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SLOVAKIA 

 

PREČO BY SME SA MALI UČIŤ CUDZIE JAZYKY? 

Absolvovanie tohto kurzu je prínosné z mnohých hľadísk. Učenie sa cudzích jazykov prospieva 

akademickému pokroku v iných predmetoch, zmenšuje rozdiely vo výsledkoch, prospieva 

rozvoju základných zručností, abstraktnému a tvorivému mysleniu, zvyšuje pocit úspechu 

učiaceho sa, pomáha dosahovať lepšie výsledky v štandardizovaných testoch, podporuje 

kultúrne povedomie a kompetencie, zvyšuje kariérne príležitosti a prospieva porozumeniu a 

bezpečnosti v komunite a spoločnosti (podľa NEA Research, 2007). 

Podľa Wallina (2019) je hustota ľavej časti mozgu u bilingvistov väčšia ako u monolingvistov. 

Toto zistenie je významné z toho dôvodu, že ľavá časť mozgu je zodpovedná za spracovanie 

informácií a riadenie aspektov zmyslového vnímania, pamäte a reči. Okrem toho bilingvisti 

dosahujú v priemere vyššie skóre v testoch zahŕňajúcich tvorivé myslenie alebo riešenie 

problémov. Schopnosť prekladať abstraktné pojmy z jedného jazyka do druhého rozvíja aj 

zručnosť pozerať sa na konkrétne problémy viac ako jedným abstraktným spôsobom. Smith 

(2008) opísal kreativitu ako schopnosť mozgu "súčasne aktivovať a spracovať viacero 

nesúvisiacich kategórií" (s. 525). Predpokladal, že kreativita sa s väčšou pravdepodobnosťou 

vyskytuje u ľudí, ktorí dokážu čerpať z viac ako jedného jazyka. Postuloval, že kreativita je do 

veľkej miery závislá od sily a výkonu kognitívnych funkcií, ako sú plánovanie, kognitívna 

flexibilita a pracovná pamäť. Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že tieto funkcie sú v mozgu 

človeka, ktorý sa učí druhý jazyk, posilnené. Preto tvrdí, že "čím viac sa zlepšia kognitívne 

funkcie, tým viac je umožnená vyššia úroveň tvorivosti".  Dvojjazyční ľudia majú tiež lepšie 

rozvinutú empatiu; pretože na úspešnú komunikáciu musia prispôsobiť svoj jazyk jazyku iných 

(partnerov), takže lepšie chápu duševné stavy iných ľudí.  Vedia, že objekt môže byť jazykovo 

reprezentovaný viac ako jedným spôsobom. Okrem toho Britská akadémia (2019) píše, že 

existujú dôkazy, že programy výučby cudzích jazykov zamerané na staršiu populáciu môžu 

pomôcť budovať kognitívnu rezervu, pretože výučba jazykov zapája rozsiahlu mozgovú sieť, o 

ktorej je známe, že sa prekrýva s oblasťami negatívne ovplyvnenými procesom starnutia. 
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KĽÚČOVÉ TERMÍNY:  

Kritické myslenie 

Čo je to kritické myslenie a prečo je dôležité, aby si naši účastníci precvičovali a zlepšovali 

kritické myslenie? Ak majú účastníci vzdelávania rozvíjať kritické myslenie svojich cieľových 

skupín, musia plne pochopiť pojem kritického myslenia, čo to vlastne je. Samozrejme, nielen 

školitelia, ale aj tí, ktorí sa v ňom zdokonaľujú. Pod pojmom kritické myslenie rozumieme 

“intelektuálne disciplinovaný proces aktívnej a zručnej konceptualizácie, aplikácie, analýzy, 

syntézy a/alebo vyhodnocovania informácií získaných alebo vytvorených pozorovaním, 

skúsenosťou, úvahami, argumentáciou alebo komunikáciou ako návod na myslenie a konanie" 

(Scriven & Paul, 2007, s. 1). Okrem toho kritické myslenie je systematické hodnotenie alebo 

formulovanie presvedčení, resp. výrokov, podľa racionálnych noriem. Funguje podľa 

racionálnych noriem v tom zmysle, že presvedčenia sa posudzujú podľa toho, ako dobre sú 

podložené dôvodmi" (Vaughn, 2005, s. 4). Podľa S. D. Brookfielda (1988) sú jednotlivé 

mentálne činnosti, ktoré sa na nich podieľajú, rôznorodé, patria k nim: plánovanie, analýza, 

syntéza, klasifikácia, porovnávanie, zovšeobecňovanie, rozlišovanie, vyvodzovanie, 

predpovedanie a identifikácia vzťahov príčina - následok. Rozvoj týchto 5 kľúčových zručností 

by viedol k lepšiemu učeniu a vyučovaniu.  

Prečo by sme mali učiť kritické myslenie našich dospelých účastníkov vzdelávania? Môžeme 

predpokladať, že dospelí účastníci už majú silné schopnosti kritického myslenia. Friend & 

Zubek (2016) však poukazujú na to, že náš potenciál kritického myslenia sa zvyšuje od konca 

detstva až do polovice dvadsiatky a zlepšuje sa až do polovice tridsiatky. Potom však začína 

klesať až do sedemdesiatky. Z tohto dôvodu je veľmi výhodné udržiavať túto zručnosť aktívnu, 

pretože všetky zložky, ktoré kritické myslenie zahŕňa, sú zručnosťami, ktoré by mali mať 

zamestnanci rôznych pracovných profesií.  

 

ÚVOD: Nasledujúce úlohy sú určené pre všetkých učiteľov cudzích jazykov, ktorí chcú učiť 

gramatiku a slovnú zásobu pútavejším a zaujímavejším spôsobom. Tieto úlohy sú vytvorené 

tak, aby sa dali prispôsobiť žiakom rôzneho veku a jazykovej úrovne, a obsahujú kritické 

myslenie ako prierezovú zložku všetkých úloh. Materiál je najvhodnejší pre jazykové úrovne 

B1-B2+, ale dá sa ľahko upraviť pre akúkoľvek potrebnú jazykovú úroveň. Dúfame, že vám 

budú nápomocné a prospešné pri vyučovaní.  
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A)  Úlohy zamerané na gramatiku 

 

ÚLOHA 1: 

Názov: GRAMATICKÁ VERZIA ÚLOH TYPU  „HORÚCI ZEMIAK“ 

Opis AKTIVITY: 

Cieľom úlohy je spomenúť si na čo najviac slovných druhov.  

Ciele: 

Účastníci si pripomenú svoje vedomosti o slovných druhoch. 

Účastníci si otestujú svoju rýchlosť vybavovania si rôznych slovných druhov. 

Účastníci si precvičujú svoje rečové zručnosti v rýchlom tempe. 

Metódy: gramatická hra 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, jazykové učenie  

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: reflexia, vyjadrovanie názorov, diskusia 

Trvanie: 25 minút 

Materiál: žiaden 

Jazyková úroveň: Táto úloha je vhodná pre všetkých žiakov, ktorí poznajú slovné druhy a 

dokážu si v krátkom čase spomenúť na konkrétne slovo (to znamená, že majú dostatočný 

rozsah slovnej zásoby). 

Postup: Všetci účastníci vstanú a postavia sa do kruhu. Školiteľ im dá vrecúško s fazuľou a 

nastaví základný časovač na náhodný interval, napríklad jednu minútu a šesť sekúnd.  Účastník 

s fazuľovým vrecúškom si musí vymyslieť slovo, ktoré patrí do určitej kategórie slovného druhu 

(napr. podstatné meno) a témy (leto, škola, prázdniny...), a potom ho čo najrýchlejšie 

odovzdať doľava. Účastník kurzu, ktorý zostane držať vrecko, keď zaznie časový signál, musí 

opustiť kruh. Pre každé nové kolo dostanú cvičenci iný typ slova a inú tému; prídavné mená, 

podstatné mená, príslovky atď. Hra sa hrá dovtedy, kým nezostane len jedna osoba a tá sa 

stane víťazom.  

Zamyslite sa: Po každom kole sa účastníci školenia zamyslia nad slovami, ktoré navrhli a 

vysvetlia, ako a prečo súvisia s témou daného kola. 
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ÚLOHA 2 

Názov: ŽIVOTOPIS SLÁVNEJ OSOBNOSTI 

Opis AKTIVITY: 

Účastníci čítajú životopis slávnej osoby a hľadajú rôzne príklady minulého času jednoduchého 

v texte.  

Ciele:  

Účastníci si precvičujú svoje čitateľské zručnosti. 

Účastníci si precvičujú znalosť gramatických tvarov.  

Účastníci uplatňujú svoje vedomosti o gramatických tvaroch a vedia použiť správny gramatický 

čas pri rozprávaní príbehu. 

Metódy: samostatné čítanie, skupinová diskusia 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: gramatické znalosti, kritické myslenie  

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: vyjadrovanie názorov, schopnosť diskutovať 

Trvanie: 25 minút 

Materiál: pracovný list so životopisom 

Odporúčania pre školiteľov:  

Skúste vybrať životopis osobnosti s kontroverznou povesťou (alebo text o kontroverznej 

udalosti z minulosti), aby si účastníci precvičili minulý čas a zároveň kritické myslenie na tému 

vybraného textu. Týmto spôsobom je väčšia pravdepodobnosť, že následne vznikne 

produktívna diskusia. 

Jazyková úroveň:  

Táto úloha je vhodná pre žiakov, ktorí sú aspoň na úrovni B2 alebo majú určité základné 

vedomosti o gramatických časoch. Úlohu je možné upraviť pre rôzne úrovne s rôznym 

výberom časov a náročnosťou slovnej zásoby v texte. 

Postup: Žiaci dostanú kópiu životopisu slávnej osobnosti, ktorý sa dá rýchlo a ľahko prečítať 

na hodine. Pomocou životopisu určia rôzne príklady minulého času. V tejto konkrétnej úlohe 

majú podčiarknuť rôzne príklady minulého času jednoduchého v životopise Adolfa Hitlera. 

