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11. Manažérske zhrnutie:  

Porozumenie textu 

Kľúčové slová: text, čitateľská gramotnosť,  žiak, primárne vzdelávanie, mimočítankové čítanie, 

knižnica 

Počas klubu sme sa oboznámili ako pracovať s textom na vyučovacích hodinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

1. Otvorenie klubu pedagogických zamestnancov 

2. Práca s textom na vyučovacích hodinách 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

P. učiteľ Horváth privítal členov pedagogického klubu 

 

K bodu 2 

Interpretácia textu a čitateľská gramotnosť sa obyčajne spájajú s vyučovaním literatúry a prácou s 

umeleckým textom. Žiaci však prichádzajú do styku s rôznymi textami, z ktorých by mali vedieť 

získať informácie, porozumieť im a kriticky ich hodnotiť. Prieskum ukázal, že žiakom nerobí 

problém vyhľadať údaj v súvislom texte. Horšie je to s čítaním grafu a porozumením implicitným 

informáciám. Významným faktorom, ktorý sa podpísal pod výkony žiakov, bolo nepozorné 

čítanie otázok. Prácu s inštrukciou a orientáciu v texte považujeme za základné zručnosti 

čitateľskej a školskej gramotnosti.  

 

Aktivity zamerané na prácu s textom: 

 

SKLADAČKA 

Text rozdelíme na štyri časti. Žiakom rozdáme text tak, že každý žiak má jednu zo štyroch častí. 

Nasleduje tiché čítanie textu. Vytvoríme tzv. expertné skupiny. V prvej expertnej skupine budú všetci 

tí, ktorí čítali 1. časť textu, v druhej tí, čo čítali 2. časť textu, v tretej expertnej skupine budú všetci tí, 

ktorí čítali 3. časť textu a napokon v štvrtej skupine sa stretnú všetci, ktorí čítali 4. časť textu. Pre 

prácu v expertných skupinách zadáme nasledovné pokyny: „Dôkladne sa porozprávajte o vašej časti 

príbehu. Upozornite sa vzájomne na dôležité veci. Staňte sa expertmi na svoju časť textu”. Vytvoríme 

nové zmiešané skupiny tak, aby sa v každej stretol expert na 1.časť, expert na 2., 3., a 4. časť. Každý 

expert postupne oboznámi ostatných v skupine so svojou časťou. Keď rozpráva expert na 1. časť, 

ostatní v skupine ho aktívne počúvajú a kladú otázky na vysvetlenie. Potom pokračuje expert na 

2.časť a za ním ostatní, až kým sa nevystriedajú všetci štyria a tým celá skupina zvládne celý príbeh. 

Príbeh v texte nie je ukončený. Vymyslite koniec príbehu. Môžeme zvoliť nasledovné možnosti: 

Každý sám vytvorí koniec príbehu a prečíta ho svojej skupine. V skupine kolujú papiere. Každý zo 

skupiny napíše na papier jednu vetu a posunie ho ďalšiemu v skupine, ktorý napíše ďalšiu vetu tak, 

aby nadväzovala na vety predchádzajúce. Tak vznikne v každej skupine 4-5 záverov príbehu. 

 

PÁROVÉ ČÍTANIE 

Jednou z ďalších možností práce so žiakmi je aj párové čítanie. Úlohou je zvládnuť text, ktorý 

rozdelíme na dve časti. Každý z páru číta inú časť textu. Prvú časť číta žiak A, druhú časť žiak B. Po 

prečítaní žiak A referuje prvú časť textu žiakovi B. Žiak B mu kladie otázky. Potom žiak B referuje 

druhú časť textu žiakovi A a žiak A kladie otázky. Takto spoločnými silami zvládnu celý text. Túto 

metódu je vhodné používať pri obsahovo náročnejších ukážkach, v ktorých je zložitejší dej alebo je v 

ňom veľa nových pojmov. Dá sa využiť na ktoromkoľvek predmete. Dôležité je, že žiaci sami 

pracujú s textom. 

  

POSLEDNÉ SLOVO PATRÍ MNE 

Táto metóda je vhodná pre tých žiakov, ktorí neradi rozprávajú. Pomáha zverejňovať svoje myšlienky 

pred spolužiakmi, formulovať vecne a stručne ich nápady súvisiace s prečítaným textom, Nadviazať 

na to, čo už bolo povedané a neopakovať už povedané, pozorne počúvať komentáre spolužiakov, vžiť 

sa do spôsobu myslenia spolužiakov, rešpektovať pravidlá diskusie. 



Popis metódy: 

1.Jeden žiak prečíta zaujímavý úryvok alebo citát z knihy. 

2. Spolužiaci sa snažia odhadnúť, prečo ich spolužiak vybral práve tento citát a snažia sa zistiť dôvod. 

Postupne sa k tomu môžu vyjadriť viacerí žiaci. 

3. V závere krátkej diskusie prečíta žiak, ktorý citát alebo krátky úryvok vybral, ostatným svoje 

poznámky – komentár k prezentovaným myšlienkam, ktoré z textu vybral. Toto jeho vyjadrenie 

predstavuje záver diskusie. Posledné slovo teda patrí tomu žiakovi, kto v úvode čítal svoje myšlienky 

z textu. Pri tejto aktivite musia žiaci dodržiavať určité pravidlá. Predovšetkým si neskáču do reči, 

nezosmiešňujú sa, nehovoria o sebe, nevyjadrujú svoje názory na citát, ale sústreďujú sa na 

spolužiaka a premýšľajú o ňom, prečo vybral práve tie vety, ktoré vybral. Napríklad: Ja si myslím, že 

si Janko vybral tento citát z textu preto, lebo... 

Z uvedeného vyplýva, že táto metóda pomáha formovať nielen komunikáciu, ale aj medziľudské 

vzťahy, formuje empatiu a prosociálnosť. 

  

 

K bodu 3  

Na hodinách čítania sa tretiaci zamerajú na mimočítankovú literatúru : 

Dušan Dušek – Babka na rebríku ako aj na prácu s grafom na hodinách prírodovedy 

a matematiky, ale aj na nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Druháci sa na hodinách matematiky zamerajú na slovné úlohy a zápis čísla do 100. 

 

K bodu 4  

P. uč. Horváth sa poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

1. Aktivity zamerané na prácu s textom realizovať na vyučovacích hodinách. 

 

2. Vypracovať vzorovú prípravu zameranú na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. 

 

14. Vypracoval (meno a priezvisko) PaedDr. Vladimír Horváth 
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