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Počúvanie v angličtine, nemčine, či akomkoľvek cudzom jazyku je jednou z najlepších
aktivít, ktorá vám zabezpečí veľké množstvo kontaktu s jazykom a veľmi jednoducho sa dá
zaradiť do bežného učebného plánu. V neposlednom rade vám umožní počúvať prirodzený
cudzí jazyk, presne taký, aký používajú rodení hovoriaci.
V tomto e-booku vám predstavíme skvelý zdroj na počúvanie v cudzom jazyku –
podcasty a zároveň vám dáme i konkrétne tipy na zaujímavé podcasty, ktoré môžete začať
počúvať hneď teraz. Nezaujímavým nahrávkam k učebniciam môže byť navždy koniec!
Ak podcasty nie sú pre vás novinkou, ale ešte ste nenašli ten pravý, a preto ich
nevyužívate na zlepšovanie svojich jazykových zručností, i vy si tu určite nájdete zaujímavé
tipy.

Podcasty, krátke relácie na internete na rozmanité témy, sa v súčasnosti tešia veľkej
obľube, a zrejme ste sa už s aspoň jedným podcastom stretli aj vy. Ak ste však zatiaľ
neuvažovali o tom, že by ste sa počúvaním cez internet mohli naučiť aj cudzí jazyk, potom
vám predstavíme hneď niekoľko tipov, ako tento užitočný zdroj zaradiť do svojho
pravidelného učebného plánu.
Skôr, ako si predstavíme konkrétne podcasty v 6 jazykoch, pozrime sa na to, prečo by
ste sa vôbec mali pustiť do ich počúvania.


V závislosti od podcastu vám v pravidelných intervaloch pribúdajú nové epizódy.
Môže ísť o jednu časť raz za jeden alebo dva týždeň a práve vďaka tejto pravidelnosti
máte zabezpečený stabilný prísun nového učebného materiálu.



Taktiež máte na výber šikovné podcasty dlhé iba niekoľko minút, ktoré zhltnete
na posedenie, ako aj hodinové relácie podrobne rozoberajúce zvolenú tému. Ak ste si
obľúbili podcast s dlhšími epizódami a jednoducho nemáte toľko času, aby ste si jednu
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časť vypočuli naraz, pokojne si ju rozdeľte na niekoľko kratších, ľahšie stráviteľných
pasáží. Jednej epizóde sa môžete venovať niekoľko dní, dôkladne si ju vypočuť a
spracovať slovíčka.


Podcasty môžu byť určené priamo študentom učiacim sa cudzí jazyk, a tak sú jazykovo
aj obsahovo prispôsobené rôznym úrovniam. Väčšina je však vhodná pre rodených
hovoriacich, vďaka čomu môžete počúvať skutočný, živý jazyk.



K niektorým podcastom nájdete na internete aj textový prepis, takzvaný transkript,
ktorý vám môže pomôcť s porozumením hovoreného slova. Ľahšie si spracujete slovnú
zásobu a zaradíte ju na ďalšie opakovanie.



Nespornou výhodou pocastov je fakt, že väčšina z nich je dostupná na internete
bezplatne, stačí mať vhodný mobil alebo iné zariadenie a pripojenie na internet.



Podcasty sa totiž zaoberajú snáď každou oblasťou ľudského života
a v angličtine je ponuka priam bezodná. Rozmanitosť tém presvedčí aj toho najviac
prieberčivého poslucháča.



Nie vždy sa vám chce brať so sebou na cestu učebnicu alebo knižku na čítanie a
zároveň vo vašej taške nikdy nemôže chýbať smartfón? Skvelé! Nahrajte si do mobilu
chytrú aplikáciu, večer pred odchodom si stiahnite niekoľko epizód zaujímavého
podcastu a ani na cestách nebudete ukrátení o cudzí jazyk.



