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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová  
jazyk, literárna výchova, zatvorené a otvorené úlohy, pracovný list 

krátka anotácia 

 

Téma stretnutia: 
 

Tvorba tvorivých úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

 
Na stretnutí sa členovia klubu venovali tvorbe úloh, ktoré slúžia na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a ktoré sú využiteľné na vyučovacích hodinách  v predmetoch SJL, AJ, RJ, NJ. 

Pri výbere úloh členovia klubu kládli dôraz najmä na to, aby úlohy boli primerané veku žiakov, aby 
boli aktuálne a aby čerpali z podnetov reálneho života. 

Pri práci dbali na pravidlá tvorby úloh na čítanie s porozumením. Pri zatvorených úlohách s výberom 

odpovede je vždy správna iba jedna odpoveď. Pri otvorených úlohách, v ktorých je potrebné zapísať 

krátku odpoveď, je na to vyznačený priestor. Učitelia môžu úlohy použiť vo vyučovacom procese na 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.  

Príklad formulácie úlohy pre žiakov:  
 
 Vyhľadajte po vyučovaní ľubovoľnú bájku (v knižnici, na internete, v časopise...) a na najbližšej 

hodine vysvetlite podľa príbehu a jeho témy, prečo je text bájkou. Obsahuje uvedená formulácia úlohy 

to, čo sa požaduje? Analyzujme znenie úlohy! Aktívne slovesá: vyhľadajte, vysvetlite, zdôvodnite; 
Podmienky: po vyučovaní, na najbližšej hodine, knižnica, internet; Kritériá úspešnosti: úsudok má 

vyplývať z textu a  je zdôvodnený znakmi bájky. Treba podotknúť, že predchádzajúci príklad je 

komplexnejším typom úlohy. Počas vyučovacej hodiny, najmä pri ústnych formách úlohy, nie vždy 

uvedieme kritériá úspešnosti. Tie používame v spätnej väzbe na odpoveď, riešenie žiaka, napríklad: 
tvoja odpoveď je správna, lebo si vybral dôležité údaje; vyjadril si svoj názor, ale si ho nezdôvodnil, 

neargumentoval, nevysvetlil a podobne.  

 

Príklad pracovného listu: 

 Pracovný list : Komunikácia: 

No proste akože NORMÁLNE, VIEŠ? „No proste, viete, neviem, čo sa stalo, ale proste neviem s tým 

pohnúť. Akože proste vypol sa a proste nič, proste.“ 

„A viete, toto ste vyskúšali, s týmto tu pohnúť?“ 

Akože proste toto je na to?“ 

„Ale veď normálne, toto je prvé, s týmto tu musíte normálne pohnúť, viete?“ 

„A akože to pôjde? ... Naozaj. No tak viete, proste som to nevedela. A vy ste akože normálne 

odborník? Veď normálne proste ide...“ 

(Inge Hrubaničová: The Slovak Matrix alebo slová v maskáčoch) 

Úloha 1: 

Medzi ktorú skupinu funkčných jazykových štýlov patrí tento text? (podľa miery autora na výstavbe 

prejavu) 



1. objektívne 2. objektívno-subjektívne 3. subjektívne 

Úloha 2: 

Pokúste sa bližšie určiť, ktorý funkčný jazykový štýl autor použil. 

............................................ 

Úloha 3: 

O akú formu jazykovej komunikácie ide v tomto úryvku? 

1. monológ 2. vnútorný monológ 3. dialóg 4. replika 

Úloha 4: 

Ako by ste vysvetlili pojem komunikácia? Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne? 

Je to: 

1. V užšom zmysle slova predstavuje dorozumievací proces,. Spoločenský styk s cieľom výmeny 

myšlienok medzi ľuďmi. 

2. Je to relatívne uzavretá jednotka, ktorá reaguje na predchádzajúci prehovor. 

3. Je to základná, graficky vymedzená a uzavretá jednotka prozaického textu. 

Úloha 5: 

Podnetová asociácia: 

Napíšte 5 slov, ktoré vám napadnú ako prvé, keď sa povie komunikácia. 

................................................................................................................ 

Úloha 6: 

Pokúste sa napísať zaujímavý príbeh na jednu z týchto troch tém. Sústreďte sa na príbeh, nie na 

správnosť pravopisu a gramatiky. 

1. Muž, ktorý plače. 

2. Žena, ktorá nechce rozprávať. 

3. Pani Kováčová prestala byť učiteľkou. 

Úloha 7: 

V ktorej z troch možností sú uvedené formy neverbálnej komunikácie: 

1. replika, mimika, pohľady 



2. vnútorný monológ, monológ, chôdza 

3. mimika, kinetika, proxemika 

Úloha 8: 

Vymyslite piktogramy, na základe ktorých by sa žiaci mohli orientovať v našej škole (max 10). 

 

Na hodnotenie úspešnosti čítania s porozumením odporúčame využiť nasledujúce kritériá, ktoré 

treba ďalej konkretizovať podľa obsahu úloh k textu. • Presnosť vyhľadania požadovaných 

informácií, úplnosť potrebných údajov, správnosť vyhľadania explicitnej informácie. • Nadväznosť 
usporiadania informácií, správny výber informácie podľa dôležitosti, prehľadnosť usporiadania 

informácií, logickosť členenia textu, výstižnosť redukcie textu. • Správnosť záveru, logická súvislosť 

záveru s porovnávanými informáciami, výstižnosť záverov, vecná argumentácia – zdôvodnenie 
záverov odkazom na text, súvislosť medzi závermi a argumentmi. • Správnosť použitia vedomostí o  

texte, súvislosť informácií z  iných zdrojov so spracovávaným textom, vyjadrenie a  argumentácia 

vlastného názoru, argumentácia záveru dôkazmi z  iných zdrojov. (Kašiarová, 2008) 

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

2. Práca s textom, tvorba úloh 

3. Tvorba pracovných listov pre jednotlivé predmety 
4. Záver 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

13. Závery a odporúčania: 
 

    Vzhľadom na problémy žiakov v súvislom vyjadrovaní o zistených súvislostiach, záveroch z textu 
a argumentov v hodnotení jeho obsahu a formy je potrebné viesť vyučovanie čítania s porozumením 

v rovnocennom prepojení s hovorením a písaním. Jednotlivé zručnosti v rámci čítania s porozumením 

rozvíjané v jazykovej zložke, má žiak využívať v literárnej výchove a naopak, analytické zručnosti 
v práci s umeleckým textom umožňujú žiakovi efektívnejšie pracovať s textami na jazykovej zložke 

predmetu. V literárnej výchove sa žiak učí nové poznatky o texte a aplikuje ich pri čítaní a porozumení 

umeleckých a vecných textov, ako aj v tvorbe vlastných textov na slohu. V predmetoch SJL, AJ, NJ, RJ 

sa žiak učí o texte, ale aj prostredníctvom textu.  
V ostatných predmetoch by mal teoretické vedomosti o texte a získané zručnosti v čítaní 

s porozumením využívať pri práci s textom ako s učebným zdrojom a pri tvorbe vlastného textu na 

vyučovaní v danom predmete 
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