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Úvod 

Počúvanie s porozumením je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Je podmienkou pre 
porozumenie rôznych situácií, v ktorých sa každodenne ocitneme.  
Vo výučbe cudzieho jazyka hrá počúvanie s porozumením prvotnú úlohu. Auditívna forma 
osvojenia si cudzieho jazyka napomáha žiakom k lepšej výslovnosti, umožňujúc tým aj lepšiu 
komunikáciu v danom jazyku. 
Hlavným cieľom tejto práce je ponúknuť žiakom aj učiteľom slovenského jazyka na školách 
s VJM praktický návod rôznych techník a cvičení počúvania s porozumením. 
Typy cvičení na počúvanie som čerpala z učebníc a pracovných zošitov anglického jazyka, 
v ktorých sa daný jazyk vyučuje ako cudzí jazyk.  
V súčasnosti je na trhu dostupných len málo materiálov na počúvanie s porozumením 
slovenského jazyka pre ZŠ s VJM. Cvičenia sú zostavené tak, aby sa žiaci aktívne zapojili do 
počúvania jednotlivých nahrávok. Všetky pracovné hárky využívajú nahrávky ako zdroj pre 
rozvoj písania aj hovorenia v cudzom jazyku. 
 
Cvičenia sa riadia tematickými celkami štátneho vzdelávacieho programu a viažu sa na 
učebnicu Döményová a kol. Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM, SPN-Mladé letá, 2009, 
piate vydanie, 2020. 
Nahrávky a cvičenia sú číslované podľa jednotlivých komunikačných tém a lekcií v učebnici.  
Napr. Prvá komunikačná téma je Škola a vzdelávanie, v rámci toho prvá lekcia je Aká je naša 
škola?, takže číslo prvej nahrávky a cvičenia bude 1.1.1.  K niektorým nahrávkam môže patriť 
aj viac cvičení. 
 
Typy cvičení: 
Počúvanie s krátkou odpoveďou -  výber správnej možnosti – základom je to, že žiaci dostanú  
                                                     zoznam možností a vyberú to, čo počujú, 
                                                     -  správna/nesprávna odpoveď – žiaci majú zoznam tvrdení a  
                                                     označujú ich správne/nesprávne, 
                                                     -  dopĺňanie textu – žiaci majú text, z ktorého boli odstránené  
                                                    slová alebo frázy, počúvajú a dopĺňajú text, 
                                                     -  identifikácia chýb – žiaci počúvajú a opravujú chyby,  
                                                     -  vypĺňanie tabuliek – žiaci počúvajú a vypĺňajú požadované 
                                                     informácie do tabuliek. 
 
Počúvanie s dlhšou odpoveďou – odpovedanie na otázky – žiaci počúvajú a odpovedajú na  
                                                    otázky celou vetou. 
 
Nahrávky sa pripravili za pomoci žiakov zo ZŠ Rozmarínová v Komárne v súkromnom štúdiu 
BEBOP s.r.o. vo Veľkom Mederi. 
 
Použitá literatúra:  
DÖMÉNYOVÁ, A., PAPPOVÁ, S., SZETYINSZKÁ, V., VARGOVÁ, Z., ALABÁNOVÁ, 
M., Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., 2009, piate vydanie 2020.. ISBN: 
978-80-10-03828-2 
BENKOVÁ, Z., Slovenská konverzácia pre 9. – 12. ročník stredných škôl, Budapest, 
Oktatáskutató és fejlesztő intézet ( Nemzedékek Tudása Tankönykiadó Zrt.), 2015.  
ISBN: 978-963-19-7229-0 
Obrázky – PINTEREST 
 



Počúvanie s porozumením pre vyučovanie SJSL               ročník:5./piaty                Mgr. Anita Kálmán 

 
 

2 

 
 
Preštudovaná literatúra: 
KAMENÁROVÁ, R., TICHÁ, H., ŠPANOVÁ, E., IVORÍKOVÁ, H., KLESCHTOVÁ, Z., 
MOŠAŤOVÁ, Z., Krížom – Krážom, Bratislava, Univerzita Komenského, 2014. ISBN: 
9788022324410 
HUTCHINSON, T., Project, Oxford University Press, 2013 
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1. Lekcia: Aká je naša škola?                                      
 
Cvičenie k nahrávke č. 1. 1. 1 
1. Vypočuj si nahrávku a zakrúžkuj správne odpovede. 

