
 

 

ANGLICKO 2 
 

Koncom marca traja vyučujúci z našej školy zavítali do hlavného mesta Anglicka, 

do Londýna na vzdelávací pobyt Kreatívna metodológia v triede, ktorý absolvovali v rámci 

projektu Erasmus+ Moderný učiteľ. Čo si spoza hraníc na Slovensko doniesli? 

 

Pani učiteľka Mgr. Anita Klimová: V čase od 17.1.2016 do 23.1.2016 som sa 

zúčastnila na kurze s názvom Kreatívne metódy vo vyučovaní. Tento kurz som absolvovala 

v Londýne spolu so svojimi dvomi kolegami v rámci projektu Erasmus+. 

Kurz bol rozdelený na päť dní, pričom každý deň sa realizoval v čase od 9:00 

do 15:00. Hneď v prvý deň kurzu sme dostali možnosť zoznámiť sa s kolegami z iných štátov 

a v krátkosti si vymeniť základné informácie o fungovaní školského systému v daných 

krajinách (Turecko, Španielsko, Argentína, Belgicko, Maďarsko, Nemecko). Počas ďalších 

dní kurzu sme sa venovali jednotlivým metódam a prístupom, ktoré sú využívané 

pri vyučovaní anglického jazyka. Tieto metódy a prístupy by mali byť inšpiráciou 

pre učiteľov anglického jazyka. Mali by to byť tiež metódy, vďaka ktorým sa pre žiakov stane 

anglický jazyk zaujímavým a budú sa tento jazyk učiť s ľahkosťou. Na chvíľu sme sa stali 

žiakmi a mohli sme si niektoré metódy vyskúšať. Následne sme o daných metódach 

diskutovali a zvažovali, či sú metódy skutočne efektívne a využiteľné v jednotlivých školách. 

Získané poznatky, informácie a dojmy sme v posledný deň kurzu opäť prekonzultovali 

na spoločnom rozlúčkovom čajovom popoludní. Práve vďaka spoločným stretnutiam sme sa 

mohli dozvedieť viac o fungovaní školstva v jednotlivých krajinách a takisto sme získali 

mnoho nových kontaktov. Kurz kreatívnej metodológie bol realizovaný na vysokej odbornej 

úrovni a vyznačoval sa veľmi dobrou pripravenosťou. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.  

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek 

použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).  



Počas dní strávených v Londýne sme bývali v anglickej rodine, vďaka čomu sme mali 

možnosť vyskúšať si životný štýl ľudí v tejto krajine. Voľný čas, ktorý sme mali sme sa 

snažili efektívne využiť a spoznať čo najviac pamätihodností a zaujímavostí v hlavnom meste. 

Som veľmi rada, že počas týždňa stráveného v Londýne som nadobudla množstvo 

poznatkov, skúseností a zážitkov. Sú pre mňa prospešné nielen v mojom profesijnom, 

ale aj osobnostnom raste. 

Mgr. Igor Matúš: V termíne 17. – 23.1.2016 som spolu so svojimi dvoma kolegami 

vykonal služobnú cestu do Spojeného kráľovstva, ktorá bola realizovaná v rámci projektu 

Erasmus+. V hlavnom meste Londýn sme absolvovali päťdňový kurz kreatívnej metodológie 

pre učiteľov anglického jazyka. Kurz prebiehal od pondelka do piatku v čase od 9:00 

do 15:00. Vyznačoval sa aktívnou osobnou účasťou a živou diskusiou medzi účastníkmi. 

Hlavným cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s rôznymi tvorivými prístupmi 

a metódami, ktorými možno oživiť výučbu anglického jazyka a urobiť ju tak pre žiakov 

zaujímavejšou a motivujúcejšou. Zaoberali sme sa najnovšími prístupmi z oblasti 

metodológie, akými sú učenie sa na základe plnenia úloh (task-based learning) a metóda 

dogme, ktorá kladie dôraz na prirodzenú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom. 

Na programe bola tiež problematika výučby výslovnosti, rôzne spôsoby písania diktátov, 

neurolingvistické programovanie a veľkým oživením bolo využitie humoru na vyučovaní. 

Popri týchto hlavným témach sme si zábavnou formou vyskúšali rôzne jazykové hry a súťaže. 

Okrem toho bol kurz jedinečnou príležitosťou podeliť sa s učiteľmi z celého sveta o svoje 

nápady, postrehy a skúsenosti z vyučovacieho procesu. Zúčastnili sa totiž na ňom okrem nás 

aj učitelia z Turecka, Belgicka, Španielska a Argentíny. Celý program kurzu bol slávnostne 

ukončený záverečným stretnutím všetkých účastníkov v štýle anglického čajového večierka. 