Školiteľ sa opýta účastníkov školenia, ako rozpoznali formu času. Školiteľ vysvetlí, že Past 

Simple sa najlepšie používa na rozprávanie príbehov a prerozprávanie udalostí, ktoré sa stali 

v minulosti. Vysvetlí, že ho možno použiť, pretože existuje chronologické poradie udalostí, 

ktoré nasledujú jedna po druhej, a preto nie je potrebné používať iné slovesné časy 

Zamyslite sa: Bolo pre vás ťažké rozpoznať rôzne príklady slovesného času v príbehu? Čo vám 

pomohlo nájsť ich? Páči sa vám tento typ gramatických cvičení? 
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Otázky pre následnú diskusiu: Prečo si myslíte, že ľudia počúvali a nasledovali to, čo Hitler 

hovoril? Myslíte si, že sa dalo takémuto priebehu udalostí zabrániť? Ak áno, ako? Čo by sa 

podľa vás stalo, keby nespáchal samovraždu? Myslíte si, že je možné, aby sa takáto postava 

opäť objavila? Ako by sme tomu mohli zabrániť? Čo sme sa z tohto príbehu naučili? 

 

Príklad životopisu: 

Životopis Adolfa Hitlera 

Adolf Hitler sa narodil 20. apríla 1889 v meste Braunau. Na základnej škole prejavil Hitler veľký 

intelektuálny potenciál a bol mimoriadne obľúbený u spolužiakov, ako aj obdivovaný pre svoje 

vodcovské schopnosti. Na strednej škole však bola konkurencia tvrdšia a Hitler sa v dôsledku 

toho prestal snažiť. 

Stratil aj svoju popularitu medzi spolužiakmi a namiesto toho sa radšej s mladšími deťmi hral 

na bitky z búrskej vojny. Vo veku 15 rokov neuspel na skúškach a bolo mu povedané, aby 

opakoval ročník, ale namiesto toho odišiel bez formálneho vzdelania. 

Vo veku 18 rokov sa s peniazmi zdedenými po otcovej smrti v roku 1903 presťahoval do 

Viedne, aby sa venoval umeleckej kariére. Jeho prihlášky na Viedenskú akadémiu umenia aj 

na školu architektúry však boli zamietnuté. 

Údajne práve v tomto období sa Hitler začal zaujímať o politiku a o to, ako sa dá dosiahnuť, 

aby masy reagovali na určité témy. Počas prvej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do 

nemeckej armády. Získal niekoľko ocenení za statočnosť vrátane Železného kríža prvej triedy. 

V októbri 1918 oslepol pri útoku yperitom. Nemecko kapitulovalo, kým bol Hitler v nemocnici, 

a on upadol do veľkej depresie. V roku 1919 sa Hitler ako špión nemeckej armády zúčastnil na 

prvom stretnutí Nemeckej robotníckej strany, antisemitskej nacionalistickej skupiny. Zistil 

však, že súhlasí s nemeckým nacionalizmom a antisemitizmom Antona Drexlera. Nesúhlasil s 

tým, ako boli organizovaní, čo ho viedlo k vášnivému prejavu. Hitler si rýchlo upevnil svoju 

povesť pútavého rečníka vďaka vášnivému rozprávaniu o nespravodlivosti, ktorej Nemecko 

čelilo. Čoskoro sa ukázalo, že ľudia vstupujú do strany len preto, aby videli Hitlera prednášať 

jeho prejavy, po ktorých sa publikum dostávalo do stavu takmer hystérie a bolo ochotné urobiť 

čokoľvek, čo navrhol.  

S nepriaznivými hospodárskymi podmienkami a rýchlou infláciou podpora Hitlerovej strany 

rástla. Do roku 1923 mali nacisti 56 000 členov a oveľa viac priaznivcov. V dňoch 8. a 9. 

novembra 1923 Hitler zorganizoval nacistický tzv. Pivný puč. Dúfal, že prinúti bavorskú vládu 

spolupracovať s nacistami a spoločne pochodovať na Berlín. Pokus sa nepodaril, ale hoci bol 

Hitler súdený za vlastizradu, sudca mu udelil veľmi mierny trest. Počas pobytu vo väzení Hitler 

napísal knihu Mein Kampf, v ktorej sformuloval svoje politické myšlienky.  
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V prezidentských voľbách v roku 1932 sa Hitler umiestnil na druhom mieste. Dňa 30. januára 

1933 bol prezident Hindenburg nútený vymenovať Hitlera za kancelára vzhľadom na jeho 

všeobecnú podporu. 

Hitler nasadil nezamestnaných Nemcov do práce na masívnom programe vyzbrojovania, 

využíval propagandu a vyrábanie nepriateľov, ako napríklad Židov, aby pripravil krajinu na 

vojnu. Mocní susedia spočiatku Hitlerove kroky ignorovali, pretože verili, že jediným 

spôsobom, ako sa vyhnúť vojne, je ústupok. 

Dňa 1. septembra 1939 Hitler napadol Poľsko a v dôsledku toho sa začala druhá svetová vojna. 

V roku 1944 došlo k neúspešnému atentátu a Hitler v reakcii naň vystupňoval atmosféru 

podozrievania a teroru. Hitler spáchal samovraždu 30. apríla 1945 spolu so svojou dlhoročnou 

priateľkou Evou Braunovou. Predpokladá sa, že sa s ňou možno na poslednú chvíľu oženil. 

Krátko nato nasledovala kapitulácia Nemecka. 

 

Adolf Hitler Biography  

Adolf Hitler was born on 20 April 1889 in the town of Braunau. At primary school, Hitler 

showed great intellectual potential and was extremely popular with fellow pupils as well as 

being admired for his leadership qualities. However, competition at secondary school was 

tougher and Hitler stopped trying as a result. 

He also lost his popularity among his fellow students and instead preferred to re-enact battles 

from the Boer war with younger children. At the age of 15, he failed his exams and was told 

to repeat the year but he left without a formal education instead. 

At the age of 18, he moved to Vienna with money inherited after his father's death in 1903, in 

order to pursue a career in art. However his applications for both the Vienna Academy of Art 

and the School of Architecture were rejected. 

It was supposedly at this time that Hitler first became interested in politics and how the 

masses could be made to respond to certain themes. During the First World War he 

volunteered to fight for the German Army. He won several awards for bravery, including the 

Iron Cross First Class. 

In October 1918, he was blinded in a mustard gas attack. Germany surrendered while Hitler 

was in hospital and he went into a state of great depression. In 1919, Hitler attended his first 

meeting of the German Workers' party, an anti-Semitic, nationalist group as a spy for the 

German Army. However, he found he agreed with Anton Drexler's German nationalism and 

anti-Semitism. He disagreed with how they were organised leading him to make a passionate 

speech. Hitler quickly cemented his reputation as an engaging orator through his passion 

about the injustices faced by Germany. It soon became clear that people were joining the 

party just to see Hitler make his speeches, which would leave the audience in a state of near 

hysteria and willing to do whatever he suggested. With terrible economic conditions and rapid 
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inflation, support for Hitler's party grew. By 1923, the Nazi's had 56,000 members and many 

more supporters. On 8 and 9 November 1923, Hitler staged the Nazi Beer Hall Putsch. He 

hoped to force the Bavarian government to work with the Nazis and march together on Berlin. 

The attempt failed but, although Hitler was tried for treason, the judge gave him a very light 

sentence. While in prison, Hitler wrote 'Mein Kampf', which formulated his political ideas.  

In the presidential elections of 1932, Hitler came second. On 30 January 1933, President 

Hindenburg was forced to appoint Hitler as Chancellor, given his popular support. 

Hitler put Germany's unemployed to work on a massive rearmament programme, using 

propaganda and manufacturing enemies, such as the Jews, to prepare the country for war. 

Initially, Hitler's actions were ignored by his powerful neighbours, as they believed 

appeasement was the only way to avoid a war. 

On 1 September 1939, Hitler invaded Poland and the Second World War began as a result. 

In 1944, there was an unsuccessful assassination attempt and, in response, Hitler stepped up 

the atmosphere of suspicion and terror. 

Hitler committed suicide on 30 April 1945, with his long term girlfriend Eva Braun, who he is 

thought to have perhaps married at the last minute. Germany's surrender followed soon after. 

 

ÚLOHA 3  

Názov: BINGO – GRAMATIKA A INTERPUNKCIA 

Opis AKTIVITY: Účastníci musia nájsť špecifické gramatické štruktúry v texte a povedať BINGO, 

keď sa tak stane.  

Ciele: 

Účastníci si precvičujú zručnosti cieleného čítania (skenovanie). 

Účastníci si precvičujú znalosť gramatických tvarov.   

Metódy: čítanie 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: znalosť gramatiky, kritické myslenie 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: gramatické myslenie 

Trvanie: 25 minút 

Materiál: pracovný list s bingom 

Jazyková úroveň: Táto úloha je vhodná pre rôzne jazykové úrovne žiakov. Dá sa ľahko 

prispôsobiť všetkým úrovniam, ktoré sa líšia náročnosťou a zložitosťou textu, ktorý dostanú 

účastníci vzdelávania. 

Postup:Túto hru možno prispôsobiť študentom všetkých vekových kategórií. Tréner začína 

vypracovaním bingo kariet, ktoré obsahujú nasledujúce pokyny: "nájdite vetu napísanú v 
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činnom rode", "nájdite vetu, ktorá obsahuje aspoň tri podstatné mená", "nájdite vetu, ktorá 

obsahuje aspoň dve osobné zámená", "zakrúžkujte vetu napísanú v priamej reči". Účastníci 

kurzu dostanú spoločný zdroj informácií, napríklad najnovšie vydanie Wall Street Journal/The 

Independent alebo v tejto konkrétnej úlohe - článok z The Guardian a musia súťažiť, kto prvý 

získa "BINGO". Keď nájdu všetky predmetné príklady, potom si navzájom zadávajú úlohy, ktoré 

majú nájsť. Traja až štyria sebavedomejší dobrovoľníci zo skupiny zadajú jednu úlohu, čo majú 

v texte nájsť. Karty pre žiakov základnej školy môžu obsahovať základnejšie otázky týkajúce sa 

podstatných mien, zámen a slovies, zatiaľ čo karty pre starších študentov budú zamerané na 

zložitejšie používanie slov a vetné konštrukcie. Účastníci dostanú letáky s textom z článku: 

'I document America's strange beauty': the photography of My Name is Earl's Jason Lee 

 

Jason Lee knew he was in trouble when he stepped on the set. The year was 1992, Sonic 

Youth were at their peak and he was starring as a doomed skateboarder in their latest video. 

