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Úvod
Vážení účastníci vzdelávacieho programu,
študijný text je jedným z učebných zdrojov k akreditovanému vzdelávaciemu programu Integrácia
čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole, ktorého hlavným cieľom je inovovať nadpredmetové kompetencie potrebné na aplikáciu nových poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti vo výučbe
a integrovať ich do vyučovacieho procesu na stredných školách.
Obsahom študijného textu je súhrn teoretických poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti s dôrazom na efektívne čitateľské stratégie a možnosti ich praktického využitia v navrhovaných vyučovacích
hodinách.
Študijný text (učebný zdroj) sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje filozofiu akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý garantuje PhDr. Alexandra Húsková, a zadanie úloh dištančnej formy
vzdelávania.
Druhá časť, ktorej autorkou je Mgr. Annamária Hlušíková, obsahuje okrem základných teoretických
východísk predovšetkým praktické návrhy vyučovacích hodín zamerané na aplikovanie efektívnych
čitateľských stratégií pri porozumení textu. Prílohy učebného zdroja tvoria pracovné listy aj ukážky
prác žiakov z realizovaných vyučovacích hodín.
											
Autorky
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I. časť
1 Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby
na strednej škole
Kurikulárna prestavba nášho školského systému v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED
3) vyžaduje kvalitnú prípravu učiteľov stredných škôl v oblasti čitateľskej gramotnosti.
Čitateľská gramotnosť by mala tvoriť kľúčovú zložku vzdelávania, mala by byť základom prípravy študentov na reálny život. V dnešnej tzv. informačnej spoločnosti je potrebné naučiť mladých ľudí pracovať s informáciami efektívne, mali by byť schopní informácie selektovať, hodnotiť a vhodne použiť.
Iba tak majú šancu presadiť sa na trhu práce, byť úspešní v spoločnosti, ale aj v súkromnom živote.
„Domnievame sa, že rozvinutá čitateľská gramotnosť je základom, ktorý jedincovi umožňuje nielen komunikovať vo svete a o svete, ale od ktorého závisí aj miera jeho poznania, nakoľko ide o základný nástroj
porozumenia sebe i ostatným“ (Humajová, Klačanská, 2007, s. 56).
A práve škola by mala byť tou inštitúciou, ktorá by predstavovala baštu moderného vzdelávania sa.
Škola by mala študentom vytvoriť také prostredie, ktoré by cez pozitívnu motiváciu systematicky rozvíjalo ich kritické a tvorivé myslenie, schopnosť samoštúdia a sebahodnotenia.
Školy na Slovensku majú pri vytváraní tohto prostredia rezervy. Učitelia jednotlivých predmetov sú
kompetentní vo svojom odbore, sústreďujú sa na problematiku súvisiacu s ich predmetom, ale nie
vždy dostatočne rozvíjajú veľmi dôležitú kompetenciu – čitateľskú gramotnosť. Čitateľská gramotnosť
je nadpredmetová kompetencia, nie je to len záležitosť učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Úroveň
našich študentov v čitateľskej gramotnosti je podpriemerná, čo opakovane potvrdili medzinárodné
merania (PISA). V r. 2009, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou medzinárodného merania čitateľská
gramotnosť, dosiahlo Slovensko nižší priemer, ako je priemer krajín OECD. Zo všetkých zúčastnených krajín sme skončili na 32. až 37. mieste (PISA 2009. Slovensko. Národná správa, NÚCEM, 2010).
Na to, aby sa čitateľská gramotnosť dostala do školy naprieč všetkými predmetmi a stala sa neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v každom vyučovacom predmete, bolo potrebné, aby vznikol vzdelávací
program, ktorý je prioritne zameraný na čitateľskú gramotnosť a je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov strednej školy.
Hlavným cieľom akreditovaného programu Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej
škole je inovovať nadpredmetové kompetencie potrebné na aplikáciu nových poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti vo výučbe a integrovať ich do vyučovacieho procesu na stredných školách. Obsah
tohto programu je zameraný najmä na rozvoj metakognitívnych stratégií a efektívnych čitateľských
stratégií, ich implementáciu do konkrétnych vyučovacích hodín v rámci rôznych predmetov.
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2 Požiadavky na absolvovanie záverečného
pohovoru
Podmienkou na absolvovanie záverečného pohovoru pred trojčlennou skúšobnou komisiou je vypracovanie úloh dištančnej formy a ich odoslanie.
Dištančné úlohy:
1. Výber dvoch rôznych druhov textov z reálneho života vhodných na rozvoj čitateľskej gramotnosti
vo vyučovacom predmete.
2. Tvorba troch úloh (aj s riešením každej úlohy) na vybrané texty z reálneho života z rôznych vyučovacích predmetov zameraných na motivovanie žiaka čítať s porozumením alebo na efektívne
využitie čítania s porozumením na získanie nových poznatkov v danom predmete.
3. Naprojektovanie jednej vyučovacej hodiny zameranej na využitie rôznych čitateľských stratégií
v danom predmete účastníka vzdelávania.
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II. časť
1 Teoretické východiská a vymedzenie pojmov
Každý človek by mal v dnešnej dobe disponovať rôznymi čitateľskými schopnosťami, aby ich mohol
funkčne uplatňovať vo svojom profesionálnom živote i v každodenných situáciách praktického života.
Sú to schopnosti, ktoré sa týkajú porozumenia textu na rozličných úrovniach, spracovania informácií
z viacerých typov textov a ich uplatnenia či využitia na ďalšie ciele. Základy rozvíjania čitateľskej gramotnosti si osvojujeme v škole, no rozvíjame ich v priebehu celého života.

1.1 Čitateľská gramotnosť
Pojmom čitateľská gramotnosť sa všeobecne označuje schopnosť porozumieť písanému textu. Úroveň čitateľskej gramotnosti je daná mierou porozumenia textu. Komplexnejšie vymedzenie čitateľskej
gramotnosti zahŕňa okrem porozumenia textu aj vzťah človeka k čítaniu, aplikáciu prečítaných informácií a poznatkov v sebarozvoji a bežnom živote, schopnosť vyjadriť názory a dojmy z čítaného textu
a komunikovať o nich s druhými a metakogníciu – schopnosť sledovať vlastné procesy porozumenia
textu (Kunová, Burjan, 2011, s. 1).
Podľa medzinárodného testovania PISA je pojem čitateľská gramotnosť definovaný ako „spôsobilosť
porozumieť písanému textu, používať písaný text adekvátne v daných situáciách a premýšľať o ňom“
(Humajová, Klačanská, 2007, s. 13). V definícii čitateľskej gramotnosti štúdie PISA 2009 pribudol prvok zaangažovanosti čitateľa do čítania (Koršňáková a kol., 2010, s. 10).
Téma čitateľskej gramotnosti rezonuje v našej spoločnosti v poslednom období veľmi často v súvislosti s nepriaznivými výsledkami našich žiakov v spomenutom medzinárodnom testovaní. Slovensko
sa zapojilo do medzinárodného merania čitateľskej gramotnosti OECD PISA v rokoch 2003, 2006
a 2009, pričom slovenskí žiaci sa opakovane umiestnili pod priemerom krajín OECD, ako to vyplýva
z národných správ o výsledkoch testovania (Koršňáková a kol., 2006, s. 19; Koršňáková a kol., 2007,
s. 13; Koršňáková a kol., 2010, s. 20).
Neuspokojivé výsledky nastolili otázky o analyzovaní príčin neúspechu slovenských žiakov i zámery zlepšiť úroveň čitateľskej gramotnosti. Jedným z kľúčových problémov školskej výučby je rozvíjanie schopnosti porozumieť textu použitím metód a aktivít podporujúcich čítanie s porozumením, ktoré zahŕňajú aj efektívne spôsoby spracovania informácií z textu a riadenie procesov aktívneho čítania
a učenia sa žiaka aplikáciou tzv. metakognitívnych stratégií.
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1.2 Porozumenie textu
Porozumenie textu je základná kompetencia čitateľskej gramotnosti. Termín má v odbornej literatúre
niekoľko vymedzení. Všetky však uvádzajú, že porozumenie textu je odstupňovaným súborom činností či cieľov, ktoré musí žiak v procese porozumenia textu naplniť. V testovaní čitateľskej gramotnosti
PISA 2009 sa používa pojem mentálne stratégie (Koršňáková a kol., 2010, s. 11).
Podľa Eve Malmquistovej je porozumenie čítaného textu dané „hierarchickým stupňom čitateľskej
spôsobilosti: o doslovnom porozumení, interpretácii a kritickom čítaní“ (Obert, 2004/05, s. 8). Doslovné porozumenie vysvetľuje ako pochopenie priamych významov – slov, myšlienok a viet. Pojem
interpretácia sa používa na vymedzenie schopností odhaľovať skryté významy toho, čo je za slovom,
vetou, textom (tzv. druhý plán, čítanie medzi riadkami), zahŕňa aj širšie zamyslenie sa nad zámerom
autora. Kritické čítanie uplatňuje čitateľ vtedy, ak si uvedomuje „kvalitu, hodnotu a dôveryhodnosť
toho, čo číta“ (Obert, 2004/05, s. 8).
Gavora (2002/03, s. 277) zdôrazňuje, že „pravým dôvodom čítania je porozumieť mu.“ Porozumením
textu čitateľ odkrýva jeho obsah, skryté významy a súvislosti. Pri porozumení nejde teda len o jednoduché dekódovanie textu. Ďalej uvádza definíciu porozumenia textu „ako spôsob individuálneho
rekonštruovania informácií v texte“ (Gavora, 2002/03, s. 277). Na základe informácií v texte a ich
správnej interpretácie má čitateľ dospieť k vlastnej transformácii textu, pritom vnáša do nej aj svoje
skúsenosti a poznatky. Porozumenie textu nezahŕňa len kognitívnu stránku, ale je spojené aj s afektívnym pôsobením na čitateľa – mení jeho postoje, hodnoty. Túto stránku porozumenia textu považuje
Gavora (2002/03, s. 278) za rovnako významnú, v školskom vyučovaní za ešte dôležitejšiu.
Porozumenie textu je dané hierarchickým systémom procesov, v ktorých žiak preukazuje svoje čitateľské zručnosti. V medzinárodnom meraní čitateľskej gramotnosti PISA 2009 (Koršňáková a kol., 2010,
s. 11) sa uvádzajú tri činnosti, ktoré sú zovšeobecnením pôvodnej škály piatich procesov čítania z testovaní čitateľskej gramotnosti PISA 2003, 2006:
1. Nájdenie a získanie informácie (Získavanie informácií)
2. Integrácia a interpretácia (Utváranie širšieho porozumenia a rozvíjanie interpretácie)
3. Uvažovanie a hodnotenie (Uvažovanie a hodnotenie obsahu textu, Uvažovanie a hodnotenie formy textu)

