úlohy:  

• monitoruje uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

• vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov 

• zvyšuje povedomie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach podľa tohto 
zákona,  

• na požiadanie poskytuje informácie dotknutej osobe v súvislosti s uplatnením jej práv podľa 
tohto zákona a na tento účel spolupracuje s dozornými orgánmi iných členských štátov  

• pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov preveruje zákonnosť spracúvania osobných 
údajov príslušným orgánom pri výkone práva dotknutou osobou podľa § 63 ods. 5 Zákona 
z 29.novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(Zákon z 29. novembra 2017)  a informuje dotknutú osobu o výsledku preverenia do 30 dní odo 
dňa podania žiadosti o preverenie alebo o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a o možnosti 
uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100  Zákona 
z 29.novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(Zákon z 29. novembra 2017) 

• monitoruje vývoj najmä informačných a komunikačných technológií a obchodných praktík, ak 
má dosah na ochranu osobných údajov,  

• spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu údajov v oblasti ochrany osobných údajov 
• predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov 

najmenej raz za rok; správu o stave ochrany osobných údajov zverejňuje úrad na svojom 
webovom sídle a poskytuje ju Európskemu výboru pre ochranu údajov a Komisii,  

• spolupracuje s dozornými orgánmi iných členských štátov vrátane výmeny informácií a 
poskytuje im vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť spoločný postup pri ochrane osobných 
údajov podľa tohto zákona a osobitného predpisu 

• plní oznamovaciu povinnosť voči Komisii v oblasti ochrany osobných údajov,  
• prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Komisie vydaných v oblasti ochrany osobných 

údajov,  
• spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s dozornými orgánmi iných 

členských štátov a s obdobnými orgánmi dozoru mimo územia členských štátov.  
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Úloha 

A/ Priraďte nasledujúce pojmy k správnym definíciám.  

Súhlas dotknutej osoby   genetické údaje   biometrické údaje  

spracovanie osobných údajov  obmedzenie spracúvania osobných údajov 

profilovanie    informačný systém  prevádzkovateľ 

porušenie ochrany osobných údajov sprostredkovateľ 

1. akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií 
2. osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby 

alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby 
3. spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so 

súbormi osobných údajov 
4. každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa 
5. osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov 

týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických 
charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov 
fyzickej osoby 

6. akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle 
dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu 

7. akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití 
osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa 
fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej 
osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci... 

8. označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti 
9. porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene 

alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak 
spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim 

10. každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných 
údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene 

(Zdroj: Zákon z 29. novembra 2017) 

B/ V Slovenskej republike je ochrana osobných údajov fyzických osôb upravená Zákonom č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení niektorých zákonov; Vyhláškou Úradu na ochranu 
osobných údajov SR č. 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov; 
Nariadením Európskeho parlamentu a rady  (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  
Prečítajte si tieto dokumenty (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri 
posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov; Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) a vysvetlite, aký je medzi nimi rozdiel 
a ako je potrebné sa  nimi riadiť pri organizovaní a realizovaní súťaže v anglickom jazyku.  

C/ Prečítajte si Nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie 
európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20190901.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20190901.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/158/ZZ_2018_158_20180615.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/158/ZZ_2018_158_20180615.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
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osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ) 
a odpovedzte na nasledovné otázky:  

1. Čo znamená, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo?  
2. Aké zásady spracúvania osobných údajov sa majú uplatňovať?  
3. Aké podmienky je potrebné splniť, aby bolo spracúvanie osobných údajov považované 
za zákonné?  
4. Akým spôsobom môže dotknutá osoba vyjadriť súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov?  
5. Aké sú podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej 
spoločnosti? 
 

D/ Na základe vyššie uvádzaných právnych dokumentov ako aj rôznych vzorov, ktoré je možné nájsť na 
rôznych internetových stránkach venujúcich sa GDPR, vytvorte Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
osobných údajov žiaka zúčastňujúceho sa na súťaži.  