Popri kurze sme v popoludňajších a večerných hodinách s nadšením obdivovali krásy 

Londýna, spoznávali spôsob života miestnych obyvateľov a ich kultúrnu rôznorodosť. Hneď 

na druhý deň po prílete sme navštívili mestskú štvrť Westminster s impozantným 

Westminsterským palácom. Počas týždňa sme si to namierili do Britského múzea, ktoré je 

jedným z najvýznamnejších múzeí histórie a kultúry na svete. Zavítali sme na Trafalgarské 

námestie a prezreli si tamojšiu národnú galériu plnú nádherných obrazov. Samozrejme sme si 

nenechali ujsť nákupy na Oxford Street, ktorá je jednou z najznámejších obchodných ulíc na 

svete. Najkrajším zážitkom však pre nás bol pohľad na pevnosť Tower of London s priľahlým 

zdvíhacím mostom Tower Bridge. 

Počas svojho pobytu som nadobudol množstvo nových kontaktov, mal som možnosť 

diskutovať a vymieňať si poznatky s učiteľmi z rôznych končín Európy a sveta, a tiež si 



otestovať svoje jazykové znalosti. Toto všetko  prispelo k môjmu ďalšiemu osobnostnému 

aj profesionálnemu rozvoju. 

Pani učiteľka Mgr. Martina Oravcová: V čase od 17. januára do 23. januára 2016 

som spolu s dvomi kolegami našej ZŠ absolvovala služobnú cestu v rámci projektu Erasmus+. 

Mali sme možnosť navštevovať kurz v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, v Londýne, 

určený pedagógom vyučujúcich anglický jazyk. Päťdňový kurz zameraný na kreatívnu 

metodológiu prebiehal denne od 9.00 do 15.00 hod. Okrem nás sa ho zúčastnili kolegyne 

z Argentíny, Španielska, Turecka, Belgicka. Kurz prebiehal v jazykovej škole Language Link, 

ktorá kedysi spolupracovala so slovenskou Akadémiou vzdelávania, takže niektorí z lektorov 

mali osobnú skúsenosť s prácou so slovenskými študentmi. Na päť dní sme sa aj my vrátili 

do školských lavíc a do roly žiakov. Na vlastnej koži sme si vyskúšali rôzne metódy 

a prístupy, ktoré vyučovanie cudzieho jazyka robia zaujímavejším, zábavnejším 

a príťažlivejším. Zaoberali sme sa najnovšími prístupmi z metodológie, odhalili tajomstvá 

neurolingvistiky, presvedčili sme sa, že písanie diktátov nemusí byť spojené so stresom, 

koľko chýb zase spravím, že aj heterogénna skupina žiakov s rôznym stupňom ovládania 

jazyka dokáže napredovať v komunikácii a na záver sme si potvrdili staré známe, že humor je 

korením života a aj ten svojský, anglický, má svoje čaro a môže sa stať vďačným oživením 

vyučovacej hodiny. S kolegami z iných krajín sme si počas diskusií vymieňali svoje 

skúsenosti, mohli sme si urobiť obraz o tom, ako to funguje v ich školstve, čo ich na ich práci 

baví, napĺňa, s akými problémami sa stretávajú. 

Keďže sme boli ubytovaní v hostiteľskej rodine, kontakt s reálnym životom 

v Anglicku sme mali i tu. Domáci boli veľmi príjemní, kozmopolitní, komunikatívni 

a pohostinní ľudia. Prišli sme do kontaktu so študentmi z Japonska i Číny, presvedčili sme sa, 

že anglický jazyk ľudí spája, otvára im nové možnosti. 

Užili sme si i obdivovanie kultúrnych pamiatok, miest v Londýne známych 

z cestopisov a turistických sprievodcov - Westminster, Houses of Parliament, Piccadilly 

Circus, British Museum, Trafalgar Square, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower 

Bridge. 

Môžem vyjadriť veľkú spokojnosť, že mi bolo umožnené stretnúť príjemných 

kolegov, ktorí ma obohatili svojimi skúsenosťami, že som absolvovala vzdelávanie, ktoré mi 

otvorilo nové pohľady na moju prácu, poukázalo na ďalšie možnosti, ako pracovať s jazykom 

a poskytnúť tak mojim žiakom kvalitnejšie vzdelávanie. 
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