1.3 Procesy porozumenia textu
Procesy porozumenia textu odrážajú stupne mentálnych stratégií – činností, ktoré sa realizujú pri
čítaní. Najnižším stupňom porozumenia je nájdenie a získanie informácie, vyššiu kognitívnu operáciu
si vyžaduje integrácia a interpretácia a najnáročnejším procesom porozumenia textu je uvažovanie
a hodnotenie.
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V prvých dvoch procesoch pracuje žiak v rámci textu, ale v procese uvažovanie a hodnotenie sa pohybuje aj nad rámcom textu.
1. Nájdenie a získanie informácie
Žiak je schopný nájsť v texte informáciu podľa daných kritérií. Informácia je v texte explicitne uvedená, žiak ju nemusí vyvodzovať. Žiak musí odhaliť jeden a viac podstatných prvkov a potom hľadať
v texte slovné spojenie, ktoré môže byť doslovné alebo synonymné. Vyhľadanie synonymnej informácie predstavuje náročnejší typ úlohy na získavanie informácií. Zvládnutie úlohy si niekedy vyžaduje zručnosť triediť údaje a pojmy alebo rozlišovať medzi dvomi podobnými časťami informácie.
Úspešnosť splnenia úlohy môže ovplyvniť to, ako je text informačne nasýtený, prípadne to, aká je jeho
štruktúra.
2. Integrácia a interpretácia
Žiak musí informáciu vyvodiť na základe textu, nepracuje len s jedným údajom, ale musí uvažovať
nad textom zo širšej perspektívy. Informácia z obsahu textu vyplýva alebo s ním súvisí, no nie je v texte explicitne uvedená. Ide o utváranie širšieho porozumenia a rozvíjanie interpretácie. Informácie uvedené v texte žiak použije ako východisko pri ďalšej myšlienkovej operácii, aby vyvodil správny záver
podľa kritéria úlohy. Žiak vysvetľuje významy uvedené v texte, autorov zámer, porovná informácie, dá
ich do súvislostí, vyvodzuje hlavnú myšlienku a uvádza dôkazy z textu.
3. Uvažovanie a hodnotenie
Predstavuje najnáročnejší stupeň práce s textom. Žiak uvažuje a hodnotí obsahovú a formálnu stránku
textu. Porovnáva informácie so širšími vedomosťami, ktoré sú mimo textu (napr. vyhľadá ich v inom
zdroji alebo vychádza zo svojich všeobecných poznatkov). Vysvetľuje časti textu s využitím osobnej
skúsenosti alebo postoja. V úlohách na uvažovanie o obsahu musia žiaci obhájiť svoje stanovisko,
nachádzať dôkazy mimo textu, hodnotiť význam informácií, vyjadriť postoj na základe platných etických noriem. Uvažovanie a hodnotenie formy textu zahŕňa uvažovanie o hodnovernosti textu, funkcii
použitých jazykových prostriedkov, autorskom koncepte. Žiak sa vyjadruje k štruktúre textu, zrozumiteľnosti textu, štýlu písania autora.

1.4 Klasifikácia textov
Aby sa žiak zlepšoval v čítaní s porozumením, musí svoje čitateľské zručnosti rozvíjať na rôznych typoch textov. Každý text si vyžaduje odlišný spôsob čítania a porozumenia.
V rámci testovania čitateľskej gramotnosti PISA sa texty delia podľa formy textu, typu textu a rozlišujú
sa texty určené pre rôzne situácie. Jednotlivé typy sa odlišujú spôsobom spracovania, výberom a usporiadaním jazykových prostriedkov aj zámerom autora.
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Texty sa podľa formy delia na (podľa PISA 2009, Koršňáková a kol., 2010, s. 10):
1. Súvislé texty – sú tvorené vetami, ktoré sú usporiadané do odsekov a väčších celkov bez prerušenia.
Nepoužíva sa členenie textu odrážkami. Patrí sem napr. rozprávanie, opis, výklad, argumentácia
a podobne.
2. Nesúvislé texty – nesúvislý text je prerušovaný alebo je rôzne štruktúrne usporiadaný. Medzi nesúvislé texty sa zaraďujú mapy, grafy, informačné letáky, schémy, formuláre a ďalšie.
3. Kombinované texty – vznikajú kombináciou súvislých a nesúvislých textov.
4. Zložené texty – pozostávajú z viacerých samostatných textov.
Testovanie čitateľskej gramotnosti PISA rozlišuje rôzne typy textov podľa obsahu. „Najčastejšie využívanými typmi textov v štúdii PISA sú opis, rozprávanie, výklad, argumentácia, návod a rozličné
protokoly a zápisnice“ (Koršňáková a kol., 2010, s. 10).
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa používa delenie druhov textov z literárnoteoretického hľadiska na:
1. Vecné texty – ich funkcia je informačná. Všeobecne sa delia na: publicistické, odborné a náučné,
administratívno-právne texty.
2. Umelecké texty – ich hlavná funkcia je estetická. Rozlišujú sa tri druhy umeleckých textov: poézia,
próza a dráma.
Zámer autora je kritériom klasifikovania textov podľa situácií čítania. „Z tohto hľadiska PISA rozlišuje
štyri základné situácie čítania: čítanie na súkromné účely, čítanie na verejné účely, čítanie na pracovné
účely a čítanie na vzdelávanie“ (Koršňáková a kol., 2010, s. 11).
V súčasnosti pribudlo rozlišovanie textov podľa média, ktorým sú rozširované. Okrem textov v papierovej podobe pribudli texty v elektronickej podobe, tzv. digitálne texty. V súvislosti s tým pribudlo
v charakteristike textov v rámci testovania PISA 2009 klasifikovanie podľa toho, či je čitateľ iba prijímateľom a text mu primárne slúži na získavanie informácií a ich ďalšie spracovanie, alebo môže vstupovať do textu a meniť ho, čo sa týka niektorých digitálnych textov (Koršňáková a kol., 2010, s. 11).
Na hodine slovenského jazyka a literatúry sa preferuje čítanie umeleckých textov a predpokladá sa,
že ak vie žiak s porozumením prečítať literárny text, automaticky vie čítať aj iné typy textov. Pritom
je paradoxné, že v živote sa človek stretáva práve s rôznymi vecnými textami, nesúvislými textami
a v dnešnej dobe s digitálnymi textami, ktoré vyžadujú iný prístup čitateľa. Preto sú do praktickej
časti publikácie zaradené aj návrhy vyučovacích hodín zameraných na prácu s vecnými a nesúvislými
textami.
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1.5 Metódy a postupy na rozvíjanie čitateľských zručností
Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov je prioritný predpoklad efektívnejšieho porozumenia textu
a zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti. V odbornej didaktickej literatúre sa nachádza opis širokej
škály metód, postupov a aktivít na rozvíjanie čitateľských zručností. V minulosti sa uplatňovala iná
metodika čítania: zadanie textu na čítanie, individuálne čítanie a nakoniec diskusia a zistenia, či študent porozumel hlavným pojmom, ktoré mal pri čítaní pochopiť (Tomengová, 2008, s. 8).
Žiak nerealizoval dôsledné mikro- a makroprocesy porozumenia textu. V súčasnosti sa preferuje iný
model čítania s porozumením. Práca s textom sa rozdeľuje na tri fázy tzv. etapového čítania:
1. aktivity pred čítaním textu,
2. aktivity počas čítania textu,
3. aktivity po prečítaní textu.
Aktivity pred čítaním textu
Text sa najprv podrobí rýchlemu prieskumu – tzv. skimming (Tomengová, 2010, s. 6). Žiak sa má zorientovať v celom texte (letmo ho prečítať) a všimnúť si jeho štruktúru. Nositeľom významov v texte
sú nielen slová, jazykový kód, ale aj rôzne grafické prvky – obrázky, schémy, grafy, značky a podobne
(Magulová, 2011, s. 10).
Pred analýzou textu si musí žiak uvedomiť tému textu, ciele čítania, spojí tému so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Nápovednými zložkami štruktúry textu sú: titulok, podnadpisy, obrázky atď.
Úlohou aktivít je „naladiť žiaka na obsah textu“ (Gavora, 2008, s. 94), aktivizovať jeho doterajšie poznatky a skúsenosti, vzbudiť zvedavosť o text a podporiť záujem o čítanie.
Vhodnými predtextovými aktivitami môžu byť napr. brainstorming, cinquain, predvídanie obsahu textu, motivačný rozhovor o skúsenostiach a poznatkoch žiakov, vyhľadanie kľúčových slov, na základe ktorých sa žiaci pokúsia sformulovať svoj predpoklad, o čom text bude, krátka videosekvencia k téme a pod.
Využívajú sa aj predtextové úlohy, ktoré sformuluje učiteľ, aby žiak počas čítania zameral svoju pozornosť na splnenie nejakého cieľa a bol do čítania viac zaangažovaný.
Aktivity počas čítania textu
Počas čítania textu sa musí žiak zahĺbiť do textu, vnímať nielen jeho povrchovú úroveň, ale aj podpovrchové skryté významy a súvislosti. Miera porozumenia textu závisí od jeho zaangažovanosti do čítania. „Úlohou aktivít počas čítania je udržať pozornosť na ciele čítania, ktoré sa stanovili pred čítaním,
a na uplatnenie postupov, ktoré podporujú porozumenie a zapamätanie textu“ (Gavora, 2008, s. 97).
Proces porozumenia textu v priebehu čítania podporuje robenie poznámok, grafických znakov či
podčiarknutie neznámych pojmov, čím jednotlivec neustále koncentruje svoju pozornosť na obsah
čítaného.
Aktivita využiteľná v tejto fáze je napr. I.N.S.E.R.T – záznamový systém na efektívne čítanie znakov.
Žiak si do textu zapisuje symboly: známe informácie ✓, nová informácia +, nesúhlasím, poznám to
inak –, nerozumiem ?, veľmi dôležitá informácia *.
12

