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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, porozumenie textu, hlavná myšlienka, práca s textom, 

stratégie a metódy vo vyučovacom procese, metakognitívne zručnosti, jazykové kompetencie 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na metódy čítania s porozumením, postupy, odporúčania, návrhy 

zadaní pre čítanie textov s porozumením. 

 

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

 analyzovanie spôsobov rozvoja čítania s porozumením 

 oboznámenie sa so stratégiami a metódami vhodnými na využitie vo vyučovacom procese 

 oboznámenie sa s pojmom metakognícia, zamyslieť sa nad uplatnením v školskej praxi a 

špecifikovať metakognitívne zručnosti 

 výmena skúseností z praxe medzi učiteľmi 

 identifikovanie spoločných problémov a vypracovanie spoločných postupov pri uplatňovaní 

metakognície v procese rozvoja čitateľskej gramotnosti 

 diskusia v Klube učiteľov humanitných predmetov 

 
Porozumenie textu je základná kompetencia čitateľskej gramotnosti. Je odstupňovaná súborom 

činností či cieľov, ktoré musí žiak v procese porozumenia textu naplniť. Doslovné porozumenie je 

pochopenie priamych významov - slov, myšlienok, viet. Porozumením textu žiak odkýva jeho obsah, 

skryté významy a súvislosti. Procesy porozumenia textu odrážajú stupne mentálnych stratégií - 

činností, ktoré realizujú pri čítaní. 

Čítanie s porozumením je súčasťou rôznych gramotností, ktoré potrebujeme pre každodenný život. 

Možno si to ani neuvedomujeme, ale inak rozumieme umeleckému textu a inak napríklad náučnému, 

pričom text rozvíja naše komunikačné a čitateľské zručnosti. Úplne prvou etapou čitateľských 

zručností je naučiť sa čítať a písať. Druhou je spájanie slabík a slov a prechod k plynulému čítaniu. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2


Treťou etapou je porozumenie textu - uvedomenie si obsahu prečítaného. Vyššou čitateľskou 

kompetenciou je analýza literárneho textu, kde čitateľ nemá pochopiť len obsah oznámenia v texte, 

ale mal by vedieť odhaliť aj skryté vlastnosti textu, prípadne myšlienky autora. Neodmysliteľnou 

súčasťou je aj správna interpretácia. Na dnešnom stretnutí Klubu učiteľov humanitných predmetov 

sme sa zaoberali touto témou v jednotlivých bodoch: 

 

1. Analyzovanie spôsobov rozvoja čítania s porozumením 

Učiteľ má na výber viacero spôsobov, ako pomôcť pri rozvíjaní a zdokonaľovaní čítania s 

porozumením. Sú na to známe odborné metódy, ale aj metódy, ktoré si vymyslí a úspešne uplatní 

učiteľ sám. Je preto dôležité okrem známych stratégií a metód spoznať aj úspešné postupy svojich 

kolegov. Na dnešnom stretnutí sme sa zamerali na odbornú konzultáciu a výmenu vlastných 

skúseností z praxe učiteľov v tejto oblasti. 

 

2. Oboznámenie sa so stratégiami a metódami vhodnými na využitie vo vyučovacom procese 

Podľa Tomengovej (2011) medzi používané čitateľské stratégie, ktorých ovládanie patrí k 

metakognitívnym zručnostiam, zaraďujeme: 

• SQ3R (preskúmaj, vytvor otázky, čítaj, voľne prerozprávaj, zosumarizuj) 

• PLAN (predpoveď, lokalizácia, pridanie, záznam), • KWL (čo o téme viem, čo chcem vedieť, čo 

som sa naučil) 

• RAP (čítaj, pýtaj sa, parafrázuj) 

• REAP (čítaj, dekóduj, spoznámkuj, premýšľaj) 

• Porovnaj - rozlíš (Vennove diagramy) 

• 3 - 2 - 1 (3 najdôležitejšie fakty; 2 najzaujímavejšie fakty; 1 fakt, na ktorý sa nenašla odpoveď). 

Do praktickej časti práce klubu boli zaradené návrhy vyučovacích hodín na rozvíjanie čitateľských 

zručností a porozumenie textu. Koncepcia vyučovacích hodín sa orientuje na aplikovanie čitateľských 

stratégií na rôzne typy textov vo vyššom stupni stredoškolského štúdia. Texty boli zvolené s rôznym 

zámerom, obsahom a formou a vyžadujú od žiakov odlišný prístup pri ich porozumení. Metodika 

vyučovacích hodín je postavená na etapovom čítaní, ktoré sa odráža v postupnosti krokov 

čitateľských stratégií: aktivity pred čítaním, počas čítania a po čítaní. 

Úlohy a aktivity, ktoré vytvárali členovia klubu sú zamerané nielen na kognitívne ciele, ale aj na 

rozvíjanie afektívnych postojov žiakov - uvažovanie o hodnotách, konaní, pocitoch. V návrhoch 

vyučovacích hodín boli využité aktivizujúce metódy čítania (napríklad predvídanie, cinquain, 

pojmová mapa) aj testové položky, ktoré overujú porozumenie textu. Reflexia po prečítaní a 

porozumení textu obsahuje tvorivé úlohy, podnety na aktualizovanie a využitie získaných informácií. 