3.7 Potrebné tlačivá 

Za účelom realizácie súťaže je potrebné mať pripravené viaceré tlačivá ako napríklad prihlášku 
súťažiaceho, výsledkovú listinu súťažiaceho, vyhodnotenie súťaže ako aj diplomy. 

Úloha 

A/ Do vzoru prihlášky doplňte potrebné údaje pre účely Vašej súťaže.   

Vzor prihlášky  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACEHO 

DO SÚŤAŽE 

_____________________ (názov Vašej súťaže), 1. ročník, školský rok _____________________ 

 

Meno a priezvisko súťažiaceho:  

Adresa trvalého bydliska:  

Dátum narodenia:  

Materinský jazyk:  

Telefón, e-mail (zákonného zástupcu):  

Trieda:  
Informácia o spracúvaní osobných údajov: nájdite adekvátny text, ktorý by ste na prihláške použili, aby ste získali od 

zákonných zástupcov žiaka povolenie na spracovávanie osobných údajov žiaka. V prípade, že by ste chceli robiť vizuálny alebo 
zvukový záznam zo súťaže a tento materiál použiť napríklad na webovej stránke školy a pod. alebo vo Vašej práci, je potrebné 
získať od rodičov aj na toto použitie súhlas.  

 

 

Podpis zákonného zástupcu žiaka    podpis súťažiaceho 

Súhlas s účasťou žiaka na súťaži a so    súhlas s organizačným poriadkom 

Spracovávaním osobných údajov žiaka 
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B/  Ďalším dôležitým dokumentom je výsledková listina súťaže. Nižšie je uvedený vzor tejto listiny, 
upravte ju podľa špecifík Vami navrhovanej súťaže, najmä z hľadiska názvov a počtu úloh, ktoré budú 
žiaci v rámci súťaže riešiť.   
 

 

Výsledková listina ________________________________________ (názov Vašej súťaže) 

1.ročník, školský rok _____________________ 

Tab. 10 Výsledková listina 

Poradie Meno 
a priezvisko 

súťažiaceho 

Úloha 1 
(názov 
prvej úlohy) 
– počet 
bodov  

Úloha 2 
(názov 
druhej 
úlohy) – 
počet 
bodov 

Úloha 3 
(názov 
tretej 
úlohy) – 
počet 
bodov 

Úloha 4 
(názov 
štvrtej 
úlohy) – 
počet 
bodov 

Celkový 
počet 
bodov 

       

       

       

       

       

       

 

C/ Neoddeliteľnou súčasťou každej realizovanej súťaže by malo byť vyhodnotenie súťaže, a preto je 
potrebné, aby ste si takýto dokument vytvorili. Vyhodnotenie súťaže by malo obsahovať nasledovné 
údaje: 

• Názov, adresa, typ školy a kontakt 
• Dátum konania súťaže 
• Počet súťažiacich 
• Predseda a členovia komisie 
• Pripomienky k súťaži 
• Návrhy na zlepšenie  

 D/  V neposlednom rade je potrebné mať pre žiakov pripravené diplomy, ktoré sa podľa výhercov 
následne vyplnia. Vytvorte diplom pre víťazov ako aj účastnícky diplom pre všetkých zúčastnených 
žiakov. Diplomy je možné vytvárať v rôznych programoch na internete.  

Na diplome je nutné uviesť nasledujúce informácie:  

• kto udeľuje žiakovi diplom (škola, inštitúcia...) 
• komu je diplom udelený a či je udelený za 1., 2. alebo 3. miesto, alebo za účasť 
• na diplome sa uvádza tiež predseda komisie, ktorý diplom zároveň aj podpisuje 
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4  Návrh jednotlivých hier ako súťažných úloh 

4.1 Hry zamerané na gramatiku 

 