As a music obsessed, pro skateboarder with acting aspirations, he felt he had a point to 

prove. To add more pressure, it was for the song 100% – the band’s classic ode to a 

murdered Black Flag roadie – and the video was being co-directed by one of his 

skateboarding friends (some guy called Spike Jonze). 

“I was really trying my hardest to focus,” says Lee. “I was like pretending to be Robert De 

Niro on the set, really trying to get into it and make it count and make it real and 

believable.” 

‘I’m just a skateboarder from Orange County’ … Jason Lee. Photograph: Mark Davis/Getty 

Images 

Admittedly, lying on some grass with a white sheet pulled over you isn’t exactly the Russian 

roulette scene from The Deer Hunter, but for someone with limited range it was still a push. 

“I don’t know Shakespeare, I can’t do accents, I didn’t study, I don’t read many plays, I’ve 

never been in a play. I’m just a skateboarder from Orange County who fell into acting 

because I like watching movies,” says Lee, down the phone from his home in Los Angeles. 

Lee believes his career has been a series of happy accidents. He became a pro skater 

during the massive knee-pad boom in the 80s. He charmed Clerks director Kevin Smith at an 

audition, became friends with him and ended up with life-changing roles in Mallrats and 

Chasing Amy. Cameron Crowe loved him so much he made him a jaded rock star in Almost 

Famous. Then he transferred to TV at a time when moving from film to small screen was still 

seen as a step down. But he landed on his feet and wound up in one of the biggest network 

hits of the last two decades as the titular star of My Name Is Earl. 

Now at 50 years old, he’s a father of five dealing with the reality of home schooling. There 

are still hints of his slacker past – anecdotes are peppered with the occasional “duuuude” – 

but like other skaters, such as Jonze, Ed Templeton and Mark Gonzales, Lee found art as he 

reached middle age. 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
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I love America. I'm fascinated by all its shapes and sizes and forms 

In the past decade, Lee has moved away from the screen and taken up residence behind a 

tripod. He got interested in photography after being on set and wanting to “understand 

things a little bit more as an actor”. He bought a camera, and a light meter, asked a few 

questions and started shooting. “I started just roaming America and documenting its 

weirdness and its strange beauty. That’s been going on now for 14 years,” he says. 

 

He has released a series of photography books that cover the freewheeling yearly American 

road trips that he takes either by himself or with his children. “I love road tripping. I love 

America,” he says. “I’m fascinated by all its shapes and sizes and forms and all the shit that 

just kind of gets left behind.” 

 

The result is a mix of expansive landscapes and smaller snapshots of a beautiful but declining 

nation that recall the work of William Christenberry and the Dutch Paris, 

Texas cinematographer, Robby Mueller. 

His latest book In the Gold Dust Rush – shot in New York state, Texas, Arizona, New Mexico, 

Colorado, Utah, Nevada, Oregon and northern California – has echoes of Peter 

Bogdanovich’s The Last Picture Show, documenting small town America as it erodes. Old 

petrol station signage sits on mounds of dirt, one-horse towns silently stew as Lee’s camera 

surveys the scene. Outbuildings look like they could be blown over by a stiff breeze. 

“America is beautifully shitty,” says Lee. “That’s the lay of the land. That’s what you might 

find in the desert, that’s what our suburbia looks like.” 

Lee knows all about suburbia: he grew up in Orange County. His family lived in a 70s tract 

home with a skate ramp out front and BMX bikes. He skateboarded to school, went to the 

liquor store and played video games. “It was just that typical 70s and 80s American suburban 

upbringing; staying out all night, causing trouble, going to the arcade and getting slices of 

pizza at the strip mall,” he says. 

 

"Dokumentujem zvláštnu krásu Ameriky": fotografie Jasona Leeho z filmu My Name is Earl 

 

Jason Lee vedel, že má problém, keď vstúpil na pódium. Písal sa rok 1992, kapela Sonic Youth 

bola na vrchole a on hral v ich najnovšom videoklipe skateboardistu odsúdeného na neúspech. 

Ako hudbou posadnutý profesionálny skateboardista s hereckými ambíciami cítil, že musí 

niečo dokázať. Aby bol tlak ešte väčší, videoklip bol k piesni s názvom 100% - klasickej óde 

skupiny na zavraždeného asistenta skupiny Black Flag - a spolurežíroval ho jeden z jeho 

kamarátov skateboardistov (Spike Jonze). 

https://www.jasonleefilm.com/a-plain-view-splashpage
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
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"Naozaj som sa snažil čo najviac sústrediť," hovorí Lee. "Na pľaci som predstieral, že som 

Robert De Niro, naozaj som sa do toho snažil vžiť a urobiť to tak, aby to bolo skutočné a 

uveriteľné." 

"Som len skateboardista z Orange County"... Jason Lee.  

Uznávam, ležať na nejakej tráve s natiahnutou bielou plachtou nie je práve scéna s ruskou 

ruletou z filmu Lovec jeleňov, ale pre niekoho s obmedzeným dosahom to bol aj tak nápor. 

"Nepoznám Shakespeara, neviem robiť prízvuk, neštudoval som, nečítam veľa hier, nikdy som 

v žiadnej hre nehral. Som len skejťák z Orange County, ktorý sa dal na herectvo, pretože rád 

pozerám filmy," hovorí Lee po telefóne zo svojho domu v Los Angeles. 

Lee je presvedčený, že jeho kariéra bola sériou šťastných náhod. Profesionálnym skejterom sa 

stal počas obrovského boomu kolieskových korčúľ v 80. rokoch. Na konkurze očaril režiséra 

filmu Clerks Kevina Smitha, spriatelil sa s ním a nakoniec dostal životne dôležité úlohy vo 

filmoch Mallrats a Chasing Amy. Cameron Crowe si ho zamiloval natoľko, že z neho urobil 

vyčerpanú rockovú hviezdu vo filme Almost Famous. Potom prešiel do televízie v čase, keď sa 

prechod z filmu na malú obrazovku ešte považoval za krok nadol. Ale postavil sa na nohy a ako 

titulná hviezda seriálu Volám sa Earl skončil v jednom z najväčších televíznych hitov 

posledných dvoch desaťročí. 

Teraz, vo svojich 50 rokoch, je otcom piatich detí, ktorý sa vyrovnáva s realitou domáceho 

vzdelávania. Stále sú tu náznaky jeho flákačskej minulosti - anekdoty sú prešpikované 

občasným "kámo" - ale podobne ako iní skejteri, napríklad Jonze, Ed Templeton a Mark 

Gonzales, Lee objavil umenie, keď dosiahol stredný vek. 

Milujem Ameriku. Fascinujú ma všetky jej tvary, veľkosti a formy 

V poslednom desaťročí sa Lee vzdialil od plátna a usadil sa za statívom. O fotografovanie sa 

začal zaujímať po tom, čo sa ocitol na pľaci a chcel "ako herec veciam trochu viac porozumieť". 

Kúpil si fotoaparát a svetelný meter, položil niekoľko otázok a začal fotografovať. "Začal som 

sa len tak túlať po Amerike a dokumentovať jej podivnosti a zvláštnu krásu. To trvá už 14 

rokov," hovorí. 

 

Vydal sériu fotografických kníh, ktoré zachytávajú voľné každoročné americké cesty, ktoré 

podniká buď sám, alebo so svojimi deťmi. "Milujem cestovanie po cestách. Milujem Ameriku," 

hovorí. "Fascinujú ma všetky jej tvary, veľkosti a podoby a všetky tie veci, ktoré tak trochu 

zostávajú za nami." 

 

Výsledkom je zmes rozsiahlych krajiniek a menších záberov krásnej, ale upadajúcej krajiny, 

ktoré pripomínajú prácu Williama Christenberryho a holandského kameramana Robbyho 

Müllera z Paríža v Texase. 
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Jeho najnovšia kniha V horúčave zlatého prachu - nakrútená v štátoch New York, Texas, 

Arizona, Nové Mexiko, Colorado, Utah, Nevada, Oregon a severná Kalifornia - má ozveny filmu 

Petra Bogdanovicha The Last Picture Show, ktorý dokumentuje eróziu malomestskej Ameriky. 

Staré nápisy na čerpacích staniciach ležia na kopcoch hliny, mestečká s jedným koňom sa ticho 

dusia, zatiaľ čo Leeho kamera skúma scénu. Prístavby vyzerajú, akoby ich mohol prevrátiť silný 

vietor. "Amerika je nádherne posratá," hovorí Lee. "Taký je vzhľad krajiny. Takto by ste to 

mohli nájsť v púšti, takto vyzerajú naše predmestia." 

Lee vie o predmestiach všetko: vyrastal v Orange County. Jeho rodina žila v domčeku zo 70. 

rokov s rampou pre skateboard a BMX bicykle. Na skateboarde chodil do školy, do obchodu s 

alkoholom a hral videohry. "Bola to taká typická výchova na americkom predmestí 70. a 80. 

rokov: celé noci sme boli vonku, robili sme problémy, chodili sme do herne a kupovali sme si 

pizzu v obchodnom centre," hovorí. 

Zdroj: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

Zamyslite sa: Opýtajte sa účastníkov: „Ako sa vám táto aktivita páčila? Bolo pre vás ťažké 

nájsť tieto konkrétne gramatické štruktúry? Čítali ste celý text alebo ste ho len skenovali?“ 

 

ÚLOHA 4  

Názov: KRÍŽOVKY 

Opis AKTIVITY:  

Účastníci riešia gramatické krížovky vo dvojici alebo malej skupine.  

Ciele: 

Účastníci upevňujú svoje vedomosti o rôznych gramatických štruktúrach. 