A ak sa vám pomaly míňajú konverzačné témy na jazykový tandem, dohodnite sa
s konverzačným partnerom, že si vypočujete jednu epizódu zvoleného podcastu
a na ďalšom stretnutí sa o nej porozprávate. Už vám nikdy nebude chýbať téma
na rozhovor!

Najjednoduchší spôsob, ako počúvať podcasty vo vašom mobile, je stiahnuť si
aplikáciu PocketCasts a potom si priamo v nej vyhľadať jeden z odporúčaných podcastov
uvedených nižšie. Stlačíte „Subscribe“ („Odoberať“) a môžete sa pustiť do počúvania
ľubovoľnej epizódy!

Veríme, že sme vás presvedčili, že počúvanie podcastov môže obzvlášť obohatiť váš
kontakt s cudzím jazykom a už začínate uvažovať, do čoho by ste sa pustili na začiatok.
Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, nižšie vám predstavujeme hneď niekoľko
konkrétnych tipov, ktoré vám otvoria brány do sveta počúvania podcastov v šiestich
jazykoch.

Prajeme vám príjemné čítanie a počúvanie!
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Easy Stories in English
Učte sa angličtinu prirodzeným spôsobom a
započúvajte sa do rozmanitých príbehov. Autorka, Ariel
Goodbody, vám každý týždeň prečíta príbeh prispôsobený
na vašu jazykovú úroveň, od začiatočníkov až
po pokročilých. Na ešte lepšie porozumenie nájdete
na stránke aj textové transkripty.

I Will Teach You a Language
Podcast Ollyho Richardsa, známeho polyglota, rečníka
a učiteľa, ktorý sa naučil osem jazykov, prináša rôzne témy
týkajúce sa učenia sa cudzích jazykov. V tomto podcaste
nájdete i Ollyho päťdielny rozhovor s Lýdiou Machovou
o tom, ako si nájsť správne učebné materiály, ako si
nastaviť priority, či ako je to s tými titulkami pri pozeraní
seriálov. Prvú časť rozhovoru nájdete v epizóde s číslom
292.

All Ears English
Započúvajte sa do krátkych epizód, v ktorých dve
Američanky rozoberajú rôzne témy zo života. Keďže je
ich jazykový prejav zrozumiteľný a obsah sa zameriava
na ľudí učiacich sa angličtinu, ide o skvelý zdroj
na počúvanie pre študentov.
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Authentic German Learning Podcast
Či ešte študujete, alebo už chodíte do práce, tento
podcast vám pomôže zdokonaliť nielen svoje jazykové
schopnosti ale podporí i váš osobný rozvoj. So šikovnými
poznámkami v nemeckom a anglickom jazyku ku každej
epizóde sa vám s týmto zdrojom bude pracovať ešte
ľahšie.

Langsam gesprochene Nachrichten
Pokiaľ sú na vás zdroje určené pre rodených
hovoriacich v nemčine ešte príliš rýchle, potom vyskúšajte
„pomaly nahovorené správy“. Od pondelka do soboty si
v tomto podcaste môžete vypočuť aktuálne správy
a pomocou transkriptu spracovať novú slovnú zásobu.

Marktplatz
Z produkcie Deutsche Welle vzniklo viacero
zaujímavých projektov, a ak sa nemčinu učíte už dlhší čas
a potrebovali by ste si rozšíriť slovnú zásobu
z pracovných dôvodov, potom vám môže pomôcť
Marktplatz. K jednotlivým kapitolám si môžete siahnuť
písomný transkript a témy siahajú od firemnej kultúry,
cez služby zákazníkom až po medzikultúrne výzvy.

© 2021 Jazykový mentoring s.r.o.

4

TYPY NA JEDNODUCHÉ PODCASTY

Radio Ambulante
Jeden z najpopulárnejších podcastov z latinskej Ameriky,
ktorý vám priblíži španielsky jazyk vo forme príbehov. Celý tím
producentov, autorov a novinárov vám v pravidelných
intervaloch prináša množstvo podnetov na zdokonaľovanie sa
v španielčine.