Problematika výučby gramatiky je stredobodom vedeckého skúmania odborníkov (Cullen, 2001; 
Ellis R. , 2006; Johnson, 1996; 2014; Lojová, 2016; Hlava a kol., 2020; Newby, 2006; Rafajlovičová, 2013) 
z rôznych vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú otázkami roly gramatiky vo výučbe a učení sa cudzieho 
jazyka ako aj najefektívnejšími metódami uplatňovanými  pri výučbe gramatických javov. Prístupy 
k vyučovaniu gramatiky sa počas 20. storočia menili. Komunikačno-pragmatický obrat v jazykovede 
mal za dôsledok to, že dôraz sa začal klásť na funkčné využívanie jazyka, čo následne viedlo k tomu, že 
sa gramatika začala viac vyučovať prostredníctvom situačného kontextu a teda používaním gramatiky 
v komunikácii, čo následne v 70. rokoch 20. storočia vyústilo do vzniku  komunikatívneho prístupu, 
ktorý súvisel s rozvojom sociolingvistiky a presvedčenia, že komunikačná kompetencia pozostáva 
z viacerých subkompetencií, pričom len jednou z nich je tzv. gramatická subkompetencia, do ktorej 
patrí i ovládanie gramatických pravidiel (Thornbury, 2003).   

Učenie sa alebo osvojovanie si gramatických štruktúr môže prebiehať explicitne alebo implicitne. 
Chomsky (1981, s. 131) vysvetľoval, že „znalosť gramatiky môže byť neuvedomovaná a vedomiu 
neprístupná. Môže byť implicitná alebo mlčky existujúca. Ani najvyššia miera introspekcie by nám 
nemohla ukázať, že poznáme isté pravidlá alebo princípy gramatiky alebo že používanie jazyka má do 
činenia s mentálnymi reprezentáciami, ktoré sa vytvárajú týmito pravidlami a princípmi.“ Implicitné 
znalosti gramatiky teda možno chápať ako neuvedomované znalosti, ktoré si žiaci všimnú  v kontexte 
a následne sú schopní ich prepojiť s významom, ktorý reprezentujú. V prípade osvojenia gramatických 
javov implicitne, žiaci nie sú schopní vysvetliť, prečo v danom kontexte používajú danú gramatickú 
štruktúru (Ellis, 2008). Na druhej strane explicitné znalosti sú vonkajšie uvedomované znalosti, to 
znamená vedomé poznanie gramatických foriem a ich významov, učenie sa o jazyku a schopnosť 
verbalizovať gramatické pravidlá. Lantolf (2000) zdôrazňuje, že explicitné znalosti  používajú žiaci na 
sprostredkovanie performancie a zároveň na dosiahnutie akejsi sebakontroly v lingvisticky náročných 
situáciách. Problematikou implicitných a explicitných znalostí pri učení sa a osvojovaní si jazyka sa 
zaoberala aj Bialystoková (1982), ktorá vytvorila tzv. the analysis-control model, v rámci ktorého 
rozoberá dve dimenzie a to dimenziu analyzovanosti a dimenziu automatickosti. Lojová (2011, s. 26) 
uvádza, že podľa Bialystokovej dimenzia analyzovanosti „hovorí o spôsobe ako sú lingvistické poznatky 
kognitívne reprezentované v psychike učiaceho sa jedinca a o spôsoboch, ako sa tieto reprezentácie 
menia v priebehu lingvistického vývinu, ktorý je na začiatku v psychike implicitný, ale postupne sa stane 
viac explicitný a formálne organizovanejší.“ Žiak si teda vytvára určitú štruktúru poznatkov, uvedomuje 
si ju a vie s týmito poznatkami narábať. Na druhej strane má tzv. neanalyzované vedomosti, ktoré si 
ale neuvedomuje a z tohto dôvodu nie je schopný tieto vedomosti transformovať ani používať. Lojová 
(2011, s. 26) vysvetľuje dimenziu automatickosti podľa Bialystokovej ako „systém spracovania, teda za 
akých podmienok dokáže človek vedomosti používať v aktuálnej rečovej performancii a súčasne 
popisovať kognitívne požiadavky, ktoré daná úloha kladie na študenta, keďže jednotlivé úlohy v procese 
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učenia sa jazyka možno zatriediť podľa ich náročnosti  na stupeň analyzovanosti a automatickosti.“  
Možno teda konštatovať, že najvyšší stupeň ovládania jazyka dosahuje jedinec vtedy, ak dosiahol 
analytické porozumenie jazyka a zároveň vie automaticky pristupovať k týmto vedomostiam. 

