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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová  

 

literárny a neliterárny text, vyučovacia hodina, pojmová mapa, cinquain,  

krátka anotácia 

 
Téma stretnutia: 

 

Výber vhodných textov na rozvoj čitateľských zručností. 

     Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, pomocou ktorého sa dá rozvíjať 
schopnosť človeka učiť sa učiť. Vyššou čitateľskou kompetenciou je analýza literárneho textu, t. j. 
čitateľ nemá pochopiť len obsah oznámenia v texte, ale má byť schopný odhaliť aj také vlastnosti 
textu, ktoré tento význam vytvárajú, t. j. uvedomovať si vyjadrovacie prostriedky, ktoré daný obsah 
sprostredkúvajú. Najvyššou formou čitateľskej kompetencie je interpretácia textu a jeho hodnotenie 
(podľa umeleckých i mimoumeleckých kritérií). Čitateľ má byť v tejto fáze čitateľskej gramotnosti 
schopný napr. posudzovať literárne dielo ako celok vo vzťahu: 1. k zverejneným umeleckým zámerom 
autora, 2. k dobovej poetike, umeleckému programu smeru či skupiny, ku ktorým sa autor hlási, 3. k 
filozofickým, sociálnym, politickým, ale najmä mravným kritériám, ktoré akceptuje súčasnosť.  
     Členovia klubu sa venovali výberu vhodných textov a tvorbe úloh z jednotlivých predmetov  
a taktiež čitateľským stratégiám.  
      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 ISCED.  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 bol využité aktivizujúce metódy čítania (napr. 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.  
 
 
 



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

2. Rozbor čitateľských stratégií 
3. Výber textov na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

4. Práca s textom, tvorba úloh 

5. Tvorba návrhov vyučovacích hodín na rozvíjanie čitateľských zručností 

6. Záver 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

    Dnešná moderná spoločnosť vyžaduje, aby absolventi škôl boli pripravení na trh práce a neboli len 
zásobárňou encyklopedických vedomostí, nepraktickými polyhistormi, ale aby dokázali kriticky 
myslieť, tvorivo riešiť problémy vyplývajúce z pracovného procesu, ale aj situácie z reálneho života. 
Súčasný absolvent by mal vedieť efektívne komunikovať, pracovať v tíme. Mal by mať v sebe potenciál 
(a to aj s významným prispením celoživotného vzdelávania a sebavzdelávania) stať sa všestrannou 
harmonickou osobnosťou, ktorá je schopná pružne reagovať nielen na súčasné výzvy, ale je 
systematicky pripravovaná na výzvy, ktoré dnešná globálne sa rozvíjajúca spoločnosť ešte len 
predpokladá (napríklad by mala byť pripravená reagovať na rýchle zmeny v technológiách, ktoré ešte 
neboli vynájdené; na pracovné pozície, ktoré ešte nie sú vytvorené).  
 

     Medzi niektorými učiteľmi pretrváva názor, že čitateľská gramotnosť predstavuje iba dobré 
zvládnutie techniky čítania a čítanie s porozumením a jeho rozvoj je výsostnou záležitosťou učiteľov 
slovenského jazyka a literatúry. Tento názor je nesprávny, na rozvoji čítania s porozumením by sa mali 
podieľať všetci učitelia školy. Čítanie s porozumením by malo byť súčasťou väčšiny vyučovacích hodín 
v rámci rôznych predmetov všetkých typov základnej a strednej školy. Na to, aby sa tento cieľ naplnil, 
je potrebné, aby učitelia všetkých predmetov mali dostatočné kompetencie na realizáciu tohto 
zámeru.  
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