
 

Ako riadiť výučbu v domácom prostredí 
v čase koronavírusu

Autenticke	  prí	klady od uc�iteľov prevzate	  z #FCL Talks

Alenka Miljević, Bračević, Chorvátsko

Alenka  Miljević  je  učiteľkou  Základnej  školy  Braće  Radića  v  obci Bracević  v Chorvátsku.
V príspevku uvádzame, ako sa dajú využiť možnosti a priestor aplikácie Webinar Google Classroom
a iné aplikácie na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov v rámci výučby cudzieho jazyka.
 
Východiská zmenenej situácie 

Alena Miljevic	 uviedla niekoľko postrehov uc�iteľky cudzieho jazyka v zmenenej situa	 cii:

 Uvedomuje si, z�e aktua	 lnu situa	 ciu nikto
nie  je  schopny	  ries�iť  okamz�ite
a perfektne.

 Jednotlivec  veľa  nezmo( z�e  pri  ries�ení	
krí	zy Covid-19, ale spoloc�ny	mi silami sa
to zvla	dnuť da	 .

 S kolegami  zdieľa  svoje  sku	 senosti  zo
vzdela	vania,  ktore	  absolvovala
v Barcelone  (Webinar  Google
Classroom).

 So z� iakmi v ra	mci vy	uc�by cudzieho jazyka vyuz� í	va online priestor aplika	cie Webina	 r Google
Classroom na to najpodstatnejs� ie – na komunikáciu žiakov.

V prvej fa	 ze si myslela, z�e musí	  postupovať
v online  priestore  tak,  ako  je  zvyknuta	
v s�tandardnej  situa	cii  vzdela	 vania  v triede.
Uvaz�ovala,  z�e  v  aktivita	 ch  v ra	mci  novej
formy  vyuc�ovania  musí	  pokrac�ovať  
nasledovne:

 musí	 presunu	 ť svoju rea	 lnu uc�ebn� u
online,

 musí	 priniesť vs�etky uc�ebnice 
a zos�ity zo s�koly,

 musí	 robiť to, c�o robia vs�etci ostatní	 
v jej s�kole,

 musí	 z� iakom zada	vať u	 lohy trikra	 t
ty	z�denne, pretoz�e ma	  tri hodiny anglic�tiny ty	z�denne,

 z� iaci musia byť online v presnom c�ase obvykle	ho rozvrhu.

V rea	 lnej situa	cii vs�ak zistila, z�e nove	  podmienky si vyz�aduju	  nove	  ries�enia. Musí	 sa rozhodnu	 ť
pre  iny	  c�asovy	  manaz�ment  a zostavovať  realizovateľne	  u	 lohy.  Naprí	klad  jej  zadanie  u	 loh  je



 

jednoduche	 ,  presne	 ,  ale  kedy  budu	  z� iaci  pracovať  na  ich  ries�ení	,  pre  n� u  nie  je  podstatne	 .
Podstatny	  je urc�eny	  termí	n ukonc�enia pra	ce na zadaní	.

Za	kladna	  vec,  ktoru	  si  Alenka  Miljevic	
uvedomila, je, z�e  nie je nič, čo MUSÍ robiť.
To  najpodstatnejs� ie  na  zac�iatku  zmenenej
situa	 cie  je,  z�e  z� iaci  musia  KOMUNIKOVAT<
v cudzom jazyku. 

Komunika	 ciu  prispo( sobila  prostrediu,  z� iaci
boli nu	 tení	 sa sta	 le uc�iť niec�o nove	 , tvorive	 ,
museli  sa  uc�iť,  ako  sa  uc�iť.  Informa	 cie
museli  vyhľada	vať  z ro( znych  zdrojov.
Su	 stavne podporovala ich aktí	vne uc�enie.

Cieľom pre Alenku Miljevic	 ako uc�iteľku cudzieho jazyka bolo vytvoriť prostredie, v ktorom
žiak  komunikuje  v cieľovom  jazyku.  Online  vzdela	vanie  umoz�n� uje individuálny  prístup
a môže byť motivujúce, ak necháme našich študentov dozvedieť sa viac o veciach, ktoré
ich zaujímajú. Preto postupne volila jednoduche	  u	 lohy.