Úloha 

A/  Rozhodnite, ktoré z nasledovných vyjadrení sa vzťahujú k implicitnému a ktoré k explicitnému 
vyučovaniu gramatiky: 

• osvojovanie gramatických štruktúr prostredníctvom simulovaných reálnych situácií 
• cielené učenie sa gramatických pravidiel 
• osvojovanie si gramatických štruktúr prostredníctvom používania jazyka v komunikácii 
• cielené precvičovanie gramatických štruktúr prostredníctvom drilovacích aktivít 
• odvodzovanie gramatických pravidiel z kontextu 

B/ Pri ktorej z nasledovných aktivít si žiaci explicitne precvičujú gramatiku a pri ktorej implicitne?  

Aktivita 1:  

Žiak opakuje vetu „I went to the supermarket and I bought...“ a dopĺňa informáciu. Ďalší žiak zopakuje 
vetu predchádzajúceho žiaka a povie tú istú vetu o sebe s doplnením svojej informácie. Takto opakujú 
žiaci vety dovtedy kým nezopakuje a nedoplní vetu posledný žiak. Cieľom hry je správne zopakovanie 
vety v minulom čase a zapamätanie si informácií, ktoré doplnili spolužiaci.  

Aktivita 2:  

Žiaci zisťujú prostredníctvom rozhovorov rôzne informácie ohľadom svojich spolužiakoch, napr. kde 
strávili dovolenku, s kým na nej boli, ako dlho, čo v dovolenkovej destinácii robili a pod. Úlohou žiakov 
je za stanovený čas (napr. 3 minúty) zistiť čo najviac informácií o čo najväčšom počte spolužiakov. Ten 
žiak, ktorý za daný časový limit zistí potrebné informácie o najväčšom počte spolužiakov je víťaz. 
Cieľom hry je precvičovanie používania minulého času/minulých časov v komunikácii, pričom sa ale 
dôraz kladie na schopnosť žiaka zistiť čo najviac informácií prostredníctvom konverzácie so 
spolužiakmi.  

C/ Navrhnite jednu hru do súťaže, ktorá sa bude zameriavať na správne používanie gramatických 
štruktúr, foriem a jednu hru do súťaže zameranú na implicitné používanie gramatických štruktúr 
v komunikácii, so zameraním na fluenciu. Pri každej hre treba uviesť cieľ/zámer hry, organizačnú 
formu, priebeh/opis hry.  

 

4.2 Hry zamerané na slovnú zásobu 

Slovná zásoba tvorí neoddeliteľnú a veľmi dôležitú oblasť v rámci učenia sa cudzieho jazyka. Znalosť 
slovnej zásoby je nevyhnutná na rozvoj gramotnosti v cieľovom jazyku, keďže je dôležitá pre adekvátne 
porozumenie textom. Zároveň je veľmi dôležitá v rámci ústneho prejavu, keďže prostredníctvom slov 
vyjadrujeme významy. Sinatra, Zygouris-Coe a Dasinger (2011) vysvetľujú, že znalosť významov slov 
ovplyvňuje schopnosť detí porozumieť a používať vhodne slová počas počúvania, rozprávania, čítania 
a písania. Paris (2005) poukázal na to, že slovnú zásobu si rozvíjame počas celého života a Konza (2016) 
zdôraznil potrebu explicitnej výučby slovnej zásoby, pretože to podporuje pochopenie významu slov 
a ich používanie v kontexte.  
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Úloha 

A/ Existujú rôzne typy hier zamerané na rozvoj slovnej zásoby. K opisom hier priraďte ich správne 
názvy.  

