
Návod na nahratie videa, ako rozprávame v cudzom jazyku 

Na začiatku aj na konci kurzu si urobíme jednoduché video bez prípravy, na ktorom 
spontánne rozprávame v cudzom jazyku. Nebojte sa, je úplne v poriadku, ak na videu počuť 
ääääää, hmmm a iné pazvuky :) Chceme predsa zachytiť, ako na tom naozaj sme, a nie 
natočiť profesionálne video do televízie! :)  

Ako teda na to: 

I. NAHRATIE VIDEA NA MOBIL / FOTOAPARÁT 

A) AK MÁTE SMARTFÓN  

1. Choďte do aplikácie Kamera alebo inej, ktorú používate na robenie fotiek v mobile. 

Veľká väčšina z nich (ak nie všetky) majú tiež možnosť natočiť video, väčšinou je to 

červený krúžok alebo štvorček. Na niektorých telefónoch treba najprv prejsť z FOTO 

na VIDEO (viď obr. nižšie), až potom sa zobrazí červený krúžok. Skúste si natáčanie 

videa najskôr na 3 sekundy a natočte niečo okolo seba, aby ste videli, či to funguje.  
 

                      
 

2. Väčšina smartfónov má kameru aj vpredu, nielen vzadu. Ak ju má aj váš telefón, treba 
stlačiť tlačidlo, ktorým zmeníte zadnú kameru na prednú. Bývajú to väčšinou nejaké 
okrúhle šípky (viď obr. nižšie). Skúste postláčať a ak sa uvidíte na obrazovke vy sami, 
podarilo sa. :) Ak prednú kameru na mobile nemáte, nevadí, natočíme to aj zadnou.  
 



 
 

3. Položte si telefón na stôl alebo nejakú poličku tak, aby kamera ukazovala na vás (či už 
predná alebo zadná). Ak je to predná, môžete telefón celý čas držať aj v ruke, netreba 

ho položiť – budete sa celý čas vidieť na obrazovke, a teda sa nestane, že by ste 
omylom vyšli zo záberu. 

4. Stlačte nahrávanie a začnite rozprávať. Môžete hovoriť o čomkoľvek, ale ak neviete, 
zodpovedajte nasledovné otázky: 

 

 Ako sa voláte a odkiaľ ste? čím sa živíte? 

 Aký jazyk sa idete učiť v rámci mentoringu? 

 Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s učením sa tohto jazyka? Chodili ste na 
nejaké kurzy? Boli ste v zahraničí? Ako dlho sa ten jazyk učíte? 

 V čom pociťujete najväčšie problémy v danom jazyku? Čo by ste si chceli 
najviac zlepšiť?  

 Aké sú vaše plány na mentoringový program? Čomu sa chcete venovať a 
ako často? Odkiaľ vezmete materiály? 

 Tešíte sa na tento mentoring? Prečo?  
 Môžete doplniť, aký máte dnes deň a čo ste robili :-) 

 

Bonus: dole na konci tohto návodu nájdete tieto isté otázky preložené do angličtiny a 
nemčiny, keďže to sú najpopulárnejšie jazyky v mojich mentoringových programoch. Keď 
budete robiť video, bude pre vás jednoduchšie odpovedať na otázky položené v danom 

jazyku, ako prepínať medzi slovenskými otázkami a anglickými/nemeckými odpoveďami. Tí, čo 
majú iné jazyky, to budú musieť zvládnuť aj so slovenčinou :)  



Celé video môže mať len 2-3 minútky, netreba nič dlhé. Dôležité je, aby ste si to nenacvičili 
vopred a už vobec nie napísali! Ide nám o spontánny prejav.  

Nepodvádzajte! Bolo by to len na vašu škodu.  

 

B) AK NEMÁTE SMARTFÓN 

Rovnako sa viete nahrať aj akýmkoľvek fotoaparátom, ktorý robí aj videá. Položíte na stôl, 
stlačíte nahrávanie a rozprávate.  

Video si skopírujte na počítač cez SD kartu alebo USB káblom.  

 

II. NAHRATIE VIDEA NA YOUTUBE 

A) CEZ SMARTFÓN 

1. Otvorte si v telefóne nahraté video (v Galérii fotografií) a kliknite na symbol zdieľania 

(viď obrázok. Niektoré telefóny mávajú miesto toho symbol troch guličiek:

 
2. Medzi možnosťami nájdite aplikáciu YouTube a kliknete na ňu. Pozor, YouTube 

musíte mať v telefóne nainštalovaný ako samostatnú aplikáciu (cez Google Play resp. 

AppStore – je to bezplatné), inak ju medzi možnosťami mať nebudete.  

              

3. Otvorí sa vám okno pre nahratie videa, v ktorom zadáme: 

1) názov videa (napr. Video 1, viď obr. nižšie).  
2) popis (len ak chcete)   

3) výber kategórie, ale nie je to dôležité, lebo to nejdeme zdieľať verejne.  

