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Dnešné deti v školskom veku už celkom bežne nazývame di- 
gitálnymi. Do súčasnej éry informačných technológií 
a sociálnych sietí sa už narodili, a slová ako aplikácia, 
youtuber alebo Instagram sú pre nich možno bežnejšie ako 
lopta, ihrisko či les. Akokoľvek sa nám to môže zdať smutné, 
je to realita, s ktorou sa musíme vo vyučovaní naučiť pracovať 
čo najlepšie. Práve používanie technológií od raného detstva 
výrazne ovplyvnilo spôsob, akým dnešné deti prijímajú 
a spracúvajú nové poznatky, vrátane učenia sa cudzieho 
jazyka. Aké teda sú „digitálne deti“?

Používanie informačných technológií je pre nich prirodzené
Denne na internete vyhľadávajú informácie, sledujú videá, 
počúvajú hudbu, komunikujú navzájom prostredníctvom 
sociálnych sietí. Využitie digitálnych médií vo výučbe nie je 
spestrenie či jedna z možností. Je to nevyhnutnosť.

Dokážu sa sústrediť iba krátky čas
Zabudnite na siahodlhé vysvetľovanie gramatiky alebo 
monotónne texty. Optimálny čas, počas ktorého sa deti 
vedia kvalitne sústrediť, je 7-12 minút. Po uplynutí tejto doby 
je ideálne aplikovať naučené do praxe, napríklad formou 
konverzácie. 

„Nuda“ je pre nich veľmi nepríjemná.
Digitálne deti sú zvyknuté na neustály prístup k zdrojom  
informácií a zábavy. Sú schopné prijímať a spracúvať  
informácie z rôznych zdrojov. Ťažko sa však vysporiadajú 
so situáciou, keď sa na chvíľu „nič nedeje“ alebo sa aktivity  
opakujú. Aj od vyučovania celkom prirodzene očakávajú, že 
bude zábavné.

Preferujú vizuálne a interaktívne učenie sa
Kvôli používaniu digitálnych médií od raného detstva je 
mozog dnešných detí vizuálne podstatne rozvinutejší ako 
u predchádzajúcich generácií. Ak chcete, aby bola výučba 
efektívna, zabudnite na siahodlhé texty a nudné učebnice. 
Vždy, keď to je možné, využívajte vizuálne prvky a multimédiá.

Zvládajú multitasking
Dnešné deti dokážu čítať správy na mobile, rozprávať sa 
s vami a zároveň četovať s kamarátom, to všetko v rovnakom 
čase. Je to výnimočná schopnosť, za ktorej rozvinutie takisto 
môžu moderné technológie. Na jednej strane to deťom 
umožňuje pracovať na viacerých úlohách naraz, na druhej 
strane však ťažšie analyzujú rozsiahlejšie a komplexnejšie 
informácie. 

Zaujať dnešné deti pri učení cudzieho jazyka nie je jednoduché. Súčasná generácia žiakov je celkom iná ako ktorákoľvek 
predtým a rozdiely v spracovávaní informácií sú aj pri minimálnom vekovom rozdiele medzi žiakom a učiteľom zásadné. 
Čo charakterizuje dnešných školákov a ako to ovplyvňuje ich spôsob učenia sa cudzieho jazyka?
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Balónik – na precvičovanie slovnej zásoby postačí aj obyčajný balónik. Deti rozdeľte do skupín, každá bude mať jeden balónik, 
ktorý musia udržať čo najdlhšie vo vzduchu. Kým sa však ktokoľvek z hráčov balónika dotkne, musí povedať slovíčko k téme, 
ktorú im zadáte. Vyhráva tím, ktorý balónik udrží balónik vo vzduchu dlhšie.

Asociácie – zadajte kľúčové slovo a deti k nemu musia napísať čo najviac súvisiacich slov. Môže sa hrať individuálne, alebo aj 
v tímoch.

Kto som? – každému hráčovi nalepte na čelo meno slávnej osobnosti, prípadne názov povolania. Hráči sa pohybujú po triede 
a otázkami sa od ostatných snažia zistiť, kto sú. 

Vety – rozdajte žiakom kartičky s tromi slovami, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Ich úlohou je vytvoriť zo slovíčok vetu, podmienkou 
je, aby dávala zmysel.

Nielen deti, ale aj tínedžeri a dospelí sa najlepšie učia prostredníctvom hry. A platí to aj o výučbe cudzích jazykov. Snažte sa preto 
do každej hodiny zahrnúť nejaký hravý prvok, najmä ak práve vyučujete náročnejšiu tému alebo precvičujete gramatiku. Existuje 
mnoho hier, ktorými môžete osviežiť hodinu, a ktoré môžete zamerať na rôzne oblasti učenia jazyka. 