Často používaná je metóda grafického záznamu textu vo forme pojmovej mapy, tu sa žiak učí identifikovať kľúčové slová, hierarchizovať informácie a hľadať medzi nimi súvislosti.
Zaujímavou aktivizujúcou metódou je metóda riadeného čítania. Učiteľ prerušuje čítanie po určitých
myšlienkových blokoch a otázkami a pokynmi aktivizuje žiakov, aby mohli textu lepšie porozumieť,
kriticky o ňom uvažovať a predvídať ďalší vývoj deja.
Aktivity po prečítaní textu
Po prečítaní je potrebné overiť porozumenie textu v rôznych procesoch čítania. Otázky a úlohy na
čítanie s porozumením by mali obsiahnuť všetky úrovne procesov.
Rozšíreným nástrojom na overenie porozumenia textu sú testové otázky a úlohy. Testové položky využívajú rôzne typy úloh (napr. produkčné, doplňovacie, polytomické, priraďovacie a ďalšie). Zadanie
testovej položky by malo byť sformulované jasne, otázka nesmie byť dvojznačná a nemala by obsahovať
nápovedný signál. Porozumenie textu odhaľujú aj otázky učiteľa k textu, ktorými vedie žiakov k analýze, interpretácii a reflexii nad textom. Tu je dôležité poznamenať, že učiteľ by mal klásť v prevažnej
miere tzv. divergentné otázky, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia a smerujú pod povrch textu.
(Napríklad Prečo...? Ako vysvetľuješ...? Aký je postoj autora...? Akú funkciu má...?) Pri odpovedi na
tzv. konvergentnú otázku, t. j. faktografickú otázku, je potrebné len povrchové uvedomenie si obsahu
(Meredith – Steelová, 1995, s. 23).
Efektívnou metódou je kladenie otázok samotnými žiakmi. Je to aktívnejšia úloha ako pri odpovedaní. Pri kladení otázky musí žiak predvídať možné odpovede, takže pracuje na dvoch úrovniach.
„Nácvik formulovania otázok vychováva žiaka ako aktívneho čitateľa, nie pasívneho recipienta textu“
(Gavora, 2008, s. 108). Pritom je tiež podstatné, aby žiak vedel položiť podnetnú otázku, otázku do
diskusie, otázku zameranú na odhaľovanie súvislostí a hodnotenie.
Dôležité sú metódy spracovania informácií z textu. K nim patrí vyhľadávanie kľúčových informácií.
Žiak musí zvažovať, ktorá informácia je nositeľom signifikantného významu v súvislosti s témou textu
a ktorá je len podporná. Triedenie informácií, kategorizovanie, hľadanie vzťahov medzi nimi a ich
ďalšie využitie, to sú kľúčové kompetencie, ktoré potrebuje žiak rozvíjať v dnešnej informačnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje explóziou informácií.
Vytvorenie súhrnu textu žiakom tvorí dôležitú záverečnú fázu aktivít na porozumenie textu. Žiak
vytvára revidovanú verziu pôvodného textu. Dominantnou myšlienkovou operáciou je syntéza, žiak
nemôže ostať len pri identifikovaní prvkov v texte, pracuje s celým textom. Musí zahustiť obsah textu, vybrať najdôležitejšie informácie vzhľadom na tému textu, zámer autora, cieľ čítania. Súhrn textu
môže poslúžiť na zapamätanie si učiva, neskoršie na opakovanie. Záznam z textu sa dá urobiť v rôznej
forme – pojmová mapa, tabuľka, schéma, konspekt, osnova, anotácia.
Po prečítaní a zaznamenaní textu nasleduje reflexia. Čitateľ hodnotí obsahovú a formálnu stránku
textu, posudzuje presvedčivosť autorského stvárnenia. Tieto ciele vyžadujú, aby žiak hľadal pod povrchom textu. Ak je žiak schopný prečítať text kriticky, je schopný tiež o ňom kriticky uvažovať, t. j.
reflektovať hodnovernosť toho, čo čítal s ohľadom na svoje doterajšie vedomosti o svete (Tomengová,
2008, s. 9).

13

1.5.1 Metakognitívne stratégie
„Správne porozumenie je jedným z cieľov učenia sa a súčasne predpokladom na ďalšie činnosti s textom“ (Gavora, 2002/03, s. 278). Z uvedeného citátu vyplýva, že čítanie textu a jeho porozumenie sú
dôležitou súčasťou učenia sa žiaka.
Ak sa žiak naučí dobre porozumieť akémukoľvek textu, zlepší sa jeho výkon a bude to mať vplyv aj na
jeho študijné výsledky. Naučiť sa rozumieť textu sa dá osvojením si rôznych postupov a algoritmov
regulujúcich proces čítania a porozumenia. Princíp je založený na tom, že žiak si uvedomí, ako sa má
učiť porozumieť textu a aplikovať naučené techniky vo vlastnom procese učenia sa. Toto sa označuje
pojmom metakognícia. Tomengová (2011, s. 5) rozumie pod metakogníciou „myšlienkové procesy,
ktoré sa vzťahujú na vlastné poznávacie procesy. Metakognícia sa podieľa na kontrole, riadení a regulovaní kognitívnych procesov.“
Získanie čitateľských spôsobilostí pomocou metakognitívnych stratégií tvorí zložku učebných kompetencií, pri ktorej žiak efektívne využíva stratégie učenia na spracovanie poznatkov a informácií a reflektuje proces vlastného učenia (Turek, 2011, s. 4).
Metakognitívne zručnosti pomáhajú žiakovi aktívne čítať, aktívne sa učiť, efektívnejšie spracovať informácie z textu a lepšie mu porozumieť. „Schopnosť spracovať informácie z textu je podľa modelu
funkčnej gramotnosti podstatou čitateľskej gramotnosti“ (Kašiarová, 2008, s. 2).
Súčasťou metakognitívnych študijných stratégií je znalosť čitateľských stratégií, ktoré umožňujú žiakovi aktívne pracovať s textom. Uplatňovanie postupov čitateľských stratégií prispieva k hlbšiemu porozumeniu textu, selektovaniu kľúčových a sekundárnych informácií, spracovaniu textu a lepšiemu
zapamätaniu podstatných myšlienok z prečítaného. Aktívnym prístupom k textu jednotlivec nadobúda čitateľské zručnosti, ktoré dokáže aplikovať v individuálnych procesoch čítania a učenia sa.
Čitateľské stratégie sa realizujú v troch fázach práce s textom: pred čítaním, počas čítania a po čítaní
(Tomengová, 2011, s. 12):
• pred čítaním sa žiak pripraví, porozmýšľa, čo o téme vie, ozrejmí si ciele čítania, aktivizuje svoj záujem o čítanie,
• počas čítania sleduje vlastné porozumenie textu – všíma si súvislosti v texte i v spojitosti so širším
kontextom, robí si v texte vlastné poznámky, značky, predpokladá vývoj deja, overuje si porozumenie textu riešením čiastkových úloh,
• po čítaní rieši úlohy a otázky k textu, aktualizuje informácie z textu pre vlastné potreby, vyhodnocuje, či bola použitá stratégia efektívna.
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1.5.2 Efektívne čitateľské stratégie
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).
Často využívané čitateľské stratégie
SQ3R je tvorená algoritmom krokov preskúmaj – pýtaj sa – čítaj – odpovedz – vytvor zhrnutie. Pred
čítaním sa žiak rýchlo zorientuje v štruktúre textu – preskúma nadpisy, podnadpisy, obrazovú prílohu.
Podstatou stratégie je vytváranie otázok z nadpisov a podnadpisov textu a následné hľadanie odpovedí
na tieto otázky. V závere žiak napíše stručnú sumarizáciu textu a snaží sa zapamätať si nové informácie.
PLAN je vhodná najmä pre informačné texty. Učí triediť informácie známe, neznáme; hlavné a sekundárne, graficky ich spracovať a vytvoriť záverečné zhrnutie. Aktivita je tvorená postupnosťou štyroch
krokov:
1. predpoklad – spracovať štruktúru textu v grafickej podobe, napr. pojmová mapa, schéma, tabuľka,
2. lokalizácia – identifikovať známe a neznáme informácie v grafickom zázname textu pomocou značiek a poznámok,
3. pridanie – vpisovať počas čítania vysvetlenie či komentár k jednotlivým pojmom,
4. sumarizovanie – pripraviť krátke zhrnutie alebo voľne reprodukovať text na základe grafického
záznamu.
KWL je vhodná na aktivizáciu doterajších vedomostí a skúseností žiakov a vzbudenie záujmu o čítanie. Realizuje sa v dvoch fázach práce s textom. Žiaci si zhotovia prehľadnú tabuľku s tromi stĺpcami.
Pred čítaním vyplnia prvé dva stĺpce tabuľky – Čo vieš o tejto téme? a Čo by si sa chcel dozvedieť? Po
prečítaní textu doplnia žiaci informácie do tretieho stĺpca – Čo som sa o téme dozvedel – tým si uvedomia nové informácie, ktoré sa z textu naučili.
Porovnaj – rozlíš je stratégia určená na komparáciu sledovaných javov, pojmov, objektov, s ktorými sa
žiak oboznamuje prostredníctvom textu. Formou Vennových diagramov alebo porovnávacej tabuľky
žiak zaznamenáva spoločné znaky a znaky, ktorými sa javy odlišujú.
REAP kladie akcent na vytváranie anotácií z textu. Po čítaní a porozumení textu žiaci sumarizujú svoje myšlienky a vyjadria ich v rôznych typoch anotácií – anotácia vo forme otázok, heuristická, osobná
anotácia a podobne. Anotácie sa líšia v prístupoch k textu, umožňujú čitateľovi zaujať tvorivý či kritický postoj k obsahu prečítaného. Pomocou tejto stratégie sa žiaci učia formulovať svoje myšlienky,
a tým rozvíjajú aj pisateľské zručnosti.
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3–2–1 je vhodná na vytváranie vzťahu k textu a vyhodnocovanie informácií. Žiak postupne nájde
v texte pre neho tri najdôležitejšie veci, dve najzaujímavejšie veci a jednu vec, na ktorú mu text nedal
odpoveď. Záverečným krokom získava motiváciu na ďalšie štúdium.
RAP sa zameriava na čítanie textu po jednotlivých segmentoch a kladenie otázok, ktorých cieľom je
porozumieť kľúčovým myšlienkam textu. V odpovediach na otázky žiak parafrázuje a interpretuje
hlavné myšlienky a rozvíjajúce informácie. Stratégia sa realizuje v troch krokoch:
1. prečítať jeden textový segment (odsek, strofa, myšlienkový blok),
2. vytvoriť otázku na odhalenie hlavnej myšlienky textu,
3. parafrázovať myšlienku vlastnými slovami.
Uvedené čitateľské stratégie sa dajú aplikovať na prácu s vecnými aj umeleckými textami, pričom
niektoré z nich sú špecificky viac zamerané na vecné a informačné texty. Postupnosť krokov v nich je
možné tvorivo modifikovať, rozširovať či jednotlivé stratégie kombinovať. Učiteľ môže stratégie využiť na dosiahnutie cieľov vyučovacej hodiny, aktívne zaangažovať žiakov do práce s učebným textom
a zvýšiť ich motiváciu a pozornosť pri učení.

