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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Krátka anotácia: 

- Rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou inovatívnych metód vzdelávania  

- Aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré pomáhajú zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť 

- Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi 
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 Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

Témy stretnutia:  

Prehľad a stručná charakteristika niektorých vybraných metód alebo činností, ktoré prispievajú k 

rozvoju čitateľskej gramotnosti u žiakov. Pri uvedených metódach si treba vopred premyslieť, ako 

žiakov naučiť touto metódou pracovať, lebo nejde iba o jednorazovo použiteľné metódy, ale aby 

priniesli úžitok, treba sa nimi zaoberať dlhší čas. 

 

Čítanie s otázkami vo dvojiciach (Košťálová, Hausenblas, 2010) 

Metóda vhodná do fázy po čítaní. Žiaci pracujú vo dvojiciach. Ku zvolenému úseku textu tvoria 

otázky a navzájom si ich kladú. Najlepšie je na začiatku určiť počet otázok. Mali by to byť otázky, 

ktoré pomáhajú porozumieť napísanému, i tomu, ako je to myslené. Metódou žiakov vedieme k 

návyku, že nad textom sa vždy vynárajú otázky, učíme ich formulovať skúmavé otázky a uvedomiť si 

účel čítania, rozvíjame samostatnosť v porozumení. Na záver aktivity môžeme vyzvať dvojice, aby 

ostatným prezentovali najzaujímavejšiu, najťažšiu či najvtipnejšiu otázku. 

 

Čítanie s predvídaním (Košťálová, Hausenblas, 2010) 

Metóda prepája v krátkych cykloch všetky tri fázy: pred čítaním, počas čítania i po ňom. Spoločný 

text čítajú žiaci postupne po častiach. K nim vždy každý žiak samostatne predvída, o čom sa bude 

čítať. Následne svoje predpovede preberie vo dvojici, v skupine, príp. v celej triede (podľa konkrétnej 

situácie), potom číta a po čítaní si spolu s triedou ujasní, ako sa text rozvíjal a ako sa to zhoduje alebo 

rozchádza s predpoveďami žiakov. Nejde o žiadne hádanie, ale o podložené vyvodzovania odhadu z 

náznakov v texte a z vlastnej čitateľskej a životnej skúsenosti a znalosti. 

 

Vyhľadávanie kľúčových slov (Košťálová, Hausenblas, 2010) 

Aktivita sa využíva vo dvoch podobách: pred čítaním ako nástroj na predvídanie, po čítaní ako nástroj 

reflexie. Pri využití pred čítaním učiteľ z pripraveného spoločného textu premyslene vyberá kľúčové 

slová a predkladá ich triede, aby sa každý žiak na ich základe mohol pokúsiť o odhad možného 

obsahu a rozvoja príbehu. Rôzne návrhy sa porovnávajú a následne konfrontujú s originálnym 

textom, napríklad pri čítaní s predvídaním. S využitím kľúčových slov pri čítaní textu vyhľadávajú a 

navrhujú kľúčové slová sami žiaci a učia sa tým, čo v texte hrá významnú a čo vedľajšiu úlohu, od 

ktorých bodov (výrazov) sa dej alebo problém rozvíja. Pripravujú sa tak na zručnosť sumarizovania. 

 

Pojmová mapa (Gavora, 2008) 

Pojmová mapa je grafickou schémou obsahu textu. Ak žiak dostane úlohu, aby načrtol pojmovú mapu 

textu, napíše na papier všetky hlavné pojmy učiva (obyčajne ako uzly grafu) a pospája ich spojnicami 

– čiarami, ktoré vyjadrujú vzťahy medzi týmito pojmami. Pojmová mapa vyjadruje pojmy daného 

textu vo dvojdimenzionálnom priestore. Umožňuje vyjadrovanie nadradenosti a podradenosti 

jednotlivých pojmov, teda umožňuje aj diagnostikovať ich hierarchické chápanie. Okrem toho môže 

vyjadrovať následnosť dejov a procesov. Žiak môže zobraziť: 

• lineárne vzťahy – vzťahy na rovnakej pojmovej úrovni, 

• hierarchické vzťahy – vzťahy nadradenosti a podradenosti, 



• siete vzťahov – vyjadrenie vzťahov medzi všetkými pojmami. 

            

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi 

 V tejto časti pedagógovia diskutovali o danej téme, opísali svoje skúsenosti, identifikovali 

problémy a nedostatky.   

 V ďalšej časti učitelia diskutovali o konkrétnych témach a hodinách, kde je možné využiť 

vyššie uvedené metódy.  

 

 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

 Vyhľadať vhodné texty pre aplikovanie zvolených metód 

 Porovnať úspešnosť metódy v jednotlivých triedach 

 Priebežne zisťovať časovú náročnosť jednotlivých metód 

 Zhodnotiť prínos metódy pre rozvoj ČG 
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