Obesenec  „Pictionary“   Slovné asociácie Reťaz slov Hádaj na čo myslím 

1. Cieľom hry je k danému slovu priradiť čo najviac slov, ktoré s ním súvisia v rámci stanoveného 
časového limitu. 

2. Jeden žiak si myslí nejaký predmet z konkrétneho tematického okruhu (napr. morský živočích) 
a druhí žiaci mu dávajú otázky, aby zistili o aký predmet/zviera/rastlinu/človeka ide. Žiak smie 
odpovedať len áno alebo nie. Ten, kto predmet/zviera/rastlinu/človeka uhádne je víťaz.   

3. Cieľom hry je uhádnuť slovo. Každý hráč postupne háda písmeno, ktoré sa v slove nachádza. 
Ak uhádol správne, do prázdneho políčka v slove sa písmeno napíše.  Ak však neuhádol 
správne, nakreslí sa časť tela človeka.  

4. Prvý hráč povie nejaké slovo a ďalší hráč musí vymyslieť slovo, ktoré bude začínať na končiacu 
hlásku predchádzajúceho slova.  

5. Jeden hráč si vyberie kartičku, na ktorej je napísané slovo. Jeho úlohou je nakresliť to čo dané 
slovo znázorňuje. Ostatní spoluhráči z jeho skupiny sa pokúšajú uhádnuť aké je to slovo.  

B/ V PowerPointe je možné vytvoriť rôzne interaktívne hry. Spojte nasledovné hry s ich opisom.  

Stolové hry   Záhadné obdĺžniky   Býčie oko  Riskuj 

1. Hracie pole pozostáva z kruhov, ktoré sú rozdelené na časti. Jednotlivé časti sú prepojené 
s otázkami, pričom každá časť môže reprezentovať rôzne oblasti (napr. gramatiku, slovnú 
zásobu, vedomosti z reálií a pod.) 

2. Úlohou žiakov je odpovedať na otázky (väčšinou vedomostné otázky). 
3. Hráči si vyberajú otázky z jednotlivých kategórií, pričom každá kategória obsahuje päť otázok 

v hodnote od 100 do 500 bodov v závislosti od náročnosti danej otázky. Čím je otázka 
náročnejšia, tým vyššiu hodnotu má.  

4. Hracie pole pozostáva z dvadsiatich očíslovaných obdĺžnikov, pričom každý obdĺžnik v sebe 
skrýva mincu rôznej hodnoty. Aby hráč získal mincu a teda aj hodnotu, ktorá táto minca 
reprezentuje musí správne odpovedať na otázku alebo vyriešiť úlohu, ktorá sa mu zobrazí po 
tom ako klikne na otáznik v pravom hornom rohu obdĺžnika.  (Lepšia geografia. Ako tvoriť 
vzdelávacie hry v PowerPointe? So šablónami je to hračka.) 

C/ Do súťaže navrhnite tri rôzne typy hier zamerané na slovnú zásobu. Pri každej hre treba uviesť 
cieľ/zámer hry, organizačnú formu, priebeh/opis hry.  

4.3 Hry zamerané na výslovnosť  

Výslovnosť plní dôležitú funkciu v procese komunikácie a to najmä z hľadiska zrozumiteľnosti, ktorá na 
jednej strane umožňuje poslucháčovi rozpoznať akusticko-fonetický signál, čiže slová a výpovede 
a následne porozumieť  slovám v kontexte. Žiaci so silným prízvukom však môžu znieť nezrozumiteľne, 
tak že im nie je rozumieť, čo sa snažia povedať, alebo na porozumenie tomu čo sa snažia povedať musí 
komunikačný partner vynaložiť veľké úsilie, preto je veľmi dôležite so žiakmi dostatočne precvičovať aj 
výslovnosť v anglickom jazyku, nakoľko významne ovplyvňuje porozumenie (Repka, Šipošová, 2016).  
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Úloha   

A/ K opisom hier zameraných na výslovnosť priraďte ich názvy.  

Jazykolam   Rýmujúca hra  Oprav učiteľa   Podobne znejúce slová 

1. Učiteľ povie vetu s určitou intonáciou a úlohou študentov je určiť či bola veta povedaná 
správne alebo nie. V prípade, že vo vete bola použitá zlá intonácia, musia žiaci povedať vety so 
správnou intonáciou. 