Zhrnutie
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je súčasťou širšej gramotnosti – ako uvádza Gavora – funkčnej gramotnosti. „Pojmom funkčná gramotnosť sa rozumie schopnosť používať čítanie a písanie vo svojom
praktickom živote na naplnenie svojich potrieb“ (Gavora, 1998/99, s. 143).
Porozumenie textu nie je potrebné len pre úspešnosť žiaka vo všetkých stupňoch vzdelávania, ale
podstatné je tiež, aby žiak vedel uplatniť čitateľské spôsobilosti v každodenných životných situáciách
a vo svojom budúcom povolaní. V tejto súvislosti sa gramotnosť chápe širšie „ako súhrn vedomostí,
zručností a stratégií, ktoré jednotlivec buduje po celý život“ (Koršnáková a kol., 2010, s. 10). Podlieha
zmenám podľa vývoja spoločnosti a je koncepciou celoživotného vzdelávania.
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2 Návrhy vyučovacích hodín s využitím
efektívnych čitateľských stratégií
2.1 Praktické východiská k návrhom vyučovacích hodín
Do praktickej časti práce sú 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 3. Texty sú 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.
Zámerom aktivít a metód na porozumenie textu je rozvíjanie čitateľských zručností v rôznych procesoch čítania – nájdenie a získavanie informácií, integrácia a interpretácia a uvažovanie a hodnotenie.
Úlohy a aktivity sú zamerané nielen na kognitívne ciele, ale aj na rozvíjanie afektívnych postojov žiakov – uvažovanie o hodnotách, konaní, pocitoch.
V návrhoch vyučovacích hodín sú 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.
Práca s textom je funkčne využitá na dosiahnutie cieľov vyučovacej hodiny. Po hlbšom porozumení
textu nasleduje vyvodenie pojmov, zhrnutie zistení a poznatkov.
Žiaci pracujú na hodine s textom a pripraveným pracovným listom, ktorý obsahuje postupnosť krokov na porozumenie textu. Učiteľ koordinuje prácu s pracovným listom – bližšie vysvetľuje zameranie
úloh a svoje očakávania. (Pracovné listy sa nachádzajú v prílohe publikácie na s. 46).
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2.2 Návrh vyučovacej hodiny – práca s informačným textom
Tematický celok: Rečnícky štýl
Ročník: štvrtý ročník gymnázia/ISCED 3
Téma: Prípravná fáza tvorby rečníckeho prejavu – zbieranie informácií, pochopenie témy
Ciele:
• rozvíjať čitateľské zručnosti prostredníctvom čitateľských stratégií
• získať potrebné informácie k tvorbe rečníckeho prejavu
Špecifické ciele:
• tvoriť otázky
• napísať zhrnutie textu
• zaujať postoj k téme a vyjadriť svoj názor
Metódy vyučovania: čitateľské stratégie SQ3R, KWL
Formy vyučovania: diskusia, riadený rozhovor, práca s pracovným listom
Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
Učebné pomôcky: text Kvapka života, pracovný list (príloha A)
Typ textu na čítanie s porozumením: vecný text – informačný, propagačný
Forma textu: zložený text
Výber textu:
Zostavený text prináša zaujímavú tému s humánnym posolstvom. Cieľom výberu textu nie je presviedčať žiakov o darovaní krvi, ale priniesť informácie a podnietiť ich k úvahám o hodnote života.
Text je graficky pútavo spracovaný a prehľadný. Nepoužíva zložitý pojmový aparát, takže je pre žiakov
zrozumiteľný. Žiaci sa učia pracovať súčasne s rozličnými typmi a formami textov – súvislým textom,
nesúvislým textom aj stĺpcovým grafom.
Scenár vyučovacej hodiny
Žiaci pracujú na hodine s textom Kvapka života, reagujú na pokyny učiteľa v riadenom rozhovore
a samostatne vypracúvajú úlohy v pracovnom liste. Po každej časti práce s pracovným listom si žiaci
spoločne s učiteľom skontrolujú svoje riešenia a diskutujú o nich.

Aktivity pred čítaním
1. PRESKÚMAJTE TEXT
Žiaci sa majú zorientovať v celom texte, s ktorým budú pracovať. Majú získať rýchly prehľad o všetkých
častiach textu, všimnúť si, že jeho súčasťou je súvislý text, nesúvislý text i graf. Po letmom prečítaní
odpovedajú na otázky v riadenom rozhovore.
Čo je témou článku? darovanie krvi
Čo chcel autor vyjadriť obrazným názvom článku? Darovanie krvi môže zachrániť ľudské životy.
Uveďte tri kľúčové slovné spojenia. darovanie krvi, podmienky darovania, Študentská kvapka krvi
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2. VYPLŇTE TABUĽKU
Tabuľka je uplatnením metódy KWL. Žiaci vyplnia samostatne v pracovnom liste prvé dva stĺpce tabuľky. Po prečítaní textu sa k tabuľke vrátia a doplnia informácie do tretieho stĺpca.
Čo vieš o téme?

Čo by si chcel vedieť?

Čo si sa dozvedel?

darovanie krvi je dobrovoľné

Koľko krvi sa odoberie na
jeden raz?

Na jeden raz sa odoberie 450 ml krvi.

môže zachrániť život

Ako sa použije darovaná krv?

darca musí mať dobrý zdravotný stav Kde sa dá darovať krv?
darca musí byť plnoletý

Kto môže byť darcom krvi?

krv sa skladá z červených krviniek
a plazmy

Ako sa treba pripraviť na
darovanie krvi?

Darovaná krv sa použije pre chorých
a pre ľudí po úrazoch a nehodách.
Krv sa dá darovať na
hematologických oddeleniach
nemocníc aj v rámci kampane
Študentská kvapka krvi.
Darcom môže byť človek vo veku 18
až 60 rokov, ktorý má viac ako 50 kg
a netrpí vážnymi chorobami.

3. TVORTE OTÁZKY
Žiaci majú vytvoriť z podnadpisov otázky a zapísať ich do pracovného listu. Snažia sa sformulovať takú
otázku, na ktorú očakávajú odpoveď po prečítaní textu. Žiaci sa majú zamerať na otázky, ktoré zisťujú súvislosti medzi javmi, tzv. divergentné otázky. Napr. namiesto otázky Čo je darcovstvo krvi? otázka
Aký zmysel má darovanie krvi?
Otázky žiakov:
Prečo je dôležité darovať krv?/Čomu a komu pomáhame darovaním krvi?
Aké podmienky musí spĺňať darca krvi?/Môžem byť aj ja darcom krvi?
Na čo sa zameriava kampaň Študentská kvapka krvi?/Prečo práve študentská?
Aké výsledky sa dosiahli v kampani v roku 2011?/Nakoľko je kampaň Študentská kvapka krvi úspešná?

Aktivity počas a po čítaní textu
4. POZORNE SI PREČÍTAJTE CELÝ TEXT A ODPOVEDZTE NA VYTVORENÉ OTÁZKY
V tejto fáze žiaci pozorne čítajú celý text. Zamerajú svoju pozornosť na to, aby našli odpoveď na položené otázky. Odpovede na svoje otázky zapisujú do pracovného listu.
Otázka: Prečo je dôležité darovať krv?
Odpoveď žiaka: Krv je životodarná tekutina. Potreba jej darovania je obrovská, len na Slovensku sa spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek. Darovanie krvi je humánny čin, ktorým pomáhame
zachrániť životy ľudí po nehodách a úrazoch, životy ľudí trpiacich na vážne ochorenia a životy ľudí podstupujúcich operácie.
19