Účastníci trénujú rozprávanie a diskusiu v angličtine. 

Účastníci uplatňujú kritické myslenie pri diskusii o tom, ktoré výrazy sa najlepšie hodia na 

určitú otázku. 

Metódy: skupinová diskusia, písanie 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, učenie sa jazykov, vedomosti z 

pravopisu v angličtine 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: vyjadrovanie názorov, diskusia 

Trvanie: 35 minút 

Materiál: handouty a link na ktorom môže školiteľ jednoducho tvoriť krížovky 

(https://www.xwords-generator.de/en) 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.xwords-generator.de/en
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Jazyková úroveň: Táto úloha je vhodná pre rôzne jazykové úrovne. Možno ju ľahko prispôsobiť 

všetkým úrovniam, ktoré sa líšia náročnosťou, zložitosťou gramatických viet a otázok. 

Postup: Školiteľ vám dá pracovné listy s krížovkou. Existuje mnoho spôsobov, na ktoré môžu 

slúžiť krížovky. Môžu napríklad precvičovať rôzne časti vety, slovné spojenia a pojmy ako sú 

synonymá a antonymá. Môžu obsahovať aj nápovedy, napríklad: "trojpísmenové antonymum 

pre slovo happy" alebo "minulý čas slova run". Môžu sa použiť v skupinovej práci, súťaži alebo 

ako domáca úloha. Túto konkrétnu krížovku navrhla Mary C. Howardová a pozostáva z rôznych 

gramatických otázok. Účastníci riešia túto krížovku vo dvojiciach/skupinách a potom si svoje 

odpovede porovnávajú s ostatnými účastníkmi.  

Tipy pre školiteľov: Ak sa rozhodnete vytvoriť vlastnú krížovku, pokúste sa do nej zaradiť 

viacvrstvové tvrdenia/otázky, ktorých zodpovedanie si vyžaduje predchádzajúce gramatické 

vedomosti. Takto môžu účastníci kurzu medzi sebou diskutovať o odpovedi a podnieti to ďalšiu 

diskusiu o danom gramatickom jave. 

Zamyslite sa: Pomohlo vám, že ste tieto úlohy riešili v skupine? Ako prebiehala diskusia v 

skupine? 

 

ÚLOHA 5 

Názov: PYRAMÍDA SLOV 

Opis AKTIVITY:  

Účastníci sú rozdelení do dvoch tímov, musia bežať k tabuli a napísať tri rôzne tvary daného 

slovesa (priebehový čas/jednoduchý minulý čas/trpné príčastie). 

Ciele: 

Účastníci si upevnia svoje vedomosti o rôznych slovesných časoch. 

Účastníci trénujú efektívnu prácu v tíme. 

Metódy: písanie, skupinová práca 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: učenie sa jazyka, slovesné časy 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: používanie kritického myslenia pri diskusii o 

odpovedi v skupine 

Trvanie: 30 min 

Materiál: tabuľa 

Jazyková úroveň: Táto úloha je vhodná pre rôzne jazykové úrovne účastníkov. Možno ju ľahko 

prispôsobiť všetkým úrovniam, ktoré sa líšia náročnosťou a zložitosťou gramatických javov. 

Postup: Školiteľ nakreslí pyramídu na oboch stranách tabule a rozdelí ju na bloky − niečo ako 

potravinová pyramída, ale s toľkými blokmi, koľko je kôl v hre. Ak je teda čas na 10 kôl, v každej 
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pyramíde by malo byť nakreslených 10 blokov. Potom účastníci dostanú sloveso a musia bežať 

k tabuli a napísať tri rôzne tvary tohto slovesa (priebehový čas/jednoduchý minulý čas/trpné 

príčastie). Účastník, ktorý správne určí čas, získava pre svoj tím blok v pyramíde. Keď účastník 

vyhrá blok pyramídy, vyplní tento blok kriedou alebo fixkou, aby označil postup. Vyhráva prvý 

tím, ktorý má dostatok blokov na postavenie celej pyramídy.  

Zamyslite sa: Opýtajte sa účastníkov: „Ako sa vám táto aktivita páčila? Bola pre vás práca v 

tíme užitočnejšia/zaujímavejšia? ako individuálna práca?“ 

 

   Príklad pyramídy 

 

 

 

ÚLOHA 6 

Názov: POHYBLIVÝ RAD  

Opis AKTIVITY: 

Cieľom tejto úlohy je opýtať sa všetkých účastníkov, čo budú robiť po vyučovaní a po skončení 

aktivity oznámiť odpovede v rámci celej skupiny.  

Ciele: 

Účastníci konverzujú so všetkými účastníkmi skupiny.  

Účastníci si na mieste testujú svoju pamäť. 

Účastníci trénujú svoje komunikačné zručnosti v zrýchlenom tempe.  

Metódy: práca vo dvojiciach, skupinová práca 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, učenie sa jazykov, používanie 

gramatiky v rozprávaní 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 17 
 
 

SLOVAKIA 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: Kritický prístup k odpovediam iných ľudí. 

Trvanie: 25 minút 

Materiál: žiadny 

Jazyková úroveň: Táto úloha je vhodná pre úrovne, ktoré nedosahujú vysoký level v anglickom 

jazyku. Z toho dôvodu je ideálna pre tých, ktorí potrebujú ďalšie precvičovanie rozprávania. 

Postup: Účastníci sú rozdelení do dvoch rovnako početných skupín. Účastníci vytvoria dve línie 

oproti sebe.  

 

                                                              

 

Jeden účastník sa pýta druhého, ktorý stojí oproti nemu: „Čo budeš robiť po hodine”? Účastník 

školenia odpovie: „Idem na ______ . Druhý sa opýta prvého: „Čo budeš robiť po hodine”? 

Druhý účastník školenia odpovie: „Idem na ________ .“ Jeden rad si vymení pozíciu tak, aby 

mal každý účastník nového partnera. (Osoba na konci pohyblivého radu sa presunie na 

začiatok radu.)    
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Účastníci si vymieňajú rovnaké informácie so svojimi novými partnermi pri zmenení pozície.  

Účastníci vzdelávania pokračujú v pohyblivom rade v interakcii s novými partnermi a potom 

sa presunú ďalej. Aktivita sa ukončí, keď sa účastníci vrátia v pohyblivom rade na svoje 

pôvodné pozície. Po skončení hry sa účastníci pokúsia spomenúť si na čo najviac odpovedí 

ostatných účastníkov.  

Zamyslite sa: Opýtajte sa účastníkov: „Bolo pre vás ťažké zapamätať si odpovede ostatných 

účastníkov? Čo vám pomohlo?" 

Otázky do ďalšej diskusie: Ako ste sa cítili počas takejto rýchlej aktivity? Ktoré zručnosti sú 

potrebné na úspešné zvládnutie tohto typu činnosti? Myslíte si, že táto činnosť odráža 

prostredie, v ktorom žijeme? Ktoré vlastnosti a zručnosti sú potrebné na úspešný život v 

takejto spoločnosti? Aké môžu byť dôsledky? 

 

ÚLOHA 7 

Názov: MINULÝ ČAS V PIESNI 

Opis AKTIVITY: 

Cieľom tejto úlohy je zistiť, ktorý slovesný čas sa vyskytuje v celej piesni, a zistiť, kedy je 

použitý.  

Ciele: 

Účastníci analyzujú slová v texte piesne. 

Účastníci zisťujú, ktorý slovesný čas sa vyskytuje v celej piesni. 
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Účastníci spolu so školiteľom vytvoria pravidlo pre používanie jednoduchého minulého času. 

Metódy: analýza piesne  

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, učenie sa jazykov, počúvanie 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: reflektovanie, diskusia, gramatická analýza 

Trvanie: 25 minút 

Materiál: pracovný list s textom piesne  

Jazyková úroveň: Táto úloha je vhodná pre rôzne jazykové úrovne žiakov. Dá sa ľahko 

prispôsobiť všetkým úrovniam, s ohľadom na náročnosť vybranej piesne, gramatických 

výrokov a otázok, ktoré sa zadávajú účastníkom vzdelávania.  

Postup: Účastníci dostanú kópiu piesne "Somebody that I used to know". Najprv pieseň 

počúvajú a sledujú text. 

 

"Somebody That I Used To Know" 

(feat. Kimbra) 

 

[Gotye:] 

Now and then I think of when we were together 

Like when you said you felt so happy you could die 

Told myself that you were right for me 

But felt so lonely in your company 

But that was love and it's an ache I still remember 

 

You can get addicted to a certain kind of sadness 

Like resignation to the end, always the end 

So when we found that we could not make sense 

Well you said that we would still be friends 

But I'll admit that I was glad that it was over 

 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 
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Now you're just somebody that I used to know 

Now you're just somebody that I used to know 

 

[Kimbra:] 

Now and then I think of all the times you screwed me over 

But had me believing it was always something that I'd done 

But I don't wanna live that way 

Reading into every word you say 

You said that you could let it go 

And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know 

 

[Gotye:] 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

(I used to know) 

(That I used to know) 

(I used to know) 

Somebody 

 

Účastníci si pieseň vypočujú ešte raz a podčiarknu všetky tvary slovies v minulom čase. Potom 

účastníci spolu so školiteľom vymenuvávajú? slovesá, ktoré podčiarkli. Následne spoločne 

vyhľadajú slovesný tvar, ktorý sa vyskytuje v celej piesni, a to jednoduchý minulý čas. Postupne 
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si vytvoria pravidlo a dospejú k záveru, že jednoduchý minulý čas (past simple) sa používa na 

vyjadrenie dokončeného deja v čase pred súčasnosťou. Čas deja môže byť v nedávnej alebo 

vzdialenej minulosti a dĺžka trvania deja nie je dôležitá. Školiteľ ďalej vysvetľuje: "Jednoduchý 

minulý čas používate vždy, keď hovoríte, kedy sa niečo stalo, preto sa spája s určitými výrazmi 

pre minulý čas (Niekedy som chodil domov v čase obeda. / Často som si nosil obed do školy.). 