 

1. Katka sa presťahovala do:                                 5.    Bufet je: 
a) Bratislavy                                                           a)    na prvom poschodí, vedľa vrátnice 
b) Nových Zámkov                                                b)    na prízemí, vedľa vrátnice 
c) Štúrova                                                               c)    na prízemí, vedľa telocvične 

 
2. Katkina  nová škola je:                                      6.     Šatňa je: 
a) veľká a biela                                                       a)     v suteréne 
b) veľká a farebná                                                   b)     na prvom poschodí, pri vchode 
c) malá a farebná                                                    c)     na prízemí, pri vchode 

 
3. Škola má:                                                           7.      Zborovňa je: 
a) dve poschodia                                                     a)     v pavilóne A, vedľa riaditeľne 
b) tri poschodia                                                       b)     v pavilóne  B, na poschodí 
c) jedno poschodie                                                  c)     v pavilóne B, vedľa sekretariátu 

 
4. Katkina trieda sa nachádza:                               8.      Katka obeduje: 
a) v pavilóne B na prvom poschodí                       a)      každý piatok v školskej jedálni 
b) v pavilóne A na prízemí                                     b)     každý deň doma  
c) v pavilóne A na druhom poschodí                     c)     každý deň v školskej jedálni 

 

Cvičenie k nahrávke č. 1. 1. 1 – Dialóg v škole 
2. Vypočuj si nahrávku a zisti, ktorá je Katkina škola. 
 

1. Katka sa presťahovala do mestečka na východe Slovenska. Jej škola je malá a farebná. 
Skladá sa z dvoch pavilónov. Katkina trieda je v pavilóne B na prvom poschodí. Bufet 
nemajú, ale majú peknú školskú jedáleň.  

 
2. Katka sa presťahovala do malého mestečka na juhu Slovenska. Jej škola je veľká 

a farebná. Skladá sa z troch pavilónov. Katkina trieda je v pavilóne A na druhom 
poschodí, vedľa učebne hudobnej výchovy. Nemajú školskú jedáleň, len bufet. 
 

3. Katka sa presťahovala do malého mestečka na juhu Slovenska. Jej škola je veľká 
a farebná. Skladá sa z dvoch pavilónov. Katkina trieda je v pavilóne A na druhom 
poschodí, vedľa učebne výtvarnej výchovy. Majú bufet aj školskú jedáleň. 

 
 
 

I. VZDELÁVANIE A PRÁCA                                                  
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3. Lekcia: Aká je naša trieda?  

Cvičenie k nahrávke č. 1. 2. 1 
1. Vypočuj si nahrávku a doplň do textu chýbajúce slová. 
 

- Tak povedz, kde máte novú _____________  _______________ . 

- Ahoj mami. Predstav si, že naša trieda je na prvom ________________, vedľa  

_____________fyziky. 

- A aká je vaša trieda? 

- Je veľká, ____________ a _______________ . Vpredu máme bielu _______________tabuľu,  

  učiteľský stôl so stoličkou a počítač. 

- Máte v triede aj skrinku na pomôcky? 

- Áno, _____________sú dve skrine, jedna menšia na naše pomôcky, a jedna väčšia na úbory. 

- A kde ste si dali hygienické vrecúška? 

- Hygienické vrecúška sú _____________na vešiakoch pri umývadle. 

- Máte nové alebo staršie lavice? 

- Dostali sme ____________, nové lavice a stoličky, tie sú vstrede triedy. 

- _____________máme jednu veľkú ______________, ktorú budeme zdobiť mi nástenkárky. 

- Výborne! Už vám chýbajú len kvety. 

- Dobre, že hovoríš, mami. Pani učiteľka nás poprosila, aby sme priniesli do školy 
_____________ _____________. 

Môžeš mi nejaké dať, prosím ťa? 

- Samozrejme! Poď a vyber si! 

 

 

I. VZDELÁVANIE A PRÁCA                                                  
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Cvičenie k nahrávke č. 1. 2. 1 – Dialóg v škole 
2. Podľa nahrávky zisti, ktoré tvrdenie je pravdivé/P/ a nepravdivé/N/. 
 
 
 
 
 

 P N 
Erikina trieda je na prvom poschodí, vedľa odbornej učebne chémie.   

Erikina trieda je veľká, svetlá a priestranná.   

V triede majú dve skrine na pomôcky.   

Skrine na pomôcky sú vpredu.   

Hygienické vrecúška sú vpredu na vešiakoch pri nástenke.   

V triede majú nové lavice a stoličky.   

Vľavo majú jednu veľkú nástenku.   

Deti majú do školy priniesť obrazy.   

 

    4.   Lekcia: Kto ma učí?  

Cvičenie k nahrávke č. 1. 4. 1 
Vypočuj si nahrávku a do prázdnych riadkov zapíš číslo viet, ktoré si počul. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. VZDELÁVANIE A PRÁCA                                                  

A triedny učiteľ  

B učiteľ hudobnej výchovy  

C učiteľ geografie  

D učiteľ anglického jazyka  

E upratovačka  

F vrátnička  

G učiteľ slovenského jazyka   

H kuchárka  

I učiteľ biológie  

J školník  

K sekretárka  

L učiteľ matematiky  
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5. Lekcia: Aké hodiny budem mať zajtra?  
 
 
1. Cvičenie k nahrávke č. 1. 5. 1 
 
Vypočuj si nahrávku a zisti, ktorý je Petrov rozvrh hodín.  

