
#002: Ako počúvať podcast? 

 
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, ako pracovať s týmto podcastom, aby ste sa naučili čo najviac. 

Poďme na to! 

 

Podcasty sú nahrávky, ktoré sú dostupné zadarmo na internete. Môžete ich pomocou  zlepšovať 

svoje znalosti cudzieho jazyka. Môžete ich počúvať aj vtedy, keď kráčate na zastávku, venčíte 

psa, varíte, upratujete alebo čakáte v rade v obchode. 

 

Ako však používať tieto nahrávky, aby ste sa naučili čo najviac? 

Prezradím vám postup, ktorý fungoval mne pri učení sa španielčiny. 

 

Najskôr vám však poviem 3 dôležité veci, ktoré som sa pri počúvaní naučila. 

 

Prvá - počúvajte podcast o trochu ťažší, ako je vaša aktuálna znalosť jazyka. Ak budete počúvať 

príliš ľahký podcast, za chvíľu sa budete nudiť - nebude vás to baviť. 

 

Druhá - podcast sa dá v každej aplikácii spomaliť, či zrýchliť. Ak je pre vás obsah zaujímavý, ale 

tempo rozprávania vám nevyhovuje, hľadajte túto možnosť v nastaveniach a rýchlosť si 

prispôsobte podľa seba. 

 

Tretia - počúvanie vám môže na začiatku robiť problémy a je to tak v poriadku. Aj počúvanie sa 

dá naučiť, a to len a len počúvaním. Takže to nevzdávajte, pokiaľ sa vám zdá, že vám to nejde. 

Skúste na začiatok používať slúchadlá a sústrediť sa len na počúvanie. Takto sa budete určite v 

počúvaní zlepšovať. 

 

Tak a teraz si poďme povedať, ako postupovať. 

 

 

• najskôr si podcast len vypočujte, bez čítania transkriptu, kľudne aj dvakrát 

• skúste získať aspoň predstavu o čom sa hovorí 

http://www.slovakforu.sk/


• môžete si vypísať najdôležitejšie slová, ktoré ste počuli 

• ak neviete, čo slová znamenajú, alebo ako sa presne píšu, nevadí, teraz prichádza na rad 

transkript 

• znovu si vypočujte podcast a čítajte si popri tom slovenský transkript 

• ak môžete, prečítajte si transkript aj nahlas a výslovnosť si porovnajte s podcastom 

• ak máte viac času, môžete sa pri čítaní transkriptu nahrať, nahrávku si pustiť a porovnať 

si výslovnosť 

• na záver skúste prerozprávať čo ste počuli, najlepšie nahlas 

• ku každému podcastu bude dostupná slovná zásoba, ktorú si pravidelne opakujte, až 

kým ju nebudete vedieť využívať automaticky 

• precvičovať si ju môžete pomocou doplnkových cvičení, ktoré nájdete pri každej časti 

podcastu 

• viac o učení sa slovnej zásoby si povieme v ďalších častiach podcastu 

 

Takýto postup fungoval pri učení sa cudzieho jazyka mne. Ak vám niektorý bod nevyhovuje, 

pokojne ho preskočte. Vypíšte si vlastnú slovnú zásobu, ktorá vás zaujíma alebo si nájdite svoj 

spôsob, akým sa vám učí najlepšie. 

Najdôležitejšie je, aby ste sa pri učení nenudili a podcast vás bavil.  

 

Nezabudnite sa venovať počúvaniu pravidelne. Časti podcastu si môžete v aplikáciách stiahnuť 

do mobilu a počúvať ho aj vtedy, ak nemáte práve pripojenie na internet.  

 

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/