Učiteľ ďalej píše na tabuľu určitý bod v čase: minulý týždeň, keď som bol dieťa, včera, pred 

šiestimi týždňami (We saw a good film last week. / Yesterday, I arrived in Geneva.)" 

 

Tipy pre školiteľov: Pri výbere piesne sa snažte zohľadniť úroveň znalosti cudzieho jazyka 

účastníkov školenia. Okrem toho sa snažte meniť témy piesní pre každú lekciu (romantická 

láska, rasizmus, násilie, sexizmus atď.), aby mali účastníci kurzu možnosť precvičiť si kritické 

myslenie na rôzne témy. 

Zamyslite sa: Opýtajte sa účastníkov: Bolo pre vás zábavnejšie učiť sa gramatiku počúvaním 

piesne a analyzovaním textu piesne? Uprednostnili by ste tento typ aktivity častejšie? 

Otázky do ďalšej diskusie: Sú v texte slová, ktoré nepoznáte? O čom je pieseň? Čo sa stalo 

mužovi? Ako sa cíti teraz? 

 

 

B) Cvičenia na rozvoj slovnej zásoby 

 

AKTIVITA 1 

Názov: STRATÉGIA NA ROZVOJ SLOVNEJ ZÁSOBY: BUILDING A DEPTH AND 

COMPLEXITY FRAME 

Opis AKTIVITY:  

Cieľ tejto lekcie je predstaviť metódy rozvoja slovnej zásoby. Hneď po vstupnej úlohe 

nasleduje aktivizačná úloha (vytváranie tzv. Depth and Complexity Frame), prostredníctvom 

ktorej sa učí špecifická slovná zásoba. 

Ciele:  

Účastníci diskutujú o tom, čo je dôležité pri rozvíjaní slovnej zásoby. 

Účastníci vyjadrujú svoje názory. 

Účastníci sa hrajú hru a identifikujú svoje silné a slabé stránky. 

Metódy: frontálny výklad, diskusia v skupine 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie 
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Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: reflexia, diskutovanie, aktívne počúvanie  

Trvanie: 45 minút 

Materiál: pracovný list, ceruzky, slovník 

Jazyková úroveň: Jazyková úroveň účastníkov musí byť aspoň na úrovni B1, nakoľko je práca 

s textom náročná. Samozrejme, je možné prispôsobiť sa úrovni študentov tým, že sa zvolí ľahší 

text. 

Postup: Uveďte do problematiky: Prečítajte si nasledujúce výroky a premýšľajte nad nimi. 

Súhlasíte s nimi? Diskutujte o nich v skupine. Úlohou je určiť význam slovnej zásoby. Účastníci 

by mali určiť svoje vlastné silné a slabé stránky. 

                

Pýtajte sa a motivujte: Myslíte si, že sa dá úroveň vašej slovnej zásoby zvýšiť? Môžete uviesť 

niekoľko príkladov z vašej skúsenosti, v ktorých ste si uvedomili, že potrebujete širšiu slovnú 

zásobu? 

Zadajte pokyny: Predstavenie úlohy s názvom Depth and Complexity Frame   

 

ÚLOHA 2 

a) Prečítajte si krátky text. Označte slová, ktorým nerozumiete. 

b) Použite čistú formu v pracovnom liste a umiestnite slovo, ktoré nepoznáte do 

stredu         mapy. Vyslovte slovo a vyhľadajte ho v slovníku (ak je to nevyhnutné). 

c) Prečítajte text znova. Sú v ňom nejaké slová, ktoré s vybraným slovom súvisia? 

d) Použite slovník, nájdite slovo a aj jeho vhodnú definíciu. 

e) Nájdite slová a slovné spojenia, ktoré sa spájajú s vaším slovom. Pridajte nájdené 

slová do vášho rámika. 

f) Znova prečítajte text. Spojte slovo s významom v texte. 
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ÚLOHA 3 

Doplňte zvyšné časti v “Depth and Complexity Frame”. 

- Nájdite príklady slova 

- Nájdite jeho synonymum (slovo rovnakého/ podobného významu) 

- Nájdite jeho opozitum (slovo s opačným významom) 

- Nájdite príklad s vetou, ktorá obsahuje opozitum 

 

         Text (príklady neznámych slov sú v tučnom písme): 

 

Washington, D.C. 

Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the United 

States. His visit took place during the week prior to the Fourth of July. Logically, there 

were many activities and celebrations in town in preparation for Independence Day. 

During his stay in the city, Stephen visited a lot of important historical sites and 

monuments, and he left with a deeper understanding of the political history of the 

United States. 

Stephen spent a lot of time outdoors exploring the important monuments surrounding 

Capitol Hill. Of course, he saw the White House from its outside gate at 1600 

Pennsylvania Avenue. Stephen also visited the Washington Monument, the Jefferson 

Memorial, and the Lincoln Memorial. These statues and pavilions are dedicated to 

former U.S. presidents. They commemorate the contributions that these leaders 

made throughout American history. Washington, D.C. also has several war memorials 

dedicated to fallen soldiers during the major wars of the 20th century. 

Away from the Capitol Hill area, Washington, D.C. has many museums and art galleries 

worth visiting. Stephen enjoyed his visit to Washington, D.C. because he learned a lot 

more about American history after touring each important landmark. 

 (Zdroj: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/) 

 

 

 

 

 

 

https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/
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🡪 Depth and Complexity Frame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte príklad, ktorý obsahuje 
neznáme slovo 

 

 
Neznáme slovo: Napíšte  

synonymum Napíšte opozitum 

Napíšte vetu, ktorá obsahuje 
opozitum neznámeho slova 
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Zamyslite sa: Keď sa pozriete na vyplnenú schému (Frame), myslíte si, že už tomuto slovu 

rozumiete? Myslíte si, že ho budete poznať aj zajtra? 

Zhrnutie: Čo ste sa dnes naučili o rozvíjaní slovnej zásoby a tzv. Frames? Študenti sa budú 

domnievať, že si slovo zapamätajú. Avšak na to, aby sme si slovo pamätali a vedeli ho použiť 

trvalo, potrebujeme si ho často precvičovať. Technika Depth and Complexity Frames 

podporuje kritické myslenie, je flexibilná na použitie a pomáha učiacim sa rozšíriť svoju slovnú 

zásobu o nové jednotky a slovné spojenia. 
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AKTIVITA 2 

Názov: POSPÁJAJTE A POUŽITE SLOVÁ 

Opis AKTIVITY:  

Táto aktivita je zábavná, ale súčasne veľmi dôležitá. Cieľom je najskôr popárovať uvedené 

slová.  

Ciele:  

Účastníci vytvoria páry slov v skupinách a tým si precvičia svoju slovnú zásobu spolu s kritickým 

myslením 

Metódy: frontálny výklad, diskusia v skupine 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, komunikácia v cudzom jazyku, 

rozširovanie slovnej zásoby  

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia:  vyjadrovanie názorov, diskutovanie, 

reflektovanie 

Trvanie: 45 minút  

Materiál: kartičky so slovami, ceruzky, tabuľa 

Jazyková úroveň: Táto úloha si vyžaduje aspoň základné osvojenie si slovnej zásoby, ale dá 

sa ľahko obmeniť podľa náročnosti a úrovne. Napríklad môžeme nahradiť ťažké termíny. 

Požadovaná úroveň je teda A2. 

Postup: 

Uveďte do problematiky: Na začiatku tejto aktivity sa spoločne spravia príklady na “dvojicu 

slov” na tabuľu.  

 

a) 

 

 

 (oba výrazy sú prídavné mená a popisujú, že niečo je pekné. Môže sa to týkať jednak 

vnútornej charakteristiky, ale aj vonkajšej, napr.oblečenie). 

 

a)  

 

 

(V tomto prípade tvoríme dvojicu na základe opačného významu) 

pretty beautiful 

dangerous safe 
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Táto časť je dôležitá preto, aby účastníci jasne poznali a porozumeli zadaniu úlohy.  

Pýtajte sa a motivujte: Teraz ste videli dvojice slov. Najdete aj iné príklady dvojíc? 

🡺 Účastníci by mali teraz premýšľať a prezentovať vlastné príklady. Podporuje ich to 

nielen v  párovaní slov, ale aj kriticky myslieť 

Zadajte pokyny:  Pozrite sa na kartičku so slovami a vyberte dvojice slov. V skupinách 

diskutujte, či sú to slová s podobným alebo opačným významom, či spolu súvisia alebo nie.  

 

 

Zamyslite sa: Účastníci predstavia svoje páry a popíšu, ako spolu súvisia. 

Zhrnutie: Bolo pre vás ľahké alebo ťažké tvoriť slovné dvojice? Aké ste mali ťažkosti? V čom 

sú vaše silné a slabé stránky? Čo si zapamätáte z tejto aktivity? Čo si myslíte, ako prispievajú 

tieto zábavné hry k rozširovaniu slovnej zásoby? 
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Táto aktivita a metódy v nej sú navrhnuté tak, aby podporovali rozširovanie slovnej zásoby 

zábavným spôsobom, ale súčasne predstavujú výzvu pre kritické myslenie, pretože vás nútia 

premýšľať o slovách z  rôznych perspektív. 

 

AKTIVITA 3 

Názov: TABUĽOVÝ ZÁVOD 

Opis AKTIVITY:  

Ide o zábavnú a jednoduchú aktivitu, ktorá zábavným spôsobom posilní slovnú zásobu, 

vyžaduje rýchle myslenie a činnosti. „Tabuľový závod“ (Blackboard race) je tradičná aktivita 

v triede pre všetky vekové skupiny. Tabuľa sa rozdelí na dve časti a trieda na dva tímy. Učiteľ 

zvolí kategóriu a študenti musia bežať k tabuli a napísať čo najviac slov, ktoré s kategóriou 

súvisia. 

Napríklad: „Zvieratá, ktoré vidíte v ZOO“. Jeden študent z každej skupiny musí bežať k tabuli 

a napíše čo najviac zvierat v cudzom jazyku a musí dodržať časový limit.   

Ciele: . 