Zopár príkladov na inšpiráciu:

Snažte sa na vašich hodinách z času na čas niečo zmeniť. Aj malá zmena urobí vaše hodiny zaujímavejšími, žiaci nebudú unudení 
tým, že už vedia, čo môžu očakávať. Zmeniť môžete štruktúru hodiny, napríklad ak sa venujete gramatickým cvičeniam na 
začiatku hodiny, zaraďte ich na koniec alebo naopak. Prípadne gramatiku z času na čas vymeňte za niečo zábavnejšie, napríklad 
za niektorú z hier.

Občas zmeňte žiakom sedenie – namiesto sedenia v laviciach ich posaďte do kruhu alebo do „U-čka“. Ponúkne im to inú 
perspektívu a na precvičovanie konverzácie je to príjemnejšia a otvorenejšia forma usporiadania triedy. Prípadne zmeňte prostredie 
úplne a choďte so žiakmi von. Môžete s nimi viesť bežnú hodinu niekde na trávniku či na lavičkách, prípadne im môžete pripraviť 
exteriérovú hru. Hľadanie pokladu s inštrukciami v cudzom jazyku môže byť zábavné a edukatívne zároveň.

Žiakov z vyšších ročníkov, ktorí už majú viac znalostí jazyka, určite zaujme, ak zavoláte na vašu hodinu hosťa. Napríklad cudzinca 
z krajiny, kde sa daným jazykom hovorí, a ktorý im porozpráva o zaujímavej téme zo života doma. Okrem toho, že žiakom spestríte 
hodinu, budú mať možnosť počúvať jazyk s prirodzeným prízvukom.

Zmena, pestrosť a inovatívne prístupy – to všetko je pre digitálne deti mimoriadne dôležité na to, aby ste ich motivovali a aby 
učenie cudzích jazykov bolo efektívne. 

TIP Č.1 - HRAJTE SA HRY

TIP Č.2 - NIEČO ZMEŇTE
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Videá, filmy a seriály – ich využitie pri výučbe jazyka má viacero benefitov. Pomôžu vám oživiť hodinu a zvýšia motiváciu žiakov 
učiť sa, deti touto formou počúvajú cudzí jazyk  s originálnym prízvukom, zároveň spoznávajú život v danej krajine a môžu o tom 
diskutovať. Veľkú časť slovnej zásoby sa takto dokážu naučiť v kontexte, a ľahšie si ju tak zapamätajú. Videá alebo filmy by sa 
nemali používať samoúčelne, vždy by mala nasledovať diskusia k téme, spojená s učením sa novej slovnej zásoby. 

Youtube nemusí slúžiť iba na vyhľadávanie vhodných videí, ktoré následne zaradíte do vyučovania. Nechajte žiakov zahrať sa 
na youtuberov, nahrať ich vlastné videá v cudzom jazyku a zavesiť ich na sieť. Prípadne nechajte žiakov, aby na Youtube sami 
našli videá v cudzom jazyku, ktoré ich zaujali, a ktoré potom môžu prezentovať ostatným. 

Podcasty  - ak ich ešte nevyužívate, určite ich do svojho vyučovania zaraďte. Podcasty sú audionahrávky, ktoré sú kedykoľvek 
dostupné na internete, sú to v podstate rozhlasové relácie ale bez hudby a reklamy :). Na internete nájdete obrovské množstvo 
rôznych zdrojov, vyhľadávať ich môžete podľa témy, ktorá by vašich žiakov mohla zaujať, alebo ktorú aktuálne preberáte. 
Dostupné sú na iTunes alebo v aplikáciách ako napríklad Podcast Addict či iných. 

TED Talks – Pre študentov vyšších ročníkov alebo pre dospelých je výborným zdrojom kvalitných videí na rôzne témy stránka 
ted.com. Nájdete tu príspevky od odborníkov z rôznych oblastí, snáď na akúkoľvek aktuálnu tému, ktorú chcete na hodinách 
preberať. Príspevky môžete vyhľadávať podľa tém, podľa obľúbenosti či odporúčania editorov, nájdete tu aj videá v dĺžke 
okolo 5 minút, ktoré si môžete veľmi jednoducho pozrieť spoločne počas hodiny. 

Kvízy a hry – na internete nájdete veľké množstvo zaujímavých online kvízov a hier, ktoré budú vašich žiakov baviť.  Zdrojov 
je skutočne veľmi veľa, učitelia angličtiny nájdu množstvo inšpirácie napríklad na stránke www.englishclub.com, takisto aj 
stránky inštitúcií ako British Council alebo Goethe Institut ponúkajú množstvo inšpirácie. 

Pinterest je sociálna sieť, kde nájdete rôzne podklady na oživenie hodiny akéhokoľvek cudzieho jazyka od učiteľov z celého 
sveta. Nájdete tu návody, infografiky, plány lekcií, materiály pre žiakov a množstvo ďalších inšpirácií.