Otázka: Aké podmienky musí spĺňať darca krvi?
Odpoveď žiaka: Darcom môže byť ten, kto splnil kritérium veku – 18 rokov a nemá viac ako 60 rokov
(ak je pravidelný darca, môže darovať do 65 rokov), kritérium hmotnosti – jeho minimálna hmotnosť je
50 kg a má zodpovedajúci zdravotný stav – nie je nosičom vírusu AIDS, neprekonal choroby hepatitída
B a C a netrpí inými závažnými chronickými a infekčnými chorobami.
Otázka: Nakoľko je kampaň Študentská kvapka krvi úspešná?
Odpoveď žiaka: Študentská kvapka krvi je úspešná kampaň, pretože každoročne pribúda počet darcov.
Odchýlkou je posledný rok 2011, keď počet darcov oproti roku 2010 mierne poklesol. V porovnaní s rokom 2005 je nárast aj tak vysoký.
Otázka: Na čo sa zameriava kampaň Študentská kvapka krvi?
Odpoveď žiaka: Kampaň sa snaží každoročne osloviť potenciálnych darcov krvi z radov študentov a mladých ľudí. Cieľom kampane je šíriť myšlienku darcovstva a zvýšiť tým záujem mladých ľudí o tento humánny čin.
5. RIEŠTE ÚLOHY NA ZÁKLADE TEXTU
Pri riešení úloh na čítanie s porozumením sa žiaci venujú podrobnej analýze textu. V úlohách sú zastúpené všetky úrovne procesov čítania. Žiaci individuálne pracujú s pracovným listom. Po vypracovaní úloh nasleduje spoločná kontrola správnosti.
a) Nájdite v texte synonymum k slovnému spojeniu darovanie krvi, ktoré je metaforou.
Cieľ: Žiak vie vyhľadať informáciu v texte podľa stanovených kritérií.
Predpokladaná odpoveď: „dar života“
Proces porozumenia: nájdenie a získanie informácie
b) Maximálne koľkokrát za rok môžu ženy darovať krv?
Cieľ: Žiak vie vyvodiť záver na základe zistených súvislostí medzi informáciami v texte.
Správna odpoveď: trikrát
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
c) Vyhľadajte pomocou internetového odkazu http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv ďalšie informácie o kritériách darovania krvi. Na základe informácií z článku Kvapka života a internetového zdroja argumentujte, prečo by ste vy mohli, resp. nemohli byť potenciálnymi darcami krvi.
Cieľ: Žiak vie využiť informácie z rôznych zdrojov, spojiť ich so znalosťami o svojom zdravotnom stave a vyvodiť záver.
Proces porozumenia: uvažovanie a hodnotenie
Kritérium úspešnosti: Správna odpoveď musí obsahovať argumenty o kritériách darovania z článku aj
internetového zdroja a vyvodenie záveru vzhľadom na vlastný zdravotný stav a životný štýl.
Ukážky žiackej odpovede:
Mohol by som darovať krv, pretože mám už 18 rokov, vážim viac ako 50 kg a neprekonal som hepatitídu
B ani C. Nie som nositeľom vírusu HIV, neužívam drogy ani anabolické steroidy. Neliečim sa na žiadnu
chronickú chorobu a zatiaľ neviem o tom, že by som mal poruchu zrážania krvi.
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Krv by som asi nemohla darovať, pretože som práve prekonala infekčnú mononukleózu. Ostatné kritériá
spĺňam – vek, hmotnosť, neužívam drogy či anabolické steroidy, nemám AIDS a neprekonala som hepatitídu B ani C a nestriedam často sexuálnych partnerov.
d) Vyberte správne tvrdenie, ktoré vyplýva z grafu.
A. Prvodarcovia tvorili v roku 2008 viac ako polovicu všetkých darcov.
B. Prvodarcovia tvorili v roku 2010 menej ako polovicu všetkých darcov.
C. Prvodarcov bolo v roku 2008 dvakrát viac ako v roku 2010.
D. Prvodarcov bolo v roku 2010 viac ako všetkých darcov v roku 2008.
Cieľ: Žiak vie porovnať číselné údaje v grafe a vyvodiť záver.
Správna odpoveď: B
Stĺpec pre prvodarcov v roku 2010 nesiaha do výšky polovice stĺpca pre všetkých darcov.
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
e) Koľký ročník kampane sa koná v tomto kalendárnom roku?
Cieľ: Žiak vie vyhľadať informáciu v texte, dať ju do súvislosti s mimotextovou informáciou.
Správna odpoveď: osemnásty ročník
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
6. VYPLŇTE TRETÍ STĹPEC TABUĽKY
Žiaci doplnia do tabuľky informácie z prečítaného textu. Porovnajú, čo sa o téme chceli dozvedieť a čo
sa po prečítaní dozvedeli.
7. NAPÍŠTE ZHRNUTIE
Napísaním krátkeho zhrnutia textu žiaci završujú postupnosť krokov v stratégii SQ3R. Kritérium hodnotenia úspešnosti je uvádzanie podstatných myšlienok a faktov zo všetkých častí textu – súvislého
textu, nesúvislého textu, stĺpcového grafu, ich zovšeobecnenie a vytvorenie výstižnej verzie pôvodného textu. Zhrnutie vypracujú žiaci individuálne do svojich pracovných listov.
Ukážka zhrnutia textu:
Darovanie krvi je dobrovoľný humánny čin, ktorý pomáha zachrániť ľudské životy. Darca musí spĺňať
určité kritériá – vek, hmotnosť, zdravotný stav. Pre študentov sa tento rok už osemnástykrát organizuje
kampaň dobrovoľného darcovstva krvi, ktorej cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o tento humánny čin.
Úspešnosť kampane každoročne vzrastá, aj keď za posledný rok počet darcov mierne poklesol.

Reflexia
V tejto fáze práce s textom je cieľom, aby žiaci hodnotili text a rozmýšľali nad jeho obsahom i formou.
Uvažujú nad využiteľnosťou informácií vo svojom živote a posudzujú samotný spôsob práce s textom.
8. VYJADRITE NÁZOR
Cieľom aktivity je na záver zaujať osobný postoj k téme darovania krvi. Žiaci uvažujú nad tým, či ich
článok inšpiroval k myšlienke, aby sa raz stali darcami krvi. Odpovede môžu hľadať prostredníctvom
internetových odkazov. Svoje názory napíšu do pracovného listu a diskutujú o nich v triede.
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Názor žiaka:
Darovanie krvi je určite ušľachtilý čin, ktorý zachraňuje množstvo životov každý deň. Článok je pre mňa
skutočnou inšpiráciou, aby som porozmýšľala nad darovaním krvi možno práve v škole v Deň srdca, keď
sa aj u nás koná kampaň Študentská kvapka krvi. Možno by práve moja krv niekomu zachránila život
a nikdy neviem, kedy budem ja potrebovať krv nejakého iného dobrovoľného darcu. Zatiaľ sa mi však
nepodarilo prekonať svoj strach a pocit nevoľnosti pri pohľade na krv.
Domáca úloha
Na základe informácií z textu, ktoré o téme darovania krvi žiaci získali, si pripravia agitačný rečnícky
prejav, ktorého cieľom je osloviť potenciálnych darcov v rámci kampane Študentská kvapka krvi. Ďalšie informácie si vyhľadajú prostredníctvom internetových odkazov.

2.3 Návrh vyučovacej hodiny – práca s publicistickým textom
Tematický celok: Publicistický štýl
Ročník: tretí ročník gymnázia/ISCED 3
Téma: Znaky publicistického štýlu
Ciele:
• rozvíjať čitateľské zručnosti prostredníctvom čitateľských stratégií
• vyvodiť znaky publicistického štýlu
Špecifické ciele:
• triediť informácie podľa stupňa dôležitosti
• osvojiť si spôsob grafického záznamu textu
• napísať zhrnutie textu
• hodnotiť využiteľnosť informácií
Metódy vyučovania: čitateľské stratégie PLAN, porovnaj a rozlíš; pojmová mapa
Formy vyučovania: skupinové vyučovanie, práca s pracovným listom, riadený rozhovor, kooperatívne vyučovanie
Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
Učebné pomôcky: text Zamestnanci a firmy, pracovné listy (prílohy B.1, B.2, B.3)
Typ textu na čítanie s porozumením: vecný text – publicistický, spravodajský
Štruktúra textu: kombinovaný text
Výber textu:
Text Zamestnanci a firmy je vybratý zo slovenského denníka SME a je pomerne náročný, pretože obsahuje množstvo informácií a pojmov z oblasti pracovného práva. Je určený pre starších žiakov, ktorí
sa onedlho budú orientovať na trhu práce a je pre nich dôležité vedieť získať informácie z tejto oblasti.
Dôvodom výberu je aj snaha ukázať spôsoby spracovania a pochopenia informačne nasýteného publicistického textu, pretože sa s ním v živote veľakrát stretnú.
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Scenár vyučovacej hodiny
Žiaci na hodine pracujú s textom vo fázach:
aktivity pred čítaním textu – vo forme diskusie a riadeného rozhovoru, aktivity počas a po čítaní textu – vo forme práce s pracovným listom, kde žiaci postupujú samostatne aj v kooperácii s učiteľom. Po
mikroanalýze textu nasleduje reflexia práce s textom a vyvodenie znakov publicistického štýlu.

Aktivity pred čítaním textu
1. PRESKÚMAJTE TEXT
Žiaci sa najprv zorientujú v texte, s ktorým budú pracovať. Všímajú si nadpis, podnadpisy, obrázok,
grafické spracovanie textu. Uplatňuje sa prvý krok stratégie PLAN – predpoklad. V riadenom rozhovore odpovedajú na otázky zamerané na prípravu pred čítaním textu – predpokladanie obsahu, štýlu,
formy, náročnosti, zrozumiteľnosti, orientáciu v štruktúre textu.
Uveďte, z akého zdroja je vybratý text.
Žiaci vedia na základe rýchleho preskúmania textu nájsť informáciu o zdroji – denník SME z 30. októbra 2012.
Opíšte štruktúru textu – nadpis, podnadpisy, typy písma, grafickú úpravu, formu textu.
Žiaci vyhľadajú nadpis článku, podnadpis, všímajú si rozdelenie textu na časti – Nástup do práce,
Priebeh práce, Odbory, Nie zamestnanci. Uvedomia si požitie rôznych typov písma. Uvedú, že text
obsahuje aj obrázok a piktogramy, ktoré ilustrujú jednotlivé medzititulky. Formálne je text upravený
do stĺpcov aj použitím odrážok. V samotných odrážkach je text spracovaný ako súvislý text.
Vysvetlite, aký je účel takejto grafickej úpravy textu.
Opisom štruktúry textu si žiaci uvedomili a pochopili, že grafická úprava textu slúži lepšej orientácii
a prehľadnosti.
Vysvetlite, na čo sa zameriava autor článku. Objasnite, z akej oblasti prináša článok informácie.
Žiaci identifikujú zámer autora informovať o aktuálnych zmenách v danej oblasti na základe podnadpisu, aby si uvedomili, na ktoré informácie sa musia počas čítania zamerať – zmeny práv a povinností
zamestnancov od januára 2013.
2. ČO VIETE O TÉME
Predpokladáme, že študenti majú nejaké pracovné skúsenosti a s problematikou sa už mnohí z nich
stretli. Cieľom je aktivizovať znalosti a skúsenosti žiakov v diskusii na otázky:
Kde a kedy ste sa už stretli s problematikou práv a povinností zamestnancov?
Máte nejaké pracovné skúsenosti?
Porozprávajte, aký ste mali pracovný čas, pracovnú náplň.