2. Učiteľ povie vždy jedno slovo z dvojice podobne znejúcich slov a žiak má ukázať kartičku so 
správnym obrázkom podľa toho aké slovo bolo povedané.  

3. Úlohou žiakov je k daným slovám vytvoriť čo najviac slov, ktoré sa s daným slovom rýmujú. 
4. Učiteľ povie rýchlo vety, ktoré musia žiaci bez chyby zopakovať a čo najrýchlejšie.  

B/  Do súťaže navrhnite tri rôzne typy hier, ktoré budú zamerané na výslovnosť. Pri každej hre treba 
uviesť cieľ/zámer hry, organizačnú formu, priebeh/opis hry.  
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5  Návrh hodnotenia jednotlivých hier ako súťažných 
úloh 

Gavora (2011, s. 11) uvádza, že „diagnostikovanie (v protiklade s diagnostikou) je súbor činností, ktoré 
prebiehajú pri diagnostikovaní, počnúc zámerom niečo diagnostikovať a končiac vyslovením 
diagnostického nálezu.“ Pri plánovaní diagnostikovania si teda kladieme nasledovné otázky:  

• Na aký účel sa diagnostikuje? 
• Kto diagnostikuje?  
• Koho diagnostikuje?  
• Ako diagnostikuje?  
• Aký je výsledok diagnostikovania 
• Čo nasleduje po zistení diagnózy? 

Diagnostikovanie je potrebné adekvátne naplánovať, je potrebné sa rozhodnúť a určiť, kto ho má 
pripraviť a realizovať, ako má prebiehať a aké organizačné podmienky je potrebné splniť. Na 
diagnostikovanie sa môžu využiť rôzne diagnostické metódy, napr. ústne skúšanie, pozorovanie, rozbor 
prác žiakov, testy vedomostí a zručností a pod. (Gavora, 2011).  

Pri príprave súťaže je potrebné mať dostatočne premyslené akým spôsobom prebehne hodnotenie 
výkonov žiakov a je potrebné zabezpečiť, aby bolo hodnotenie objektívne, čo znamená, že je 
nevyhnutné vybrať vhodné úlohy pre žiakov, ktoré sa dajú objektívne vyhodnotiť. Taktiež je potrebné, 
aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov a musí byť využitý rovnaký spôsob 
skórovania.  

Gavora (2011, s. 100) vysvetľuje, že „skórovanie znamená priraďovanie bodov za riešenie každej úlohy. 
Obyčajne sa hodnotní správne riešenie jedným bodom a nesprávne alebo vynechané riešenie nulou. Iné 
skórovanie – napr. na škále 0- 3 – je zložitejšie a v niektorých prípadoch nemusí byť ani objektívne.“ 
Súčet všetkých bodov testovanej osoby sa nazýva hrubé skóre, ktorému je podobné percentuálne 
skóre, čo je percento správne vyriešených položiek, či úloh.  

Úloha 

Vytvorte tabuľku, ktorá bude obsahovať konkrétne názvy úloh pre žiakov za účelom súťaže a k nim 
pridelený spôsob skórovania.  
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6  Realizácia súťaže a sebareflexia 

Korthagen et al. (2011, s. 71) uvádza, že reflexia je  „mentálny proces spočívajúci v snahe  
štrukturalizovať alebo reštrukturalizovať určité skúsenosti, problém alebo súčasné znalosti či 
vhľady.“  Kasáčová (2005) zdôrazňuje, že pri reflexii dochádza k verbalizovaniu a racionalizovaniu 
svojich postupov, rozhodnutí a konania. Jedinec si svoje skúsenosti rekonštruuje a slovne opisuje, 
čo mu umožňuje svoje konanie pochopiť a do budúcna predvídať alebo zmeniť. Viacerí autori 
(Wright, 1992; Kasáčová, 2005; Korthagen et al., 2011) poukazujú na to, že reflexia prebieha 
v nasledujúcich fázach:  

1. konanie – nadobúdanie skúsenosti. Študent na základe svojich teoretických poznatkov 
vstupuje do praxe s týmito vedomosťami alebo predchádzajúcimi skúsenosťami, ktoré 
vytvárajú akýsi prekoncept. Počas praxe získavajú novú osobnú skúsenosť a buď sa ich 
prekoncepty potvrdia alebo dochádza ku kognitívnemu konfliktu.  