Účastníci trénujú rýchle myslenie v špecifickej oblasti slovnej zásoby. 

Metódy: hra so slovnou zásobou 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, komunikácia v cudzom jazyku, 

kreatívne myslenie 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia:  rýchle myslenie 

Trvanie: 45 minút 

Materiál:  pracovný list, ceruzky, tabuľa 

Jazyková úroveň: Rovnako ako v predchádzajúcej úlohe, aj tu je potrebné základné 

osvojenie  slovnej zásoby, prinajmenšom na úrovni B2. Aj v tomto prípade je možné 

prispôsobiť aktivitu úrovni účastníkov, či už prostredníctvom iných obrázkov alebo aj 

pridaním hlbšej diskusie o obrázkoch. 

Postup: 

Uveďte do problematiky: Pozrite sa na obrázok. O akú tematickú oblasť ide? 
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Obrázok naznačuje tému priateľstvo. 

Pýtajte sa a motivujte: V tomto kroku účastníci uvažujú nad možnými slovami a zapisujú si ich. 

To podporuje nezávislé kritické myslenie. 

Odporúčanie: Zvolený obrázok sa spája s priateľstvom a podobnými témami. Napríklad 

jednota napriek rozdielnej farbe pokožky a podobne. Je to aj námet na diskusiu so študentmi. 

 

Príklady slov, ktoré sa spájajú s obrázkom: 

FUN 

JOY 

TRUST 

ASSISTANCE 

ALLIANCE 

COMMUNITY 

TRIPS 

HARMONY 

INTERESTS 

WITH EACH OTHER 

HONESTY 

SYMPATHY 
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Zadajte pokyny:  Učiteľ zadáva inštrukcie pre hru na tabuľu. Vysvetlí postup a rozdelí triedu na 

skupiny  

a) Je zadaná prvá inštrukcia ako príklad: vymenujte zvieratá v ZOO. 

 

Zamyslite sa: Na základe hranej hry: bolo pre vás ľahké nájsť súvisiace slová? Účastníci sa 

zamyslia a hrou a spoznajú svoje ťažkosti pre to, aby ich mohli odstrániť a zlepšiť sa. 

Zhrnutie: Čo ste sa naučili v tejto hre? Boli pre vás kategórie nové? Napíšte a povedzte tri veci, 

ktoré si odnesiete z tejto aktivity. 
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PREČO BY SME SA MALI UČIŤ CUDZIE JAZYKY? 

Absolvovanie tohto kurzu je prínosné z mnohých hľadísk. Učenie sa cudzích jazykov prospieva 

akademickému pokroku v iných predmetoch, zmenšuje rozdiely vo výsledkoch, prospieva 

rozvoju základných zručností, abstraktnému a tvorivému mysleniu, zvyšuje pocit úspechu  

učiaceho sa, pomáha dosahovať lepšie výsledky v štandardizovaných testoch, podporuje 

kultúrne povedomie a kompetencie, zvyšuje kariérne príležitosti a prospieva porozumeniu a 

bezpečnosti v komunite a spoločnosti (podľa NEA Research, 2007). 

Podľa Wallina (2019) je hustota ľavej časti mozgu u bilingvistov väčšia ako u monolingvistov. 

Toto zistenie je významné z toho dôvodu, že ľavá časť mozgu je zodpovedná za spracovanie 

informácií a riadenie aspektov zmyslového vnímania, pamäte a reči. Okrem toho bilingvisti 

dosahujú v priemere vyššie skóre v testoch zahŕňajúcich tvorivé myslenie alebo riešenie 

problémov. Schopnosť prekladať abstraktné pojmy z jedného jazyka do druhého rozvíja aj 

zručnosť pozerať sa na konkrétne problémy viac ako jedným abstraktným spôsobom. Smith 

(2008) opísal kreativitu ako schopnosť mozgu "súčasne aktivovať a spracovať viacero 

nesúvisiacich kategórií" (s. 525). Predpokladal, že kreativita sa s väčšou pravdepodobnosťou 

vyskytuje u ľudí, ktorí dokážu čerpať z viac ako jedného jazyka. Postuloval, že kreativita je do 

veľkej miery závislá od sily a výkonu kognitívnych funkcií, ako sú plánovanie, kognitívna 

flexibilita a pracovná pamäť. Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že tieto funkcie sú v mozgu 

človeka, ktorý sa učí druhý jazyk, posilnené. Preto tvrdí, že "čím viac sa zlepšia kognitívne 

funkcie, tým viac je umožnená vyššia úroveň tvorivosti".  Dvojjazyční ľudia majú tiež lepšie 

rozvinutú empatiu; pretože na úspešnú komunikáciu musia prispôsobiť svoj jazyk jazyku iných 

(partnerov), takže lepšie chápu duševné stavy iných ľudí.  Vedia, že objekt môže byť jazykovo 

reprezentovaný viac ako jedným spôsobom. Okrem toho Britská akadémia (2019) píše, že 

existujú dôkazy, že programy výučby cudzích jazykov zamerané na staršiu populáciu môžu 

pomôcť budovať kognitívnu rezervu, pretože výučba jazykov zapája rozsiahlu mozgovú sieť, o 

ktorej je známe, že sa prekrýva s oblasťami negatívne ovplyvnenými procesom starnutia. 
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KĽÚČOVÉ TERMÍNY:  

Kritické myslenie 

Čo je to kritické myslenie a prečo je dôležité, aby si naši účastníci precvičovali a zlepšovali 

kritické myslenie? Ak majú účastníci vzdelávania rozvíjať kritické myslenie svojich cieľových 

skupín, musia plne pochopiť pojem kritického myslenia, čo to vlastne je. Samozrejme, nielen 

školitelia, ale aj tí, ktorí sa v ňom zdokonaľujú. Pod pojmom kritické myslenie rozumieme 

“intelektuálne disciplinovaný proces aktívnej a zručnej konceptualizácie, aplikácie, analýzy, 

syntézy a/alebo vyhodnocovania informácií získaných alebo vytvorených pozorovaním, 

skúsenosťou, úvahami, argumentáciou alebo komunikáciou ako návod na myslenie a konanie" 

(Scriven & Paul, 2007, s. 1). Okrem toho kritické myslenie je systematické hodnotenie alebo 

formulovanie presvedčení, resp. výrokov, podľa racionálnych noriem. Funguje podľa 

racionálnych noriem v tom zmysle, že presvedčenia sa posudzujú podľa toho, ako dobre sú 

podložené dôvodmi" (Vaughn, 2005, s. 4). Podľa S. D. Brookfielda (1988) sú jednotlivé 

mentálne činnosti, ktoré sa na nich podieľajú, rôznorodé, patria k nim: plánovanie, analýza, 

syntéza, klasifikácia, porovnávanie, zovšeobecňovanie, rozlišovanie, vyvodzovanie, 

predpovedanie a identifikácia vzťahov príčina - následok. Rozvoj týchto 5 kľúčových zručností 

by viedol k lepšiemu učeniu a vyučovaniu.  

Prečo by sme mali učiť kritické myslenie našich dospelých účastníkov vzdelávania? Môžeme 

predpokladať, že dospelí účastníci už majú silné schopnosti kritického myslenia. Friend & 

Zubek (2016) však poukazujú na to, že náš potenciál kritického myslenia sa zvyšuje od konca 

detstva až do polovice dvadsiatky a zlepšuje sa až do polovice tridsiatky. Potom však začína 

klesať až do sedemdesiatky. Z tohto dôvodu je veľmi výhodné udržiavať túto zručnosť aktívnu, 

pretože všetky zložky, ktoré kritické myslenie zahŕňa, sú zručnosťami, ktoré by mali mať 

zamestnanci rôznych pracovných profesií.  

 

ÚVOD: Nasledujúce úlohy sú určené pre všetkých učiteľov cudzích jazykov, ktorí chcú učiť 

gramatiku a slovnú zásobu pútavejším a zaujímavejším spôsobom. Tieto úlohy sú vytvorené 

tak, aby sa dali prispôsobiť žiakom rôzneho veku a jazykovej úrovne, a obsahujú kritické 

myslenie ako prierezovú zložku všetkých úloh. Materiál je najvhodnejší pre jazykové úrovne 

B1-B2+, ale dá sa ľahko upraviť pre akúkoľvek potrebnú jazykovú úroveň. Dúfame, že vám 

budú nápomocné a prospešné pri vyučovaní.  
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A) ÚLOHY ZAMERANÉ NA GRAMATIKU 

 

ÚLOHA 1 

Názov: GRAMATICKÁ VERZIA ÚLOH TYPU  „HORÚCI ZEMIAK“ 

TASK 1: 

Postavte sa do kruhu. Školiteľ vám zadá tému, napríklad Leto, Škola, Prázdniny a slovný druh 

(podstatné meno, sloveso, prídavné meno...). Následne vám školiteľ  dá vrecúško s fazuľou a 

nastaví základný časovač na náhodný interval, napríklad minútu a šesť sekúnd. Každý z vás 

povie slovný druh, ktorý zodpovedá danej kategórii a potom čo najrýchlejšie odovzdá vrecúško 

s fazuľou doľava. Účastník, ktorý zostane držať vrecko, keď zaznie časový signál, musí opustiť 

kruh. Pre každé nové kolo dostanete iný typ slova. Hra trvá dovtedy, kým nezostane jeden 

človek a ten sa stane víťazom. 

Zamyslite sa: 

Po každom kole sa účastníci školenia zamyslia nad slovami, ktoré navrhli a vysvetlia, ako a 

prečo súvisia s témou daného kola. 

 

 

ÚLOHA 2 

Názov: ŽIVOTOPIS SLÁVNEJ OSOBNOSTI 

ÚLOHA 2: 

Dostanete kópiu životopisu slávnej osobnosti. Pomocou životopisu určíte rôzne tvary 

minulého času. V tejto konkrétnej úlohe máte v životopise Adolfa Hitlera podčiarknuť tvary 

minulého času jednoduchého. Školiteľ sa vás opýta, ako ste rozpoznali formu času. 