Slúži aj na vyjadrenie vlastného názoru na text a efektívnosť zvolenej formy práce na hodine. 

 

3. Oboznámenie sa s pojmom metakognícia, zamyslieť sa nad uplatnením v školskej praxi a 

špecifikovať metakognitívne zručnosti 

Vymedzili sme si pojem metakognícia. Je to spôsob, ako predvídať, monitorovať, kontrolovať a 

hodnotiť kogníciu (poznávanie). V školskej praxi spočíva v tom, že si žiak uvedomuje, čo sa má 

naučiť a dosiahnuť, aká stratégia je správna a realizovateľná a ako napreduje. Umožňuje žiakom 

dohliadať na vlastné učenie, čo posilňuje ich pocit zodpovednosti a motiváciu. Metakognitívne 

zručnosti pomáhajú žiakom premýšľať o sebe a nielen zhromažďovať vedomosti. Rozmýšľajú nad 

tým, ako sa môžu niečo nové naučiť, ako to dosiahnuť pomocou už poznaného, hodnotia sami seba 

pri rôznych činnostiach, analyzujú nimi použité metódy a postupy. 

 

4. Výmena skúseností z praxe medzi učiteľmi 

Učitelia v diskusii v Klube učiteľov humanitných predmetov porovnali svoje skúsenosti v používaní a 

uplatňovaní rôznych stratégií a metód v rozvoji čitateľskej gramotnosti. Druhá časť diskusie bola 

zameraná na uplatnenie metakognície v školskej praxi. Zhodli sa na tom, že tento postup si vyžaduje 

uvedomelého žiaka, ktorý má potrebu vzdelávania a upevňovania nadobudnutých vedomostí vo 

všeobecnosti. Neľahkou úlohou učiteľov je teda okrem vedomostí naučiť žiaka aj tomuto vedomiu. 

 

5. Identifikovanie spoločných problémov a vypracovanie spoločných postupov pri uplatňovaní 

metakognície v procese rozvoja čitateľskej gramotnosti 



Členovia klubu zhodnotili, že prevládajú žiaci, ktorí najradšej len prijímajú už hotové poznatky. 

Týchto žiakov je často problém aktivizovať a motivovať rôznymi cvičeniami, ktoré vnímajú 

prvoplánovo - len splniť úlohu, nič sa nenaučiť. O to náročnejšia je práca učiteľa, ktorý si musí 

pripraviť také metódy a postupy, ktoré zaujmú a vzdelajú žiaka rôzneho typu. Sú však aj žiaci, ktorí 

sa radi zúčastňujú rôznych aktivít na hodine, a tí často dokážu strhnúť k aktivite aj svojich 

pasívnejších spolužiakov. Týchto žiakov je potrebné podchytiť, aby vo vzdelávaní uvedomelo 

pokračovali a rozvíjali svoje zručnosti. Rozvíjaniu iných, ale aj metakognitívnych zručností by 

pomohla menšia obsahová náplň učiva, čím by sa vytvoril priestor na precvičovanie a uplatňovanie 

cieľových zručností. Najväčší problém je v súčasnosti často spomínaný nezáujem žiakov o čítanie 

ako také. Nemajú trpezlivosť prečítať a vnímať dlhší text a potom úlohy k nemu plnia mechanicky, 

bez záujmu o to, či odpovedali správne. Učiteľ preto musí vyberať texty so zaujímavou témou, 

prípadne so zaujímavými úlohami. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia Klubu učiteľov humanitných predmetov sa dohodli, že budú pri rozvíjaní čitateľskej 

gramotnosti a práce s textom: 

- postupovať jednotne, úlohy budú stupňovať od jednoduchších k náročnejším, od poznaného 

textu k nepoznanému, systematicky postupovať pri výbere textov a materiálu a vytváranie 

optimálnych podmienok na prácu s textom 

- vytvárať priestor na precvičovanie a upevňovanie cieľových zručností 

- vyučovacie hodiny organizovať tak, aby žiaci pracovali s textom dopredu poznaným (vedeli 

sa vyjadriť k obsahu prečítaného textu), s textom nepoznaným (za určitý čas vedeli 

vypracovať úlohy k obsahu i forme textu), aby nemali problém orientovať sa v odbornom ani 

umeleckom texte, aby vedeli vyplniť administratívne formuláre v printovej aj elektronickej 

podobe 

- dať priestor žiakom na sebahodnotenie - zhodnotiť, ako pracovali pri rôznych činnostiach, 

ako sa môžu niečo nové naučiť, ako to dosiahnuť pomocou už poznaného, aké použili 

metódy a postupy 

- vytvoriť databázu vhodných textov na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktoré rozvíjajú cieľové 

zručnosti žiakov 

Pre žiakov stredných odborných škôl je práve čitateľská gramotnosť jednou z najdôležitejších 

kompetencií pre ich absolventskú prax. Odporúčame aj naďalej pracovať s odbornou literatúrou, 

ktorej štúdiom zlepšíme sociálnu klímu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  20. 10. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