Články a blogy – žiakom môžete poslať pred lekciou linky na zaujímavé čítanie, o ktorom budete potom na hodinách 
diskutovať. Zaujímavých blogov je pri každej téme obrovské množstvo, pre vyššie ročníky za pozretie stojí napríklad stránka  
Thoughtco.com, ktorá je v angličtine, zaujímavé tipy tu však nájdu aj učitelia iných jazykov.  

Dnešné deti sú už od malička vystavené technológiám a ich používanie je pre nich veľmi prirodzené. Využitie multimédií, 
internetu a rôznych technológií vo vyučovaní je preto už doslova povinnosť každého učiteľa, ktorý chce vyučovať jazyk efektívne. 
Možností, ako priblížiť žiakom učenie cudzieho jazyka prostredníctvom technológií je skutočne mnoho:

TIP Č.3 - VYUŽÍVAJTE TECHNOLÓGIE VŽDY, KEĎ JE TO MOŽNÉ
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Ako to funguje?  
Učiteľ priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Zadávanie je veľmi rýchle a pohodlné, keďže 
vďaka funkcii inteligentnej predikcie stačí napísať prvé 2-3 písmenká slova, a dané slovíčko aplikácia ponúkne aj s prekladom. 
Okrem toho vytvorený balík môže byť použitý aj pre inú triedu, prípadne na ďalší školský rok. Žiaci si slovíčka precvičia 
na domácu úlohu v termíne, ktorý stanovíte Vy ako učiteľ. Na precvičovanie slúži 5 rôznych metód a aplikácia sa každému 
individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby - využíva tzv. umelú inteligenciu. Obsahuje aj modul 
výslovnosti, a veľmi motivačným faktorom sú body – “WocaPoints”, ktoré žiaci získavajú za plnenie úloh, ako aj za dobrovoľné 
precvičovanie. Vzniká tak rebríček triedy, v ktorom žiaci vidia svojich spolužiakov a môžu navzájom súťažiť. WocaBee umožňuje 
aj spustiť písomky, ktoré sú ihneď automaticky vyhodnotené. Aplikácia tak šetrí učiteľom čas, ktorý by strávili opravovaním 
písomiek alebo kontrolou domácich úloh.

Aké sú skúsenosti učiteľov?
Šárka: „Študenti aplikáciu vyskúšali, a zbierajú body ako o život.“
Libuša: „Aplikácia spôsobila na našej škole absolútny boom. Slabší žiaci sa zlepšujú, šikovní žiaci sa predbiehajú. Najlepšia 
appka na svete :)“
Slávka: „Jedna z mamičiek mi povedala, že vďaka appke vidí svoju dcéru konečne učiť sa nemčinu.“

A čo hovoria na WocaBee žiaci?
Oliver: “Mne sa WocaBee páči veľmi, lebo je to super apka a možem byť závislý na niečom dobrom.”
Zdislava: “Aplikácia WocaBee je skvelá. Slovíčka sa takto učia omnoho lepšie ako zo zošita.“  
Dominik: “Je to super, aspoň nemusím otvárať učebnice, ale len zapnem mobil a precvičujem si slovíčka.”

Digitálne deti milujú svoje mobilné telefóny a vo veľkom využívajú rôzne aplikácie. Využite túto „závislosť“ na učenie slovnej 
zásoby - čas, ktorý deti strávia na mobile, tak môžete premeniť na niečo užitočné. Aplikácií na učenie sa cudzieho jazyka nájdete 
viacero, väčšina z nich je však určená pre samoukov. Pre učiteľov a ich žiakov je výbornou cestou unikátna aplikácia na učenie 
slovíčok s názvom WocaBee, ktorá sa dá použiť pre akýkoľvek cudzí jazyk. Je dostupná na webe www.wocabee.app, preto ju 
nie je nutné inštalovať. Funguje dokonca na všetkých zariadeniach: počítač, tablet či mobil. 

TIP Č.4 - PRECVIČUJTE SLOVÍČKA V APLIKÁCII
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Súčasná generácia detí potrebuje vo vyučovaní aj sociálny aspekt. Sociálne siete sú pre žiakov prirodzenou formou komunikácie, 
a týmto spôsobom dokážu zdieľať medzi sebou množstvo informácií. Aj vďaka tomu deti radi spolupracujú, sú otvorenejšie 
a kreatívne. Ak im umožníte pracovať na spoločnom projekte alebo v tímoch, získate na tom vy aj študenti. Deti si tak budujú 
schopnosť spolupráce, učia sa zdieľať informácie a diskutovať, rozvíjajú si osobnosť a úlohy dokážu dokončiť s menšou 
námahou. 