2. Spätný pohľad na konanie – študent premýšľa o vlastnom vyučovaní, opisuje čo chcel na 
vyučovacej hodine robiť, čo robil, na čo myslel a ako sa cítil on ale aj žiaci. Sústredí sa na 
svoje konanie, správanie v určitej situácii.  

3. Uvedomovanie si podstatných prvkov – nachádzanie väzieb, v tejto fáze dochádza ku 
konfrontácii reflektujúceho sa študenta s rozpormi jeho ideálneho a skutočného  „ja“, ako 
vidí on sám seba a ako ho vidia iní – žiaci, cvičný učiteľ.  

4. Vytvorenie alternatívnych postupov – nový koncept ďalšej činnosti, v tejto fáze ide 
o hľadanie nových riešení, nových spôsobov na základe toho čo sa neosvedčilo.  

5. Vyskúšanie nových postupov – touto fázou začína nový proces reflexie vychádzajúci z novej 
praktickej skúsenosti.  

Kosová a kol. (2015, s. 16) uvádza, že „schopnosť reflexie vlastnej činnosti je zásadnou 
spôsobilosťou učiteľov. Je to kompetencia k osobnému rastu, kompetencia k sebarozvoju 
a sebazdokonaľovaniu  profesionála v edukácii. To najcennejšie, čo môže dať uvádzajúci učiteľ 
začínajúcemu učiteľovi či vysokoškolský, či cvičný učiteľ študentovi na celý profesionálny život, je nástroj 
pre neustálu rekonštrukciu vlastnej edukačnej teórie – čiže podporiť rozvoj jeho schopnosti odborne 
hodnotiť svoju vyučovaciu činnosť, tým inovovať svoje pedagogické názory a neustále zlepšovať svoje 
učiteľské schopnosti. “ 

 

Úloha  

A/ Opíšte akým spôsobom prebiehala súťaž, vyhodnocovanie a pod. Svoje skúsenosti prezentujte vo 
forme ppt prezentácie.  

B/ Na základe fáz prezentovaných v úvode tejto kapitoly zhodnoťte svoje skúsenosti s organizáciou 
a realizáciou Vami vytvorenej súťaže vo forme nasledovnej tabuľky. 
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Tab. 11 Zhodnotenie skúseností s organizáciou a realizáciou súťaže v anglickom jazyku 

Konanie  Vaše predstavy pred súťažou:  

 

 

 

 

 

 

Spätný pohľad na konanie Čo ste robili, ako ste sa cítili....:  

 

 

 

 

 

Uvedomovanie si podstatných prvkov Akú spätnú väzbu ste dostali od žiakov a od 
cvičného učiteľa?  

 

 

 

 

 

Vytvorenie alternatívnych postupov Ako by ste súťaž realizovali v budúcnosti?  
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Záver 

Stáž „Súťaže v anglickom jazyku vo forme hier“ sa zameriavala na oboznámenie študentov 
s existujúcimi súťažami v anglickom jazyku na základných školách, oboznámením študentov s 
nevyhnutnou administratívnou časťou potrebnou pre realizovanie súťaže zahrňujúc i právne 
dokumenty týkajúce sa GDPR. V rámci stáže študenti asistovali cvičnému učiteľovi pri realizácii súťaže 
na cvičnej škole a v spolupráci s cvičným učiteľom pripravili pre žiakov svoju vlastnú súťaž, ktorú 
následne zrealizovali. Neoddeliteľnou súčasťou stáže bola sebareflexia, ktorá je nevyhnutná pre 
zdokonaľovanie ich zručností a kompetencií. 

Veríme, že prostredníctvom stáže a vypracovaním úloh z tejto publikácie si študenti učiteľstva 
anglického jazyka a literatúry osvojili potrebné kompetencie, ktorú budú následne používať vo svojej 
učiteľskej profesii.  
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