News in Slow Spanish
Ak ste sa už stretli s pomaly čítanými správami v inom
jazyku, potom vás určite poteší i tento podcast v španielčine.
Dozviete sa o aktuálnom dianí primeraným tempom, takže
vám už nič neunikne.

Unlimited Spanish
Ak hľadáte skvelý zdroj na zdokonaľovanie svojho
porozumenia v španielskom jazyku, potom ste na správnom
mieste. V tomto podcaste sa dozviete nielen o španielskej
kultúre, ale k dispozícii máte aj textový prepis.
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Russian Podcast
Či už sa začínate učiť ruštinu alebo patríte medzi
pokročilejších, v tomto podcaste nájdete užitočné
informácie ale aj náročnejšiu slovnú zásobu. Obsah
podcastu je tak pestrý a bude vás dlho baviť.

Slow Russian Podcast
Tento podcast je nahovorený dostatočne pomaly, aby
ste stíhali zachytiť všetko dôležité. Epizódy sú rozmanité,
témy siahajú od ruskej kultúry, cez tradície až po bežný
život, a ak by ste chceli ešte viac obsahu, sympatickú
Dariu nájdete aj na YouTube.

Ракета: Simple Russian
Aj keď ide o podcast čisto v ruskom jazyku, jednotlivé
epizódy sú krátke a použitý jazyk jednoduchý. Každá
epizóda je zameraná na konkrétnu oblasť, a tak môžete
počúvať na témy ako plány do budúcnosti, koníčky, či
obliekanie. Môžete si tak otestovať znalosť svojej zásoby a
zároveň za použitia transkriptu sledovať hovorené slovo.
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One Thing In A French Day
Epizódy v tomto podcaste pribúdajú trikrát do týždňa,
a keďže trvajú iba pár minút, ľahko ich zaradíte do svojho
učebného plánu. O Francúzsku po francúzsky – príjemné
počúvanie na každý deň.

Learn French by Podcast
Ako už naznačuje názov tohto podcastu, jednotlivé
epizódy vám vďaka prirodzenej francúzštine môžu
pomôcť s bežnou konverzáciou. Počúvajte vtedy a tam,
kde to vyhovuje vám a učte sa francúzštinu zábavným
spôsobom.

News in Slow French
Pomaly nahovorené správy vo francúzskom jazyku sú
vhodé pre mierne pokročilých až pokročilých študentov.
Dozviete sa aktuálne novinky z diania doma i v zahraničí
a v bezplatnej verzii máte prístup k čiastočným epizódam.
Ak by ste chceli získať neobmedzený prístup ako aj
transkript celých epizód, môžete si túto spravodajskú
službu predplatiť.
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Coffee Break Italian
Vďaka tomuto podcastu sa môžete učiť taliančinu aj
od úplného začiatku. Cez anglický jazyk vám sympatickí
moderátori vysvetlia základné frázy a s postupom
jednotlivých epizód bude rásť i vaše sebavedomie
v taliančine.

ItalianPod101.com
Či ste v taliančine začiatočník alebo skúsený študent,
tento podcast ponúka niečo pre každého. Spájajú sa
v ňom poznatky o talianskej kultúre, aktuálnom dianí ako
aj jazykové zaujímavosti.

La Bottega di Babbel
Týmto podcastom pre mierne pokročilých sprevádza
sympatický Gianluca, ktorý v jednotlivých epizódach
spovedá rodených hovoriacich ako aj študentov taliančiny
o tradíciách, kultúre a každodennom živote v Taliansku.
Ak používvate aplikáciu Babbel, podcast nájdete aj priamo
v nej, spolu so šikovným transkriptom.
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Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať. Ideálne priamo do našej
facebookovej skupinky Učíme sa učiť sa jazyky, kde vďaka aktívnym členom – samoukom
nájdete množstvo ďalších tipov na počúvanie.
Držím vám palce :)
Lýdia Machová a tím Jazykového mentoringu

www.jazykovymentoring.sk

info@jazykovymentoring.sk
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@jazykovymentoring
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