Vytvorte priestor pre menšie skupinové diskusie  na stanovištiach. Každá skupina dostane inú úlohu alebo tému, a po určitom 
čase sa vymenia. Môžete napríklad diskutovať o konkrétnom texte alebo o videu, ktoré ste si spoločne pozreli na začiatku 
hodiny, a na každom stanovišti sa bude rozoberať iná téma, ktorá s tým súvisí. Diskusie v menších skupinách zároveň môžu byť 
pre niektorých žiakov príjemnejšie ako diskusie pred celou triedou. 

Diskusie môžete pripraviť napríklad aj ako speed-dating – hru, ktorá prebieha ako zoznamovacie podujatie. Vytvorte dlhý rad 
lavíc a posaďte žiakov oproti sebe. Zadajte im niekoľko tém, o ktorých sa môžu rozprávať a dajte im 3 minúty na konverzáciu. 
Po uplynutí času sa vymenia.

Skupinové zadanie môžete urobiť príťažlivejším, ak využijete online mind-mapping, teda vytváranie myšlienkových máp na 
internete, napríklad prostredníctvom mindmup.com alebo mindmeister.com. Do stredu mapy žiakom zadáte otázku alebo tému, 
ku ktorej chcete precvičovať slovnú zásobu. Úlohou skupiny je dopísať do mapy čo najviac slovíčok, usporiadaných do logických 
máp (napr. jedlo-ovocie-jablko a pod.) Podobnú úlohu môžete samozrejme zadať aj na papier, vytváranie tematickej mapy 
v online prostredí ich však prirodzene bude baviť viac. 

TIP Č.5 - NECHAJTE ICH PRACOVAŤ V SKUPINÁCH

Spätná väzba je veľmi dôležitou súčasťou jazykového vyučovania, a to nielen smerom od učiteľa k žiakom, ale aj naopak. Dnešné deti 
sú omnoho otvorenejšie ako generácie predtým a radi s učiteľmi diskutujú. Pýtajte sa ich na ich názory, na to, čo sa im na hodinách 
páči a čo ďalšie by si predstavovali. Spätnú väzbu môžete získavať priamo na hodinách, môžete však urobiť aj online prieskum. Na  
surveymonkey.com dokážete vytvoriť online dotazník za pár minút, a poslať ho žiakom e-mailom alebo cez sociálne siete. Ak 
následne uvediete návrhy žiakov do života, bude pre nich učenie motivujúcejšie, keďže sú súčasťou tvorby lekcií. 

Počas prezentácií alebo aj sledovania videí môžete využiť aj aplikáciu Slido (sli.do). Aplikácia slúži na zadávanie otázok 
a komentárov v reálnom čase počas prednášky, ku ktorým sa po jej skončení vrátite a zodpoviete ich. Slido zároveň umožňuje aj 
online hlasovanie alebo testy vedomostí v reálnom čase, čo opäť oživí vašu hodinu a zapojí žiakov do vyučovania.

WhatsApp alebo inú podobnú aplikáciu môžete využiť aj na spätnú väzbu pre študentov, nad rámec poznámok červeným perom na 
teste. Môžete urobiť hlasovú nahrávku, v ktorej máte veľký priestor vyjadriť to, čo môže konkrétnemu žiakovi pomôcť zlepšovať 
sa. 

Ak dáte žiakom za úlohu pripraviť si na hodinu prezentáciu, umožnite im zvoliť si v zdieľanom online kalendári termín, kedy chcú 
svoju tému prezentovať ostatným. Ak si môžu zvoliť, v akom tempe si úlohu splnia, opäť sa stávajú súčasťou tvorby vyučovania.

TIP Č.6 - SPÄTNÁ VÄZBA A ZAPOJENIE
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Neopravujte každú chybu, ktorú pri rozprávaní urobia. Zamerajte sa na učivo, ktoré ste preberali nedávno, a opravujte iba 
to, čo chcete, aby si najviac zapamätali. Ak ste niektoré gramatické javy ešte nepreberali, nechajte takú chybu tak. Prílišné 
opravovanie chýb žiakov zneistí a zhorší ich konverzačné schopnosti.

Choďte na to inak - ak žiaci použili nejaké slovíčko alebo štruktúru nesprávne, stačí ak ho krátko na to použijete v inej vete vy 
správne. Žiaci si to tak lepšie zapamätajú, ako keď ich budete zakaždým opravovať.

Neznámkujte všetko. Niekedy si stačí test iba spoločne prejsť, opraviť v ňom chyby a diskutovať o správnych odpovediach. 
Spoločné zopakovanie si učiva môže byť efektívnejšie ako písomka plná opráv červeným perom.

Veríme, že Vám aplikovanie tipov prinesie spestrenie výučby a v neposlednom rade aj lepšie výsledky a znalosť 
cudzieho jazyka pre žiakov. Pretože ako povedal anglický filozof Roger Bacon:

„Znalosť jazykov je bránou k múdrosti.“

TIP Č.7 - NETLAČTE NA NICH
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