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ANGLICKO 1 
 

 

Koncom marca naše tri pani učiteľky zavítali do Anglicka na vzdelávací pobyt Kreatívna 

metodológia v triede, ktorý absolvovali v rámci projektu Erasmus+ Moderný učiteľ v meste 

Canterbury. Čo si z poza hraníc na Slovensko doniesli? 

 

Pani učiteľka Hanuštiaková: „Výučba prebiehala na vysokej úrovni, prednášali nám ostrieľaní 

pedagógovia z univerzít. Uviedli nás do tajov mnohých metód a my sme si vyskúšali, aké je to byť 

znova študentmi na 6 vyučovacích hodín denne. Venovali sme sa (gramatickej) presnosti 

a plynulosti, kreatívnym gramatickým cvičeniam, vyhranenosti inteligencie, aktivitám na živé 

počúvanie, kreatívnemu využívaniu pesničiek, kreatívnym cvičeniam na slovnú zásobu, využívaniu 

farebných kociek, rozmanitému používaniu textov, stratégii rozprávania príbehov, aktivitám na 

diktáty, rozvíjaniu komunikačných schopností žiakov, atď. Tiež som absolvovala poobedňajšie 

nepovinné semináre, ktoré obsahovali 10 tipov pre prácu so začlenenými žiakmi, prehliadku 

pamätihodností mesta Canterbury a tvorbu audio hry. 

Ubytovaní sme boli v hostiteľských rodinách, čo nás ešte viac pripútalo k anglickej kultúre. Žili 

sme s nimi, jedli sme s nimi, zhovárali sa. Videli sme, ako majú zariadené tie ich typické domy 

v radovej zástavbe s malými izbami. Čo sa týka odlišností – používajú iné zástrčky, vodovodné 

kohútiky na teplú a studenú vodu majú oddelené, splachovanie na WC majú iné, okná sa im 

otvárajú ináč, hovoria o nás ako o Európanoch, hoci aj oni patria do Európy, ...  A to nehorázne 

počasie! 

Našli sme si spriaznené duše v iných častiach Európy, keďže v našej skupine boli učitelia z týchto 

krajín: Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Česko, Holandsko, Island a Dánsko. Plánujeme zostať 

v kontakte aj v budúcnosti. 

Prostredníctvom kurzu som získala nové poznatky, získala som samostatnosť a sebadôveru, 

zdokonalila som si jazykové kompetencie, priblížila sa mi iná krajina, ľudia, spôsob života občanov 



iných národností a kultúr, pochopila som sociálnu, jazykovú a kultúrnu diverzitu, získala som 

motiváciu do ďalšieho vzdelávania sa.“ 

 

Pani učiteľka Šimková: „Náplňou pracovnej cesty bol študijný pobyt v Spojenom Kráľovstve, 

meste Canterbury s cieľom rozširovať svoje kompetencie učiteľky anglického jazyka. Účastníci boli 

ubytovaní v rodinách. Kurz obsahoval povinné cvičenia a fakultatívne prednášky, prebiehal v 90 

minútových blokoch.  

Kurz umožnil všetkým účastníkom profesionálny rast, ukázal vysoký stupeň používania cudzieho 

jazyka, účastníci mali možnosť vymeniť si informácie a skúsenosti na veľmi širokej platforme, 

nakoľko ostatní účastníci boli napríklad z Holandska, Dánska, Islandu, Rakúska, Českej republiky 

a Nemecka. Je nádej na pokračovanie tejto spolupráce prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií a moderných médií. Účastníci majú spontánne vytvorenú skupinu na Facebooku. 

Ďalším benefitom kurzu bolo poznávanie každodenných reálií, rodinného života v cieľovej krajine 

nášho cudzojazyčného vyučovania, poznávanie histórie, náboženstva, tradícií a zvyklostí. Mesto 

Canterbury predstavuje také bohatstvo nielen anglickej, ale celoeurópskej kultúry, ktoré by mal 

poznať každý učiteľ anglického jazyka.“ 

 

Pani učiteľka Szabová: „Všetky aktivity prebiehali denne v troch 90-minútových blokoch a boli 

zamerané na rozvoj všetkých zručností potrebných pri výučbe cudzích jazykov. Nosnými témami 

boli presnosť a plynulosť v komunikácii, kreatívne gramatické cvičenia, počúvanie, rozvoj slovnej 

zásoby, práca s textom, písanie, diktáty, rozprávanie a tvorba príbehov. 

Súčasťou kurzu boli aj popoludňajšie aktivity. Zaujímavá bola prehliadka mesta a jeho 

pamätihodností so sprievodkyňou, audio nahrávanie, prednáška o deťoch so špeciálnymi potrebami  

a práci s nimi. 

Účastníkmi kurzu boli aj kolegovia - učitelia anglického jazyka z rôznych európskych krajín, napr. 

Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska, Holandska, Španielska, Islandu, Dánska a Českej republiky. 

Napriek hutnosti aktivít prebiehal kurz v dobrej atmosfére, spoznali sme nielen nové metódy 

výučby, ale sme si navzájom povymieňali skúsenosti. Kurz je a bude pre mňa obrovských prínosom 

do mojej práce so žiakmi a získané vedomosti a zručnosti určite uplatním vo svojej práci.“ 

 

 

 

 

 

 



 



 