A 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
pondelok MAT SJSL BIO DEJ INF  
utorok MJL MAT INF OBN VYV TSV 
streda MAT SJSL ANJ HUV NBV  
štvrtok SJSL MJL BIO GEO MAT TSV 
piatok ANJ DEJ MAT SJSL MJL INF 

 

B 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
pondelok MAT BIO DEJ INF HUV VYV 
utorok ANJ SJSL MJL GEO MAT TSV 
streda SJSL MAT DEJ MJL ANJ NBV 
štvrtok MJL SJSL MAT GEO TSV HUV 
piatok SJSL HUV ANJ VYV INF  

  

C 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
pondelok BIO MAT SJSL ANJ MJL  
utorok MAT MJL HUV DEJ SJSL ETV 
streda GEO INF MJL MAT TSV SJSL 
štvrtok ANJ DEJ MAT SJSL VYV NBV 
piatok SJSL MJL ANJ INF TSV  
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2. Cvičenie k nahrávke č. 1. 5. 1 

 
Vypočuj si dialóg a zakrúžkuj správne odpovede. 
 
1. Martin má: 
a) štyrikrát do týždňa päť hodín 
b) trikrát do týždňa šesť hodín 
c) štyrikrát do týždňa šesť hodín 
 
2. Martinov najkratší deň je: 
a) piatok, vtedy má len štyri hodiny 
b) štvrtok, vtedy má len päť hodín 
c) piatok, vtedy má len päť hodín 
 
3. Martin má v pondelok prvú hodinu: 
a) matematiku 
b) slovenský jazyk 
c) anglický jazyk 
 
 

4. V stredu prvá hodina je: 
a) matematika 
b) maďarský jazyk 
c) slovenský jazyk 
 
5. V utorok posledná hodina je: 
a) výtvarná výchova 
b) hudobná výchova 
c) telesná výchova 
 
6. Martin bude mať futbalový tréning: 
a) asi v piatok 
b) určite v piatok 
c) určite nie v piatok 
 

 
 
 
 
 
 

6. Lekcia: Čo je v mojej taške?  
 
Cvičenie k nahrávke č. 1.6.1 
 
Vypočuj si nahrávku a k otázkam priraď správne odpovede. 
 
 

Máš červenú fixku? Áno, mám knihu. 

Stratil som žiacku knižku. Áno, nech sa páči. 

Požičiaš mi ceruzku? Červenú nemám, len žltú. 

Zabudla som si doma učebnicu. Tu je, prosím! 

Daj mi gumu, prosím! 

Máš knihu? 

Možno ju máš doma. 

Mám ti ju požičať? 

   

 

II. VZDELÁVANIE A PRÁCA                                                  
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 9.    Lekcia: Hodina v školskej knižnici 

            Cvičenie k nahrávke č. 1. 9. 1 
 
1. Vypočuj si dialóg a zakrúžkuj správne odpovede. 

 
A. Koľkokrát už bola Evka v knižnici? 

a) dvakrát 
b) jedenkrát 
c) ani raz 

 
 

B. Aké údaje musela vyplniť? 
a) meno, škola, trieda 
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a 

koníčky 
c) meno, priezvisko, dátum narodenia a 

adresa 
 
C. Kde sa nachádzajú dievčenské 
romány? 

a) pri písmene D 
b) pri písmene Č 
c) pri písmene R                                                                                      

 

D. Dokedy musí vrátiť 
Evka knihu? 

a) do konca týždňa 
b) do konca mesiaca 
c) do konca roku   

Cvičenie k nahrávke č. 1. 9. 1  
 
2. Vypočuj si dialóg a vety daj do správneho poradia. 
 
Knihovníčka: V poriadku. Tu je prihláška, musíš vyplniť iba osobné údaje. Vyplň 
meno a a priezvisko, dátum narodenia a adresu. Nech sa páči, tu je pero. 

 

Evka: Dobrý deň! 1. 
Knihovníčka: Dobrý deň! Prosím si čitateľský preukaz.  
Evka: Najradšej mám dievčenské romány. Kde ich nájdem?  
Knihovníčka: Samozrejme, nech sa páči! Knihu musíš vrátiť najneskôr do konca 
mesiaca. 

 

Evka: Ďakujem!  
Knihovníčka: Aké knihy máš rada?  
Evka: Nemám čitateľský preukaz, som tu prvýkrát. Ale rada by som sa zapísala do  
oddelenia pre mládež. 

 

Knihovníčka: Aj tebe!  
Evka: Áno, chcela by som si vypožičať túto knihu. Rada by som si ju prečítala. 11. 
Knihovníčka: Ahoj 16. 
Evka: Rozumiem, ďakujem! Pekný deň Vám prajem!  
Knihovníčka: Nájdeš ich na hornej poličke, pri písmene R. Knihy sú usporiadané 
podľa abecedného zoznamu. 

8. 

Evka: Veľmi pekne ďakujem!  
Knihovníčka: Vybrala si si?  
Evka: Dovidenia!  
  

I. VZDELÁVANIE A PRÁCA                                                  
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