Zamyslite sa: 

Školiteľ sa vás opýta: Bolo pre vás ťažké rozpoznať rôzne príklady slovesného času v príbehu? 

Čo vám pomohlo ich nájsť? Páči sa vám tento typ gramatických cvičení? 
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ÚLOHA 3: 

Názov: BINGO – GRAMATIKA A INTERPUNKCIA 

Dostanete bingo karty, ktoré obsahujú nasledujúce pokyny: „Nájdite vetu napísanú v činnom 

rode”, „nájdite vetu, ktorá obsahuje aspoň tri podstatné mená”, „nájdite vetu, ktorá obsahuje 

aspoň dve osobné zámená”, „zakrúžkujte vetu napísanú v priamej reči”. Dostanete článok z 

denníka The Guardian a musíte súťažiť, či sa vám podarí získať „BINGO" ako prvému. Potom 

traja až štyria dobrovoľníci zo skupiny povedia, čo sa hľadá ďalej. Opäť platí, že ten, kto to v 

texte nájde ako prvý, musí zakričať BINGO. Dostanete pracovné listy s textom z článku: 

 

"Dokumentujem zvláštnu krásu Ameriky": fotografie Jasona Leeho z filmu My Name is Earl 

 

Jason Lee vedel, že má problém, keď vstúpil na pódium. Písal sa rok 1992, kapela Sonic Youth 

bola na vrchole a on hral v ich najnovšom videoklipe skateboardistu odsúdeného na neúspech. 

Ako hudbou posadnutý profesionálny skateboardista s hereckými ambíciami cítil, že musí 

niečo dokázať. Aby bol tlak ešte väčší, videoklip bol k piesni s názvom 100% - klasickej óde 

skupiny na zavraždeného asistenta skupiny Black Flag - a spolurežíroval ho jeden z jeho 

kamarátov skateboardistov (Spike Jonze). 

"Naozaj som sa snažil čo najviac sústrediť," hovorí Lee. "Na pľaci som predstieral, že som 

Robert De Niro, naozaj som sa do toho snažil vžiť a urobiť to tak, aby to bolo skutočné a 

uveriteľné." 

"Som len skateboardista z Orange County"... Jason Lee.  

Uznávam, ležať na nejakej tráve s natiahnutou bielou plachtou nie je práve scéna s ruskou 

ruletou z filmu Lovec jeleňov, ale pre niekoho s obmedzeným dosahom to bol aj tak nápor. 

"Nepoznám Shakespeara, neviem robiť prízvuk, neštudoval som, nečítam veľa hier, nikdy som 

v žiadnej hre nehral. Som len skejťák z Orange County, ktorý sa dal na herectvo, pretože rád 

pozerám filmy," hovorí Lee po telefóne zo svojho domu v Los Angeles. 

Lee je presvedčený, že jeho kariéra bola sériou šťastných náhod. Profesionálnym skejterom sa 

stal počas obrovského boomu kolieskových korčúľ v 80. rokoch. Na konkurze očaril režiséra 

filmu Clerks Kevina Smitha, spriatelil sa s ním a nakoniec dostal životne dôležité úlohy vo 

filmoch Mallrats a Chasing Amy. Cameron Crowe si ho zamiloval natoľko, že z neho urobil 

vyčerpanú rockovú hviezdu vo filme Almost Famous. Potom prešiel do televízie v čase, keď sa 

prechod z filmu na malú obrazovku ešte považoval za krok nadol. Ale postavil sa na nohy a ako 

titulná hviezda seriálu Volám sa Earl skončil v jednom z najväčších televíznych hitov 

posledných dvoch desaťročí. 

Teraz, vo svojich 50 rokoch, je otcom piatich detí, ktorý sa vyrovnáva s realitou domáceho 

vzdelávania. Stále sú tu náznaky jeho flákačskej minulosti - anekdoty sú prešpikované 
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občasným "kámo" - ale podobne ako iní skejteri, napríklad Jonze, Ed Templeton a Mark 

Gonzales, Lee objavil umenie, keď dosiahol stredný vek. 

Milujem Ameriku. Fascinujú ma všetky jej tvary, veľkosti a formy. 

V poslednom desaťročí sa Lee vzdialil od plátna a usadil sa za statívom. O fotografovanie sa 

začal zaujímať po tom, čo sa ocitol na pľaci a chcel "ako herec veciam trochu viac porozumieť". 

Kúpil si fotoaparát a svetelný meter, položil niekoľko otázok a začal fotografovať. "Začal som 

sa len tak túlať po Amerike a dokumentovať jej podivnosti a zvláštnu krásu. To trvá už 14 

rokov," hovorí. 

 

Vydal sériu fotografických kníh, ktoré zachytávajú voľné každoročné americké cesty, ktoré 

podniká buď sám, alebo so svojimi deťmi. "Milujem cestovanie po cestách. Milujem Ameriku," 

hovorí. "Fascinujú ma všetky jej tvary, veľkosti a podoby a všetky tie veci, ktoré tak trochu 

zostávajú za nami." 

 

Výsledkom je zmes rozsiahlych krajiniek a menších záberov krásnej, ale upadajúcej krajiny, 

ktoré pripomínajú prácu Williama Christenberryho a holandského kameramana Robbyho 

Müllera z Paríža v Texase. 

Jeho najnovšia kniha V horúčave zlatého prachu - nakrútená v štátoch New York, Texas, 

Arizona, Nové Mexiko, Colorado, Utah, Nevada, Oregon a severná Kalifornia - má ozveny filmu 

Petra Bogdanovicha The Last Picture Show, ktorý dokumentuje eróziu malomestskej Ameriky. 

Staré nápisy na čerpacích staniciach ležia na kopcoch hliny, mestečká s jedným koňom sa ticho 

dusia, zatiaľ čo Leeho kamera skúma scénu. Prístavby vyzerajú, akoby ich mohol prevrátiť silný 

vietor. "Amerika je nádherne posratá," hovorí Lee. "Taký je vzhľad krajiny. Takto by ste to 

mohli nájsť v púšti, takto vyzerajú naše predmestia." 

Lee vie o predmestiach všetko: vyrastal v Orange County. Jeho rodina žila v domčeku zo 70. 

rokov s rampou pre skateboard a BMX bicykle. Na skateboarde chodil do školy, do obchodu s 

alkoholom a hral videohry. "Bola to taká typická výchova na americkom predmestí 70. a 80. 

rokov: celé noci sme boli vonku, robili sme problémy, chodili sme do herne a kupovali sme si 

pizzu v obchodnom centre," hovorí. 

 

Zdroj: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush 

 

'I document America's strange beauty': the photography of My Name is Earl's Jason Lee 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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Jason Lee knew he was in trouble when he stepped on the set. The year was 1992, Sonic Youth 

were at their peak and he was starring as a doomed skateboarder in their latest video. As a 

music obsessed, pro skateboarder with acting aspirations, he felt he had a point to prove. To 

add more pressure, it was for the song 100% – the band’s classic ode to a murdered Black 

Flag roadie – and the video was being co-directed by one of his skateboarding friends (some 

guy called Spike Jonze). 

“I was really trying my hardest to focus,” says Lee. “I was like pretending to be Robert De Niro 

on the set, really trying to get into it and make it count and make it real and believable.” 

‘I’m just a skateboarder from Orange County’ … Jason Lee. Photograph: Mark Davis/Getty 

Images 

Admittedly, lying on some grass with a white sheet pulled over you isn’t exactly the Russian 

roulette scene from The Deer Hunter, but for someone with limited range it was still a push. 

“I don’t know Shakespeare, I can’t do accents, I didn’t study, I don’t read many plays, I’ve 

never been in a play. I’m just a skateboarder from Orange County who fell into acting because 

I like watching movies,” says Lee, down the phone from his home in Los Angeles. 

Lee believes his career has been a series of happy accidents. He became a pro skater 

during the massive knee-pad boom in the 80s. He charmed Clerks director Kevin Smith at an 

audition, became friends with him and ended up with life-changing roles in Mallrats and 

Chasing Amy. Cameron Crowe loved him so much he made him a jaded rock star in Almost 

Famous. Then he transferred to TV at a time when moving from film to small screen was still 

seen as a step down. But he landed on his feet and wound up in one of the biggest network 

hits of the last two decades as the titular star of My Name Is Earl. 

Now at 50 years old, he’s a father of five dealing with the reality of home schooling. There are 

still hints of his slacker past – anecdotes are peppered with the occasional “duuuude” – but 

like other skaters, such as Jonze, Ed Templeton and Mark Gonzales, Lee found art as he 

reached middle age. 

I love America. I'm fascinated by all its shapes and sizes and forms 

In the past decade, Lee has moved away from the screen and taken up residence behind a 

tripod. He got interested in photography after being on set and wanting to “understand things 

a little bit more as an actor”. He bought a camera, and a light meter, asked a few questions 

and started shooting. “I started just roaming America and documenting its weirdness and its 

strange beauty. That’s been going on now for 14 years,” he says. 

He has released a series of photography books that cover the freewheeling yearly American 

road trips that he takes either by himself or with his children. “I love road tripping. I love 

America,” he says. “I’m fascinated by all its shapes and sizes and forms and all the shit that 

just kind of gets left behind.” 

 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
https://www.jasonleefilm.com/a-plain-view-splashpage
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The result is a mix of expansive landscapes and smaller snapshots of a beautiful but declining 

nation that recall the work of William Christenberry and the Dutch Paris, 

Texas cinematographer, Robby Mueller. 

 

His latest book In the Gold Dust Rush – shot in New York state, Texas, Arizona, New Mexico, 

Colorado, Utah, Nevada, Oregon and northern California – has echoes of Peter Bogdanovich’s 

The Last Picture Show, documenting small town America as it erodes. Old petrol station 

signage sits on mounds of dirt, one-horse towns silently stew as Lee’s camera surveys the 

scene. Outbuildings look like they could be blown over by a stiff breeze. “America is beautifully 

shitty,” says Lee. “That’s the lay of the land. That’s what you might find in the desert, that’s 

what our suburbia looks like.” 