Aktivity počas a po čítaní textu
3. ČÍTANIE TEXTU
Žiaci pracujú s prideleným textom v skupinách. Každý žiak v skupine si samostatne prečíta pridelený
text. Úlohou žiakov je prečítať si text dvakrát. Pri druhom čítaní si robia do textu poznámky – dôležité
informácie si podčiarkujú, nejasnosti označia otáznikom.
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4. PRÁCA S TEXTOM
Žiaci pracujú v skupinách s pracovným listom a časťou textu.
V úlohách a), b), c) postupujú v stratégii PLAN – fáza lokalizuj a pridaj.
a) Žiaci majú lokalizovať 5 kľúčových pojmov a vpísať ich do pripravenej pojmovej mapy.
b) V druhom kroku je úlohou žiakov pridať ku kľúčovým pojmom vysvetľujúce informácie. Žiaci
musia triediť a organizovať informácie a správne ich priraďovať ku kľúčovým pojmom, hierarchizovať.
c) Pojmy z pracovného práva, ktoré vyhľadajú v texte, vpíšu do pracovného listu. Zakrúžkujú tie
pojmy, ktorých význam potrebujú objasniť. Pojmy vysvetlia s pomocou učiteľa a s využitím svojich poznatkov z občianskej náuky.
d) V aktivite porovnaj a rozlíš žiaci porovnávajú vybrané údaje a zapíšu ich do pripravenej schémy.
1. skupina – Nástup do práce, Odbory, Nie zamestnanci
Pojmová mapa:
Nástup do práce

skúšobná lehota

•
•
•
•
•

Odbory

odborári

Nie zamestnanci

kolektívna
zmluva

dohodári

živnostníci

skúšobná lehota – 6 mesiacov pre zamestnancov sa ruší
odborári – 30 % zamestnancov nemusí byť
kolektívna zmluva – nemôžu sa dohodnúť nevýhodnejšie podmienky, ako stanovuje zákon
dohodári – nárok na minimálnu mzdu 337,70 eur
živnostníci – zmena definície závislej práce
– môžu pracovať na živnosť, ak nesplnia aspoň jeden zo znakov závislej práce

Porovnaj – rozlíš:
		
•
•
•
•

Teraz						

6-mesačná
musí byť 30 %
nemá nárok na minimálnu mzdu
práca v mene zamestnávateľa, za
mzdu, v určenom pracovnom čase,
osobne a vo vzťahu nadriadenosti
a podriadenosti, práca na výrobných
prostriedkoch zamestnávateľa či na
jeho zodpovednosť

✓

Skúšobná lehota

✓

Reprezentatívnosť odborov

✓

Nárok dohodárov

✓

Definícia závislej práce
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Od januára 2013
• 3-mesačná
• nemusí byť 30 %
• má nárok na min. mzdu vo výške
337,70 eur
• práca v mene zamestnávateľa, za
mzdu, v určenom pracovnom čase,
osobne a vo vzťahu nadriadenosti
a podriadenosti

2. skupina – Priebeh práce
Pojmová mapa:
práca na dobu
určitú

nadčasy

Priebeh práce

pracovný čas

•
•

voľno

práca na dobu určitú – maximálna dĺžka zmluvy na dva roky
pracovný čas – nerovnomerný pracovný čas, pružný pracovný čas sa musí dohodnúť so zástupcami zamestnancov
– nočná práca – zmena času nočnej práce – 22:00 – 6:00
nadčasy – obmedzenie – nie viac ako 400 hod. ročne
– ohodnotenie práce nadčas + 20 % k hodinovej mzde
voľno – náhradné voľno – možnosť vyčerpať 4 mesiace po vykonaní práce

•
•

Porovnaj – rozlíš:
		

•
•
•
•

Teraz 						

max. na 3 roky
do 5:00 ráno
nad 400 hodín ročne
12 mesiacov na čerpanie

✓
✓
✓
✓

Od januára 2013

Dĺžka pracovného pomeru
na dobu určitú
Nočná práca
Práca nadčas
Náhradné voľno

•
•
•
•

max. na 2 roky
do 6:00 ráno
nie viac ako 400 hodín ročne
4 mesiace na čerpanie

3. skupina – Odchod z práce
Pojmová mapa:
Odchod z práce

výpoveď

•

odstupné

neplatná
výpoveď

výpoveď – okrem výpovednej lehoty aj odstupné
– okamžitá výpoveď musí byť prerokovaná s odbormi
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•
•

odstupné – výška odstupného v závislosti od doby, ktorú zamestnanec odpracoval
neplatná výpoveď – v prípade uznania náhrada mzdy až za 36 mesiacov

Porovnaj – rozlíš:
		

Teraz					

• zamestnávateľ nemusí dať aj
odstupné, aj výpovednú lehotu
• nemusí rokovať s odbormi
• náhrada do výšky max. 9
mesačných platov

Od januára 2013

✓ Výpoveď
✓

Okamžitá výpoveď

✓

Neplatná výpoveď

• výpovedná lehota aj odstupné
• musí rokovať s odbormi
• náhrada až do výšky 36 mesiacov

5. NAPÍŠTE ZHRNUTIE
Žiaci v každej skupine napíšu zhrnutie z textu, s ktorým pracovali. Úloha je záverečnou fázou stratégie
PLAN – vytvor záznam. Kritériom hodnotenia úspešnosti je vystihnutie podstaty textu a zachovanie
presnosti faktov v zjednodušenej a zrozumiteľnej verzii žiakovho záznamu.
Ukážky zhrnutí žiakov:
Najdôležitejšou zmenou od januára je pri výpovedi to, že zamestnávateľ musí okrem výpovednej lehoty
vyplatiť aj odstupné. Nárok na odstupné má ten zamestnanec, ktorý u jedného zamestnávateľa odpracoval minimálne 2 roky. Výška odstupného závisí od dĺžky odpracovaných rokov. Ak bude výpoveď uznaná
za neplatnú, súd môže vymerať náhradu mzdy vo výške až 36 platov.
Skúšobná lehota sa od januára 2013 nepredĺži na šesť mesiacov, ako je to teraz, ale ostane 3 mesiace. Iba
pre riadiacich pracovníkov platí dlhšia skúšobná lehota 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve sa už nebudú
môcť uzatvoriť nevýhodnejšie podmienky zamestnávania, ako stanovuje zákon. Reprezentatívne zastúpenie odborov predstavuje 30 % zamestnancov. Zamestnávatelia budú musieť viac rokovať s odbormi.
Mení sa definícia znakov závislej práce. Na živnosť už nebude môcť pracovať zamestnanec, ktorý splní
všetky znaky závislej práce.
Pracovná zmluva na dobu určitú sa môže uzavrieť maximálne na dva roky a iba dvakrát v priebehu
dvoch rokov. Nerovnomerný pracovný čas a pružný pracovný čas sa môže zaviesť až po dohode so zástupcami zamestnancov. Za prácu v noci sa bude považovať práca od 22:00 do 6:00, nie ako dnes do 5:00.
Hodnota práce v noci je +0,39 eura k dohodnutej mzde. Obmedzuje sa maximálny počet nadčasových
hodín ročne na 400 hodín. Mení sa lehota, dokedy je možné vyčerpať si nadčas ako náhradné voľno z doterajšej 12-mesačnej na 4-mesačnú.
6. VYVODENIE ZNAKOV PUBLICISTICKÉHO ŠTÝLU
V kooperácii s učiteľom vyvodia žiaci základné znaky publicistického štýlu. Zistené poznatky zhrnú
a zapíšu do zošitov. Zopakujte si tieto zistenia:
Z akého zdroja pochádzal text? Komu bol text určený? Aký bol zámer autora v texte?
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komunikačná sféra: masmédiá – tlač + televízia, rozhlas, internet
adresát masmediálnej komunikácie: verejnosť
funkcia masmediálnej komunikácie: informovať o aktuálnych udalostiach, poúčať; typické znaky
publicistického štýlu: informatívnosť, aktualizovanosť
Na základe vašej práce s textom vyberte z každej dvojice ďalšie znaky publicistického štýlu. Svoj výber zdôvodnite.
písomnosť – ústnosť; variabilnosť – stereotypnosť; monologickosť – dialogickosť; verejnosť – súkromnosť
Určte, ktorý slohový postup prevládal v texte.
uplatnenie slohových postupov – dominuje informačný
Pomenujte slová z textu z hľadiska štylistického využitia, expresivity a pôvodu.
skúšobná lehota, výpoveď, dohodári, firma, manažérska pozícia
výrazové prostriedky: nocionálne slová, pojmy, hovorové slová, všeobecne zrozumiteľné cudzie slová
Zhodnoťte štylizáciu týchto viet z textu:
Aj pružný pracovný čas bude možné zaviesť iba po dohode so zástupcami zamestnancov.
Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas je 20 %.
Vypadla možnosť dohodnúť pracovné podmienky nevýhodnejšie, ako je ustanovené v zákone.
štylizácia: menné vyjadrovanie, pasívne vyjadrovanie, ustálené väzby, polovetné konštrukcie
Uveďte, ktoré výrazové prostriedky okrem verbálnych sa ešte využívajú v texte.
vizuálne a grafické výrazové prostriedky – obrázok, piktogramy, rôzna hrúbka a typ písma
Zhrňte svoje zistenia o štruktúre článku v novinách.
nadpis – titulok, podnadpisy – medzititulky, usporiadanie do stĺpcov

2.4 Návrh vyučovacej hodiny – práca s prozaickým umeleckým textom
Tematický celok: Veľká epická próza – druhy románu
Ročník: tretí ročník gymnázia/ISCED 3
Téma: Znaky psychologického románu
Ciele:
• čítať s porozumením literárny text s využitím čitateľských stratégií
• vyvodiť znaky psychologického románu
Špecifické ciele:
• využiť prácu s digitálnym textom
• argumentovať na základe textu
• vytvoriť anotácie z literárneho textu
Metódy vyučovania: čitateľská stratégia REAP, 3 – 2 – 1, cinquain, videoprojekcia
Formy vyučovania: diskusia, práca s pracovným listom, riadený rozhovor, výklad
Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
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Učebné pomôcky: úryvok z diela E. M. Remarqua Na západe nič nové (Dvořák, 2009, s. 192-193), pracovný list (príloha C)
Typ textu na čítanie s porozumením: umelecký text – próza
Štruktúra textu: súvislý text
Výber textu:
Text umožňuje žiakom klásť otázky, v ktorých posudzujú konanie človeka a jeho správanie v kľúčových momentoch života, vplyv na životy iných, prežívanie postáv v dramatických situáciách.
Problematika textu rozvíja najmä afektívne – postojové ciele.
Žiaci sa prostredníctvom textu učia prejavovať zainteresovanosť, citlivosť, oceňovať hodnoty i vyjadriť názor.
Scenár vyučovacej hodiny
Práca s textom je rozdelená na tri etapy – pred čítaním, počas čítania a po čítaní a záverečné uvažovanie o obsahu a forme textu. Žiaci pracujú v kooperácii s učiteľom – čítajú text z čítanky, riešia úlohy,
odpovedajú na otázky a svoje odpovede zapisujú do pracovného listu.