Úloha 1

Vyber si pesnic�ku v anglic�tine a napí	s� , prec�o
sa ti pa	c�i. 

(S vyuz� ití	m aplika	cie Wakelet)

Napí	s�  desať  slov  z pesnic�ky  a preloz�  ich.
Napí	s�  vety, v ktory	ch pouz� ijes�  tieto slova	 .

(S  vyuz� ití	m  aplika	 cie  Google  Classroom
Stream)



 

Zaují	mave	  bolo,  z�e  na splnenie zadany	ch u	 loh nebolo potrebne	  c�akať ty	z�den� ,  z� iaci ich splnili
v priebehu dn� a.

Úloha 2

Urob fotografiu a vloz�  ju sem. Mo( z�e to byť
fotografia  c�ohokoľvek,  c�o  ma	 s�  ra	d,  preto
vyuz� i svoju predstavivosť.

Tes�í	m sa na to, keď uvidí	m fotografie, ktore	
si urobil.

Opí	s�  fotografiu svojho spoluz� iaka.

C<o na fotografii vidí	s�?

C<o sa deje na fotografii?

C<o sa ti na tom pa	 c�i?

ALEBO

Napí	s�  paAť ota	 zok ty	kaju	 cich sa fotografie.
Pouz� i ro( zne opytovacie za	mena	 .

Ukážka

Jedlo – u	 loha pre 6. roc�ní	k

Vytvorte fotografiu najmenej piatich ro( znych 
potraví	n (jeda	 l).

20:09

Dobry	  vec�er, pani uc�iteľka Miljevic	. Tu je 
obra	 zok s nejaky	mi potravinami (jedlom).

To, c�o chceme z� iakov ďalej nauc�iť, je komunika	cia ty	kaju	 ca sa jedla a kvantifika	 torov urc�uju	 cich 
jeho poc�et (Food Quantifiers), naprí	klad: 

 How much? / How many? – koľko

 Some / Any – nejake	 , niekoľko (z� iadny)



 

 There are / is – existuju	 /existuje

 Food Containers – na	doby na jedlo

 Poc�í	tateľne	  a nepoc�í	tateľne	  podstatne	  mena	

Alenka Miljevic�  ďalej v prezenta	 cii vysvetľuje, prec�o vyuc�uje bez uc�ební	c (textbooks). V prvom
rade preto, z�e premy	s�ľala o svojej vlastnej sku	 senosti z online vzdela	vania a aktivita	 ch, ktore	  sa
jej pa	 c�ili. D< alej preto, lebo chcela sku	 siť niec�o nove	  a nauc�iť z� iakov, aby sa nauc�ili, ako sa uc�iť.
Tiez�  preto, aby sa nauc�ili vyuz� í	vať ro( zne zdroje informa	 cií	 a aby podporila ich aktí	vne uc�enie sa. 

Na ota	 zku, c�o chce robiť ako uc�iteľ cudzieho jazyka vyuc�uju	 ci online, odpoveda	 : „Chcem vytva	 rať
prostredie,  v ktorom  moji  z� iaci  komunikuju	  v cieľovom  jazyku.  Online  vyuc�ovanie  umoz�n� uje
individua	 lny prí	stup a mo( z�e byť motivuju	 ce, ak necha	me z� iakov, aby sa uc�ili o veciach, ktore	  ich
zaují	maju	 .  Chcem, aby moji z� iaci potrebovali  jazyk, aby mohli komunikovať. Nechcem, aby sa
uc�ili jazyk tak, z�e im urc�í	me aktivity, ktore	  maju	  robiť. 

Záznam príspevku nájdete na youtube adrese:

https://www.youtube.com/watch?
v=kjy6y4r8NBU&list=PLMIuuCM5DlmJWmpD140qADf4accDOt75L
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