Na obrázku je príklad názvu „Video 1“, ale ja vás poprsím nazvať video takto:  



1) meno, 2) jazyk (skratkou), 3) mentoringový program, 4) dátum  

Príklad: Lydia DE Novorocny mentoring 8.2.2017 

 

POZOR!  

Nižšie sú zobrazené tri možnosti na označenie videa: Verejné, Nezverejnené 

(prípadne „Nezaradené“) a Súkromné. Dôležité je, aby sme video označili ako 

Nezverejnené (prípadne „Nezaradené“, po anglicky „Unlisted“) – viď obr.: šípka č. 3.  

 

Ak je totiž video verejné, môže si ho vyhľadať ktokoľvek na Youtube. Ak je to 
súkromné, nikto okrem vás si ho nebude môcť pozrieť, teda ani ja. 
Nezverejnené/Nezaradené znamená, že si ho môže pozrieť každý, kto má daný link, 
ale nedá sa vyhľadať na Youtube, teda my v našej skupine ho môžeme pozrieť, ak 
nám dáte link, a rovnako ja si ho môžem prehrať, keď mi ho pošlete emailom. 
Nezverejnené/Nezaradené je teda vždy najlepšia a najsitejšia voľba.  
 

4. Na záver kliknite na 4) Zverejniť.  

 

 

 

 
 

5. Po zverejnení si video môžete zobraziť na YouTube a následne ho zdieľať priamo do 
našej skupinky na Facebooku, prípadne skopírovať link a zdieľať v skupinke ten (viď 
dole na obrázku šípjy oboch možností). Ak nechcete, aby vaše video videla celá naša 
skupinka, pošlite ho len mne na emailovú adresu: lydia@jazykovymentoring.sk  
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B) CEZ POČÍTAČ 

1. Prihláste sa na počítači do svojho Gmailového účtu.  
2. Choďte na YouTube, kde budete automaticky prihlásení za seba, lebo Google a 

YouTube sú prepojené. Svoju fotku budete vidieť vpravo hore (ak máte fotku vo 
svojom Gmailovom konte).  

3. Vedľa vašej minifotky vpravo hore je tlačidlo NAHRAŤ (viď obr. nižšie) alebo symbol 

nahrávania – šípka smerujúca dole. 

 

Po kliknutí na Nahrať (alebo na šípku smerujúcu dole) sa vám zobrazia 3 možnosti: 
Verejné, Nezaradené a Súkromné. Zvoľte Nezaradené. (Ak je video verejné, môže si 
ho vyhľadať ktokoľvek na Youtube. Ak je to súkromné, nikto okrem vás si ho nebude 



môcť pozrieť. Nezaradené znamená, že si ho môže pozrieť každý, kto má daný link, 
ale nedá sa vyhľadať na Youtube, teda presne to, čo my potrebujeme.) 

 

6. Keď si zvolíte Nezaradené, kliknite na veľkú šípku v strede, a vyberte video v počítači, 
ktoré chcete dať na Youtube. Ak ste stiahnuté video nepresúvali, nachádza sa 

v priečinku, kde sa automaticky uložilo (viď bod 6). 
7. Chvíľu počkajte, kým sa video nahrá, a potom len stlačte HOTOVO. Ukáže vám link, 

ktorý nám stačí skopírovať a vložiť do Facebookovej skupinky. :) Ak nechcete, aby 

vaše video videla celá naša skupinka, pošlite ho len mne na emailovú adresu: 
lydia@jazykovymentoring.sk  

 

To je všetko. Nie je to vôbec ťažké. Skúste to, budeme všetci veľmi radi! A pre vás niet 

lepšieho záväzku sa zlepšiť, ako sa verejne ukázať na začiatku a sľúbiť, že sa ukážeme aj na 
konci. :-) Teším sa na vaše videá, a ešte väčšmi na tie, ktoré zverejníte v skupinke :)  
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PRÍLOHA: OTÁZKY DO VIDEA V ANGLIČTINE A NEMČINE 

aby sa vám ľahšie odpovedalo :) 
 

ENGLISH 

 What's your name and where are you from? What do you do for a living? 

 What is your previous experience with English? Have you attended any 

courses? Have you been abroad? How long have you been learning English? 

 What are your biggest problems in the language? What would you like to 

improve? 

 What are your plans for this mentoring program? What do you want to do 

and how often? What materials are you going to work with? 

 Are you looking forward to the language mentoring? Why? 

 Bonus question: How are you today? What have you done today? What will 

you do later?  

 

DEUTSCH 

 Wie heisst du und woher kommst du? Was bist du von Beruf? 

 Wie hast du Deutsch bis jetzt gelernt? Hast du einige Kurse besucht? Warst du 

im Ausland? Wie lange lernst du schon die Sprache? 

 Was sind die größten Probleme für dich am Deutschlernen? Was möchtest du 

am meisten verbessern? 

 Wie ist dein Sprachmentoring-Lernplan? Was willst du machen und wie oft? 

Welche Materialien wirst du benutzen? 

 Freust du dich aauf das Sprachmentoring? Warum? 

 Bonus-Frage: Wie geht es dir heute? Was hast du schon gemacht und was 

wirst du heute noch tun?  

 