Aktivity pred čítaním textu
1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
V úvode učiteľ objasní žiakom tému diela Na západe nič nové a námet na jeho napísanie a niekoľko
dôležitých údajov o autorovi.
2. VIDEOSEKVENCIA
Učiteľ premietne žiakom ukážku z dokumentárneho filmu 1. svetová vojna vo farbe (http://www.youtube.com/watch?v=P54RYBIe83k), aby zážitkovou formou podnietil ich záujem o tému textu.
Nasleduje krátka diskusia, v ktorej žiaci vyjadria svoj emocionálny zážitok.
Aké boli vaše pocity pri sledovaní ukážky z filmu?
Čo na vás najviac zapôsobilo?
3. CINQUAIN
Žiaci formou cinquainu vyjadria svoj postoj k téme diela – vojna. Cieľom aktivity je vyjadriť emočnú
zainteresovať.
Ukážky cinquainu:
vojna						
vojna
krutá, zbytočná				
smutná, bezcenná
zabíjať, umierať, ničiť				
zomierať, trpieť, zabíjať
večne pretrvávajúce bolestivé spomienky
ťaživý pocit viny na duši
utrpenie					
hlúposť

Aktivity počas a po čítaní textu
4. PREDTEXTOVÁ ÚLOHA
Aby mohli žiaci počas čítania zamerať svoju pozornosť, dostanú predtextovú úlohu.
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Po prečítaní textu uveďte, kto je:
a) rozprávač,
b) kľúčová postava, na ktorú sa rozprávač zameriava a posudzuje jej konanie,
c) vedľajšia postava, ktorú okrajovo spomína vo svojom rozprávaní.
5. ČÍTANIE TEXTU – prvý krok čitateľskej stratégie REAP – čítaj
Žiaci prečítajú text 2-krát – najprv ho prečíta jeden žiak nahlas a potom si každý prečíta text samostatne. Pri prvom čítaní sa žiaci emočne naladia na text, pri druhom sa sústredia na predtextovú úlohu.
6. ODPOVEĎ NA PREDTEXTOVÚ ÚLOHU
Po prečítaní textu a zodpovedaní predtextovej úlohy žiaci získajú základný prehľad o postavách úryvku. Identifikujú kľúčovú postavu – triedny učiteľ Kantorek, rozprávača – jeden zo žiakov, ktorí museli
narukovať na vojnu, a vedľajšiu postavu – jeden zo spolužiakov Josef Behm. Učiteľ v krátkom výklade
vysvetlí, kto je rozprávač diela – Paul Bäumer.
7. POROZUMENIE TEXTU – druhý krok stratégie REAP – dekóduj
Žiaci odpovedajú na otázky a riešia úlohy v pracovnom liste. Učiteľ koordinuje prácu s pracovným
listom – žiak najprv vypracuje úlohu individuálne, potom nasleduje overenie správnosti a diskusia
o možných riešeniach.
a) Na základe prvého odseku porovnajte spoločné znaky na postave Kantorka a Himmelstossa podľa rozprávačovej interpretácie.
Cieľ: Žiak vie porovnať informácie v texte a vyvodiť záver.
Predpokladaná odpoveď: Kantorek aj Himmelstoss boli postavou malí muži a podľa rozprávača boli
obaja energickí a mali sklony k tyranii.
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
b) Vyhľadajte v prvom odseku hovorové slovo, ktoré označuje súčasť odevu. Objasnite jeho význam
vyhľadaním v internetovom zdroji http://slovniky.korpus.sk.
Cieľ: Žiak vie vyhľadať informáciu na základe kritérií a samostatne nájsť informáciu v ďalšom zdroji.
šos – okraje mužského kabáta na dolnej strane v miestach, kde je rozstrihnutý
Proces porozumenia: nájdenie a získanie informácie
c) Vyhľadajte významy slov demagógia a propaganda v internetovom zdroji http://slovniky.korpus.
sk a pomocou nich analyzujte vplyv Kantorka na svojich žiakov. Argumentujte na základe textu a citujte.
Cieľ: Žiak vie využiť informácie z internetového zdroja pri analyzovaní konania postavy a metód jej
presviedčania. Dokáže hľadať kľúčové argumenty v texte a citovať.
Predpokladaná odpoveď:
Kantorek pôsobil na žiakov svojimi demagogickými rečami. Jeho reči boli prázdne, „tak dlho rečnil“,
pretože sám podľa nich nekonal, ale zmanipuloval mladých ľudí, aby išli dobrovoľne do vojny, aj keď
nechceli. Šíril propagandu, pretože horlil za vojnu a citovo vydieral svojich žiakov: „Idete predsa aj vy,
priatelia?“

29

Proces porozumenia: uvažovanie a hodnotenie
d) Vypíšte z tretieho odseku dve obrazné slovné spojenia, ktoré vyjadrujú rozprávačovo pohŕdanie
Kantorkovými manipulatívnymi metódami.
Cieľ: Žiak vie vyhľadať explicitne uvedenú informáciu v texte na základe stanovených kritérií.
Predpokladaná odpoveď:
mávajú vo vrecku vesty svoje city, podľa rozvrhu ich vyberajú
Proces porozumenia: nájdenie a získanie informácie
e) Zhodnoťte, či bolo konanie učiteľa Kantorka podľa vás správne.
Cieľ: Žiak vie hodnotiť konanie postavy na základe platných etických noriem.
Predpokladaná odpoveď:
Kantorek nekonal čestne, pretože pod jeho manipulatívnym nátlakom sa mladí ľudia prihlásili do vojny
a prišli o svoje životy, kým on sám o vojne len rečnil, ale neprihlásil sa. Jeho žiaci sa preto právom cítili
oklamaní.
Proces porozumenia: uvažovanie a hodnotenie
f) Zamerajte sa na vedľajšiu postavu Josefa Behma. Vyhľadajte v internetovom zdroji http://sk.wikipedia.org/wiki/Konformizmus_%28psychol%C3%B3gia%29/ vysvetlenie pojmov konformné a nekonformné správanie. Posúďte konanie Behma z hľadiska konformizmu (čiast. prevzaté z Dvořáka,
2009, s. 197). Argumentujte, čo ho k danému konaniu priviedlo. Pouvažujte, ako by ste vy konali na
jeho mieste.
Cieľ: Žiak vie spojiť získané vedomosti s informáciami v texte, uvádzať správne argumenty a zaujať
hodnotiace stanovisko.
Predpokladaná odpoveď:
Behm sa správal konformne, pretože aj keď do vojny nechcel ísť, nechcel byť iný ako väčšina triedy. Nechcel byť v očiach svojho okolia zbabelcom.
Žiaci uvažujú o tom, či by dokázali na Behmovom mieste napriek tlaku okolia ostať verní svojmu
presvedčeniu. Môžu aktualizovať tému v diskusii o vlastnom konformnom/nekonformnom správaní
v kolektíve triedy alebo v inej rovesníckej skupine.
Proces porozumenia: uvažovanie a hodnotenie
g) Vysvetlite, koho označuje rozprávač vo vete: „Existovali totiž tisíce Kantorkov a tí všetci boli presvedčení, že robia to najlepšie spôsobom pre nich pohodlným.“ Aký je postoj rozprávača k takýmto
„Kantorkom“?
Cieľ: Žiak vie vysvetliť pojem na základe súvislostí v texte a posúdiť postoj rozprávača.
Predpokladaná odpoveď:
„Tisíckami Kantorkov“ označuje rozprávač všetkých tých ľudí, ktorí propagovali vojnu, pritom sa jej sami
nezúčastnili. Rozprávač týmito ľuďmi pohŕda.
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
h) Interpretujte, ako sa v závere ukážky zmenilo vnímanie študentov voči učiteľom podobným Kantorkovi. Ktoré skúsenosti študentov spôsobili zmenu postoja? Uveďte dôkazy z textu.
Cieľ: Žiak vie porovnať informácie v texte, analyzovať príčiny a uvádzať argumenty z textu.
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Predpokladaná odpoveď:
„... v našich očiach zbankrotovali...“, „... prevyšovali nás iba frázami a šikovnosťou...“, „Prvá bubnová
paľba nám ukázala náš omyl a pod ňou sa zrútil svetonázor, ktorému nás učili. Kým písali a rečnili, videli
sme lazarety a umierajúcich – kým službu štátu označovali za to najväčšie, vedeli sme už, že strach pred
smrťou je väčší.“
Generácia mladých ľudí sa cítila byť oklamaná svojimi učiteľmi. Vo vojne pochopili, že to, o čom im
rečnili, sú vznešené frázy, ale realita vojny je každodenné zabíjanie a strach o život. Z prejavu rozprávača cítime výčitku a sklamanie.
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
i) Porovnajte pocity študentov, o ktorých hovorí rozprávač v texte, s výpoveďami vojnových veteránov
v premietnutom dokumente.
Cieľ: Žiak vie porovnať informácie v texte a v inom zdroji a vyvodiť záver.
Predpokladaná odpoveď:
Z textu aj z filmu vyplýva spoločný základný pocit vojakov – strach, ktorý museli dennodenne prekonávať. Ďalším spoločným pocitom je osamelosť, každú dramatickú situáciu museli prežiť sami a pocity viny
ich prenasledovali do konca života.
Proces porozumenia: integrácia a interpretácia
8. REPRODUKCIA – druhý krok stratégie REAP – dekóduj
Žiaci prerozprávajú podstatu textu vlastnými slovami. Žiak splnil cieľ úspešne, ak neostal len pri povrchnej reprodukcii doslovných informácií v texte, ale podal interpretáciu kľúčových problémov z textu – zhrnul analýzu konania postáv, zmeny ich postojov, príčiny zmien a podobne.
9. TVORBA ANOTÁCIÍ – tretí krok stratégie REAP – spoznámkuj
Učiteľ rozdelí žiakov na tri skupiny a každej priradí jeden druh anotácie. Žiaci vypracujú anotáciu
samostatne. Kritériom úspešnosti je napísať určitý druh anotácie podľa pokynov.
a) anotácia vo forme otázok – žiaci v anotácii napíšu otázky na hlavné myšlienky textu a tiež otázky,
ktoré sa im v hlave vynorili pri čítaní textu a podnietili ich zvedavosť, chceli by nájsť na ne odpovede a diskutovať o nich. V anotácii by mali prevažovať divergentné otázky.
Ukážka žiackej anotácie vo forme otázok:
Čo si rozprávač myslí o Kantorkovi? Ako opisuje Kantorka? Aký mal Kantorek vplyv na mladých študentov? Ako ich ovplyvnil? Prečo študenti napokon narukovali? Prečo sa tak zachovali? Aký bol osud vojaka
Behma vo vojne? Ako sa mladí ľudia cítili vo vojne? Ako ich vojna zmenila?
b) heuristická anotácia – žiaci v nej parafrázujú myšlienky autora, citujú a spájajú ich s vlastnými
myšlienkami. Musia rešpektovať hlavnú myšlienku textu.
Ukážka heuristickej anotácie žiaka:
Autor rozpráva o sklamaní, strachu a hrôze mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili vojny. Autor si myslí, že malí
ľudia, ako napr. Kantorek, sú neznášanlivejší a energickejší, a tým sú príčinou nešťastí vo svete (presviedčal študentov, aby narukovali a umierali za vlasť). Opisuje strach mladých ľudí ísť na vojnu, ich váhanie
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a nútené narukovanie. Narukovali sami, aby sa necítili pred ostatnými ako zbabelci, hoci to znamenalo,
že môžu umrieť. Autor považuje vojnu za nešťastie a uvedomuje si jej následky. „Zrazu sme zostali hrozne osamotení – a museli sme sa s tým sami vysporiadať.“
c) osobná anotácia – je vyjadrením vlastného stanoviska k obsahu i forme textu. Žiak vyjadruje svoj
názor a dojem z literárneho diela.
Ukážka osobnej anotácie žiaka:
Úryvok je veľmi úprimnou výpoveďou rozprávača, resp. autora, je prehľadný a jeho obsah je veľmi bohatý a cenný pre pochopenie diela. Autor veľmi presvedčivo opisuje pocity mladých ľudí vo vojne, a to ma
prinútilo hlboko sa zamyslieť nad osudom hlavných hrdinov. Po prečítaní úryvku som mala pocit, že vidím vojnu očami rozprávača, a to vo mne vyvolávalo veľmi negatívne, smutné pocity. Jeho sklamanie som
najviac pocítila v poslednom odseku úryvku, ktorý bol, podľa môjho názoru, veľmi emotívny. „Strach
zo smrti je väčší,... videli sme lazarety a umierajúcich,... zrazu sme ostali hrozne osamotení.“

