
#032: Ako sa obklopiť slovenčinou? 
 
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 je dôležité byť v kontakte so slovenčinou čo najviac, ak sa ju chcete 

naučiť a čo počúvať. 

 

Poďme na to! 

 

V minulej bonusovej časti číslo 29 sme si povedali, prečo je dôležité začať čím skôr rozprávať 

a spomenuli sme si 3 spôsoby, ako rozprávanie zapojiť do učenia sa jazyka. Dnes si povieme, 

prečo je dôležité počúvať a obklopiť sa slovenčinou, ak sa ju chceme naučiť. Povieme si aj, 

ako to môžeme urobiť aj keď máme málo času. 

 

Počúvanie je jednou z najdôležitejších aktivít, ktorá vám zabezpečí veľa kontaktu s cudzím 

jazykom. Nielenže sa vďaka počúvaniu bude zlepšovať vaša výslovnosť, zároveň je skvelým 

zdrojom novej slovnej zásoby a bránou k živému jazyku, ako ho používajú rodení hovoriaci. A 

v neposlednom rade ide aj o zábavnú činnosť. 

 

Prečo by ste sa mali učiť jazyk aj cez počúvanie? Povieme si hneď 4 dôvody. 

 

1. dôvod - Ak nerozumiete, s nikým sa neporozprávate.  

Aby sme vedeli komunikovať, potrebujeme aj rozumieť, čo hovorí druhá strana. A to si 

precvičíte jedine intenzívnym počúvaním. Veľa ľudí robí chybu, že čakajú, kým začnú jazyku 

rozumieť a myslia si, že až potom môžu pozerať filmy či seriály. V skutočnosti to však funguje 

opačne: najprv musíte čo najviac počúvať a potom sa zlepší vaše porozumenie. 

 

2. dôvod : Rýchle výsledky vás motivujú vytrvať v učení sa slovenčiny.  

Keď začnete intenzívne počúvať, výrazné zlepšenie porozumenia uvidíte už o pár týždňov. 

Počúvanie je totiž najvďačnejšia činnosť – stačí vám počúvať 20 až 30 minút denne a veľmi 

rýchlo pocítite, že rozumiete viac. Nahrávky prestanú byť len zmes zvukov, ale začnete 

rozoznávať často opakované slovíčka.  

 

3. dôvod : Počúvanie si viete ľahko zaradiť do života, aj keď máte menej času  

Všetci máme toho veľa a vyčleniť si 20 minút denne na učenie sa jazyka môže vyzerať 

nereálne. Našťastie, na počúvanie si nemusíte vyčleniť extra 20 minút, keď nerobíte nič iné, 
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len sa sústredíte na učenie. Počúvať môžete aj popri umývaní riadu, venčení psa, v 

autobuse, pri čakaní v obchode, proste kdekoľvek a kedykoľvek. Ak ste začiatočník, 

odporúčam vám zaradiť počúvanie najmä pri činnostiach, ktoré už robíte automaticky a 

môžete sa sústrediť na to čo počujete. Alebo si potom nahrávku vypočuť ešte raz v kľude.  

 

4. dôvod : Počúvaním si zlepšujete aj rozprávanie.  

Počúvanie je s rozprávaním úzko prepojené – keď si zlepšíte porozumenie, uvidíte pokrok aj 

v rozprávaní. Pri počúvaní totiž vnímate, ako má vyzerať plynulý prejav v slovenčine a 

zároveň zisťujete, ako sa ktoré slovíčko vyslovuje. 

 

To boli 4 dôvody, prečo zaradiť počúvanie do učenia sa jazyka. Ak neviete čo počúvať, dám 

vám pár tipov.  

 

Podľa toho, koľko máte času, môžete si vybrať na počúvanie rôzne kanály na YouTube, 

nájdete tam kanály zamerané na učenie sa slovenčiny, ako napríklad Learn Slovak with 

stories, alebo využite túto stránku na nájdenie si videí na tému ktorá vás baví. Môžete tak 

nájsť rôzne návody, recepty, ale napríklad aj audioknihy či rozhlasové hry. Dajte si pozor, aby 

ste nepočúvali a nepozerali videá v češtine, ktorá je podobná, no v učení sa slovenčiny by 

vás zbytočne mýlila.  

 

Ak ste na Slovensku, určite využite možnosť pozerať televízor či počúvať rádio. Mnohé rádiá 

a telky majú vysielanie aj cez internet, no väčšinou sa dajú počúvať len na našom území a v 

zahraničí nefungujú. V telke si viete nájsť rôzne seriály a filmy, väčšina operátorov už 

poskytuje aj možnosť pozrieť si filmy z archívu a zastavovať si film, čo môžete využiť 

napríklad na vypísanie si zaujímavej slovnej zásoby, či si film kúsok vrátiť, ak ste všetkému 

nerozumeli. Opäť si dajte pozor na češtinu, s českým dabingom sa môžete stretnúť aj v 

slovenskej televízii.  

 

Mojim najobľúbenejším spôsobom, ako sa obklopiť cudzím jazykom je počúvanie podcastov. 

Podcasty existujú na akúkoľvek tému, aká vás zaujíma. Môžu byť krátke, ako napríklad tento 

podcast, do 10-15 minút, alebo môžu mať kľudne hodinku či dve. Podcast si môžete pustiť 

kedykoľvek a kdekoľvek chcete, môžete si jednotlivé epizódy stiahnuť do mobilu a počúvať 

aj vtedy, keď práve nie ste na wifi.  

 

Ak s jazykom ešte len začínate, siahnite po takom zdroji, ktorý je prispôsobený 

začiatočníckej úrovni. Mnohé zdroje dokonca obsahujú rady a tipy na učenie sa vami 

zvoleného jazyka. Ak už ste v jazyku pokročilejší, nejestvuje snáď žiadne obmedzenie. 

Pokojne sa môžete započúvať do filmu, videa či podcastu, ktoré sú určené rodeným 

hovoriacim.  

 

O konkrétnych slovenských filmoch si povieme nabudúce.  



Máte vy svoj obľúbený zdroj, ktorý radi počúvate? Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť na 

email slovakforu@gmail.com. 

 

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. 
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