Lee knows all about suburbia: he grew up in Orange County. His family lived in a 70s tract 

home with a skate ramp out front and BMX bikes. He skateboarded to school, went to the 

liquor store and played video games. “It was just that typical 70s and 80s American suburban 

upbringing; staying out all night, causing trouble, going to the arcade and getting slices of pizza 

at the strip mall,” he says. 

 

Source: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

 

Zamyslite sa: Školiteľ sa vás opýta:  „Ako sa vám táto aktivita páčila? Bolo pre vás ťažké nájsť 

konkrétne gramatické štruktúry? Čítali ste celý text alebo ste ho len skenovali?” 

 

 

  

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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ÚLOHA 4  

Názov: KRÍŽOVKY 

 

 

 

Školiteľ vám rozdá pracovné listy s krížovkou, ktorú navrhla Mary C. Howardová.  Pozostáva z 

rôznych gramatických otázok. Túto Krížovku budete riešiť vo dvojiciach/skupinách a potom si 

svoje odpovede skontrolujete s ostatnými účastníkmi školenia. 

Zamyslite sa: Školiteľ sa vás opýta: „Pomohlo vám, že ste tieto úlohy riešili v skupine? Ako 

prebiehala diskusia v skupine?” 
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ÚLOHA 5 

Názov: PYRAMÍDA SLOV 

Školiteľ nakreslí pyramídu na obe strany tabule a rozdelí ju na bloky - niečo ako potravinová 

pyramída, ale s toľkými blokmi, koľko je kôl v hre. Ak je teda, čas na 10 kôl, v každej pyramíde 

by malo byť nakreslených 10 blokov. Následne účastníci dostanú sloveso a ich úlohou je čo 

najrýchlejšie napísať na tabuľu tri rôzne tvary tohto slovesa (priebehový čas/jednoduchý 

minulý čas/trpné príčastie). Účastník, ktorý správne určí čas, získava pre svoj tím blok v 

pyramíde. Keď účastník vyhrá blok pyramídy, vyplní tento blok kriedou alebo fixkou, aby 

označil postup. Vyhráva prvý tím, ktorý má dostatok blokov na postavenie celej pyramídy. 

Zamyslite sa:  

Školiteľ sa vás opýta: „Ako sa vám páčila táto aktivita? Bola pre vás práca v tíme užitočnejšia 

ako individuálna práca?“ 

 

ÚLOHA 6 

Názov: POHYBLIVÝ RAD 

 

Ste rozdelení do dvoch rovnako početných skupín a vytvoríte dve línie oproti sebe.    

                                                              

Jeden účastník sa pýta druhého, ktorý stojí oproti nemu: „Čo budeš robiť po hodine”? Účastník 

školenia odpovie: „Idem na ______ . Druhý sa opýta prvého: „Čo budeš robiť po hodine”? 

Druhý účastník školenia odpovie: „Idem na ________ . Jeden rad si vymení pozíciu tak, aby 

mal každý účastník nového partnera. (Osoba na konci pohyblivého radu sa presunie na 

začiatok radu.)    
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Účastníci vzdelávania pokračujú v pohyblivom rade v interakcii s novými partnermi, potom sa 

presunú ďalej. Aktivita sa ukončí, keď sa účastníci vrátia v pohyblivom rade na svoje pôvodné 

pozície. Po skončení hry sa účastníci pokúsia spomenúť si na čo najviac odpovedí ostatných 

účastníkov.  

Zamyslite sa:  

Opýtajte sa účastníkov: „Bolo pre vás ťažké zapamätať si odpovede ostatných účastníkov? Čo 

vám pomohlo?“ 

 

ÚLOHA 7: 

Názov: MINULÝ ČAS V PIESNI 

Dostanete kópiu piesne „Somebody that I used to know”. Najprv pieseň počúvajte a len 

sledujte jej slová. Potom si pieseň vypočujte ešte raz a podčiarknite všetky minulé tvary 

slovies. Po vypočutí a podčiarknutí spolu s trénerom okomentujte slovesá, ktoré ste podčiarkli. 

Následne vyhľadajte slovesný tvar, ktorý sa vyskytuje v celej piesni a spolu so školiteľom 

vytvorte pravidlo pre jeho používanie.  

 

Zamyslite sa: Školiteľ sa vás opýta: Bolo pre vás zábavnejšie učiť sa gramatiku počúvaním 

piesne a analyzovaním jej textu? Uprednostnili by ste tento typ aktivity častejšie? 
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SLOVAKIA 

B) CVIČENIA NA ROZVOJ SLOVNEJ ZÁSOBY 

 

 

AKTIVITA 1 

 

Stratégia na rozvoj slovnej zásoby: Building a Depth and Complexity Frame   

ÚLOHA 1 

 

Prečítajte si nasledujúce výroky a premýšľajte nad nimi. Súhlasíte s nimi? Diskutujte o nich 

v skupine. 

 

Fig. 1 (Source: https://www.azquotes.com/quote/810169) 

 

Fig. 2 (Source: 

https://www.quotemaster.org/good+vocabulary#&gid=1&pid=1) 
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SLOVAKIA 

ÚLOHA 2 

a) Prečítajte si krátky text. Označte slová, ktorým nerozumiete. 

b) Použite čistú formu v pracovnom liste a umiestnite slovo, ktoré nepoznáte do 

stredu         mapy. Vyslovte slovo a vyhľadajte ho v slovníku (ak je to nevyhnutné). 

c) Prečítajte text znova. Sú v ňom nejaké slová, ktoré so vybraným slovom súvisia? 

d) Použite slovník, nájdite slovo a jeho vhodnú definíciu. 

e) Nájdite slová a slovné spojenia, ktoré sa spájajú s vaším slovom. Pridajte nájdené 

slová do vášho rámika. 

f) Znova prečítajte text. Spojte slovo s významom v texte. 

 

 

Washington, D.C. 

Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the United 

States. His visit took place during the week prior to the Fourth of July. Logically, there 

were many activities and celebrations in town in preparation for Independence Day. 

During his stay in the city, Stephen visited a lot of important historical sites and 

monuments, and he left with a deeper understanding of the political history of the 

United States. 

Stephen spent a lot of time outdoors exploring the important monuments surrounding 

Capitol Hill. Of course, he saw the White House from its outside gate at 1600 

Pennsylvania Avenue. Stephen also visited the Washington Monument, the Jefferson 

Memorial, and the Lincoln Memorial. These statues and pavilions are dedicated to 

former U.S. presidents. They commemorate the contributions that these leaders 

made throughout American history. Washington, D.C. also has several war memorials 

dedicated to fallen soldiers during the major wars of the 20th century. 

Away from the Capitol Hill area, Washington, D.C. has many museums and art galleries 

worth visiting. Stephen enjoyed his visit to Washington, D.C. because he learned a lot 

more about American history after touring each important landmark. 

 Source: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/ 
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SLOVAKIA 

Depth and Complexity Frame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neznáme slovo: 
Napíšte opozitum Napíšte 

synonymum 

Napíšte vetu, ktorá obsahuje 
opozitum neznámeho slova 

Napíšte príklad, ktorý obsahuje 
neznáme slovo 
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SLOVAKIA 

ÚLOHA 3 

Doplňte zvyšné časti v “Depth and Complexity Frame”. 

- Nájdite príklady slova 

- Nájdite jeho synonymum (slovo s rovnakým/ podobným významom) 

- Nájdite jeho opozitum (slovo s opačným významom) 

- Nájdite príklad s vetou, ktorá obsahuje opozitum 

 

 

ÚLOHA 4 

Keď sa pozriete na vyplnenú schému (Frame), myslíte si, že už tomuto slovu rozumiete? 

Myslíte si, že ho budete poznať aj zajtra? Napíšte 3 veci, ktoré potrebuješ vedieť, keď sa učís 

slovnú zásobu efektívne.
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SLOVAKIA 

AKTIVITA 2 

 

Pospájajte a použite slová 

 

ÚLOHA 1 

 

Pozrite sa pozorne na uvedené dva príklady. Aký je vzťah medzi dvoma slovami? 

 

1. Sú to slová s opačným významom (Opozitá/antonymá: čierna a biela)? 

2. Sú to slová s podobným významom (synonymá: chutný a lahodný)? 

3. Nie je medzi nimi žiadna súvislosť? 

4. Patria do rovnakej tematickej oblasti (strecha a dom)? 

 

 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

beautiful pretty 

dangerous safe 
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SLOVAKIA 

ÚLOHA 2 

Videli ste príklady slovnej dvojice. Môžete napísať nejaké ďalšie vlastné príklady? 

 

 

 

ÚLOHA 3 

 

Pozrite sa na kartičky a vyberte si dvojicu slov. V skupinách diskutujte, či sú slová antonymá 

(1)  synonymá (2), nemajú žiaden vzťah (3) alebo sú v rovnakej oblasti (4) 
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AKTIVITA 3 

 

Hra so slovnou zásobou: Tabuľový závod       

  

ÚLOHA 1 

 

Pozrite sa na obrázok. O akú tematickú oblasť ide? 

 

 

Zdroj: https://kajabi-storefronts-production.global.ssl.fastly.net/kajabi-storefronts-

production/blogs/6119/images/FeLAGBTLSI6RjyQpWooL_pexels-photo-1574650.jpg 
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SLOVAKIA 

ÚLOHA 2 

 

Vymenujte slová, ktoré sa  vám spájajú s témou na obrázku. 

 

 

ÚLOHA 3 

Tabuľový závod: rozdeľte sa podľa družstiev a zoraďte sa pred tabuľou. Pozorne počúvajte, 

ktorú kategóriu slov učiteľ vyberie. 

 

 

a) Vymenujte zvieratá, ktoré môžete vidieť v ZOO. 

 

 

 

b) Vymenujte veci, ktoré sa vám spájajú so slovom pláž. 
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Task 4 

Po tabuľovom závode: bolo pre vás ľahké nájsť vhodné slová? 

 

 

 

Task 5 

 

Čo ste sa naučili v tejto hre? Boli pre vás kategórie nové? Napíšte a povedzte tri veci, ktoré si 

vezmete z tejto aktivity.

 


