
#001 SlovakforU Intro 

 

Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 

 

Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 

Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   

 

Dnes si povieme, prečo som sa rozhodla pre podcast a na aké epizódy sa môžete tešiť. 

Poďme na to! 

 

Minulý rok v apríli som sa začala učiť španielčinu a počúvanie podcastu mi veľmi pomohlo 

zlepšovať sa. Do dnes počúvam podcasty každý deň. Páči sa mi na nich to, že ich mám v mobile 

vždy po ruke a môžem ich počúvať aj pri upratovaní, varení alebo pri prechádzke vonku. 

 

Verím, že tak, ako sa deti učia jazyk počas prvých rokov života, počúvaním a opakovaním, tak sa 

dokážeme naučiť jazyk aj my, dospelí.  

A práve preto som sa rozhodla pre podcast, aby ste si mohli slovenčinu pravidelne vypočuť a 

pomocou materiálov sa ju aj učiť. 

 

Nová časť podcastu bude vychádzať trikrát do týždňa a bude mať najviac 10 až 15 minút. 

 

V utorok a vo štvrtok bude na rôzne témy z každodenného života, pomocou ktorých sa budete 

môcť naučiť novú slovnú zásobu a precvičiť si rozprávanie na danú tému. 

 

Tieto časti budú v dvoch jazykových úrovniach, A a B.  

Prvá úroveň A je určená pre tých z vás, ktorí už trochu po slovensky rozumiete, poznáte už aj 

nejaké slová, ale ešte ste na začiatku s učením sa. 

V druhej úrovni B pridám novú slovnú zásobu alebo gramatiku a rozprávať budem trošku 

rýchlejšie. 

 

Ku každej časti bude dostupný prepis textu, v slovenčine, ruštine a ukrajinčine a aj cvičenia v 

slovenčine na precvičenie si slovnej zásoby, gramatiky a rozprávania. 

 

V piatok bude vychádzať bonusová časť na rôzne témy, najmä zo sveta učenia sa jazykov. Táto 

časť bude mať prepis textu, transkript , ale bude určená najmä na to, aby ste so slovenčinou boli 

čo najviac v kontakte a počúvali ju pravidelne. 

 

http://www.slovakforu.sk/


Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  

 

Tak a to bolo na dnes všetko. 

Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 

Teším sa na vás v ďalšej časti. 

Prajem vám nádherný deň. 

http://www.slovakforu.sk/