Reflexia
10. STRATÉGIA 3 – 2 – 1
V záverečnej aktivite žiaci vyhodnotia informácie podľa toho, ktoré považujú za najdôležitejšie vzhľadom na problematiku diela, ktoré sú podľa nich najzaujímavejšie, a pouvažujú nad jednou vecou, na
ktorú v texte nenašli odpoveď. Vec, na ktorú nenašli v úryvku odpoveď, podnecuje zvedavosť žiakov,
aby si dielo prečítali.
3 najdôležitejšie informácie:
• Kantorek presvedčil študentov prázdnymi rečami o vlastenectve, aby narukovali.
• Študenti obvinili svojich učiteľov a im podobných, že ich oklamali.
• Mladí ľudia sa vo vojne zachovali odvážne, i keď sa báli o svoje životy a cítili sa osamelí.
2 najzaujímavejšie informácie:
• Hodnotenie rozprávača, že malí ľudia sú energickí tyrani.
• Učitelia aj niektorí rodičia presviedčali mladých, že vojna je hrdinstvo.
1 vec, na ktorú som nenašiel odpoveď:
• Čo sa stalo s Kantorkom?/Prežil rozprávač vojnu?/Kto bol desiatnik Himmelstoss?
11. VYVODENIE POJMU PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN
Odpoveďou na otázky v riadenom rozhovore vyvodia žiaci charakteristické znaky psychologického
románu.
Na ktorú stránku zobrazenia vojny sa zameral autor v tomto úryvku?
Prevláda vonkajšie nezainteresované zobrazenie vojny alebo zainteresovaný vnútorný pohľad rozprávača? Svoje tvrdenie zdôvodnite.
Ilustrujte citátmi z textu svoje zistenia.
Akú funkciu má v tomto spôsobe zobrazenia typ rozprávača?
Psychologický román – zameriava sa na vnútorný svet postáv – myšlienky, pocity, úvahy, spomienky. Zobrazuje realitu cez zainteresovanú vnútornú výpoveď postavy. Autentickosť a zainteresovanosť
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umocňuje aj zvolený typ rozprávača v 1. osobe – priamy rozprávač – Paul Bäumer, jeden zo spolužiakov, ktorí vojnu zažili.
Domáca úloha
Je zameraná na aktualizovanie kľúčového problému úryvku – vplyv učiteľa na svojich študentov. Žiaci napíšu krátku úvahu, v ktorej porozmýšľajú nad úlohou učiteľov pri formovaní mladej generácie.

2.5 Návrh vyučovacej hodiny – práca s básnickým umeleckým textom
Tematický celok: Lyrická poézia
Ročník: druhý ročník gymnázia/ISCED 3
Téma: Sonet – lyrická veršová forma
Ciele:
• analyzovať a interpretovať literárny text s využitím čitateľskej stratégie
• vyvodiť znaky sonetu
Špecifické ciele:
• aktualizovať významovú rovinu textu
• hodnotiť formálnu a jazykovú stránku textu
Metódy vyučovania: čitateľská stratégia RAP
Formy vyučovania: práca s pracovným listom, kooperatívne vyučovanie, diskusia
Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
Učebné pomôcky: W. Shakespeare: 76. sonet – text básne, internet, pracovný list (príloha D)
Typ textu na čítanie s porozumením: umelecký text – poézia
Štruktúra textu: súvislý text
Výber textu:
Zvolený text je ukážkou sonetu z učebnice literatúry pre 2. ročník SŠ a gymnázií (Gregorová, Lapitka:
Literatúra pre 2. ročník gymnázií a SOŠ, 2009). Pre študentov je zrozumiteľný svojím významovým
plánom aj štylistickým a jazykovým vyjadrením. Básnikove myšlienky sú aktualizovateľné a vhodné
na reflexiu i pre dnešného čitateľa.
Scenár vyučovacej hodiny
Práca s textom je rozdelená na etapy – pred čítaním, počas čítania a po čítaní, nakoniec reflexia o obsahu a forme textu a vyvodenie znakov sonetu. Žiaci pracujú v kooperácii s učiteľom – čítajú text básne, riešia úlohy, odpovedajú na otázky a svoje odpovede zapisujú do pracovného listu.

Aktivity pred čítaním textu
1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
V úvode hodiny učiteľ so žiakmi zaradí autora do literárneho kontextu a zdôrazní potrebné informácie
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z autorského kontextu. Na tento cieľ je vhodné využiť tiež výkladový text v učebnici alebo powerpointovú prezentáciu, ktorú pripravia žiaci.
2. KĽÚČOVÉ LITERÁRNE POJMY
Žiaci si orientačným čítaním prejdú text a odpovedajú sa otázky učiteľa v riadenom rozhovore.
Má báseň konkrétny názov? Ako je označená? 76. sonet
Pokúste sa vymyslieť básni vhodný názov.
Vhodný názov súvisí s témou básne – láska ako večná téma básnikovej poézie a kľúčovými slovami –
láska, poézia, verš. Žiaci môžu vytvoriť celkom originálny názov alebo využiť slová básnika.
V básni sa nachádza podstatné meno s rovnakým slovotvorným základom, ako je v názve básne. Vyhľadajte ho a vysvetlite jeho význam.
sonet, sonetista – básnik píšuci sonety
Zaraďte báseň k literárnemu druhu. Svoju odpoveď zdôvodnite.
lyrika – básnik uvažuje o svojej tvorbe a tvorbe iných básnikov svojej doby, báseň nemá dej
Na základe prečítaného textu a vašich znalostí zhrňte, čo viete povedať o sonete.
sonet – druh lyrickej básne
Odpovede žiakov môžu byť podrobnejšie vzhľadom na ich predchádzajúce vedomosti o sonete.

Aktivity počas a po prečítaní textu
3. PRÁCA S PRACOVNÝM LISTOM – stratégia RAP
Žiaci majú k dispozícii text a pracovný list. Text si rozdelia na jednotlivé strofy a ku každej strofe riešia
otázky a úlohy v pracovnom liste. Po jednotlivých segmentoch si svoje odpovede konfrontujú v spoločnej diskusii a kooperácii s učiteľom.
1. Prečítajte si prvú strofu básne.
2. Opýtajte sa na hlavnú myšlienku prvej strofy sonetu.
Predpokladaná odpoveď:
Ako hodnotí básnik svoju poéziu v porovnaní s tvorbou iných autorov svojej doby?/Čím sa odlišuje
autorova poézia od poézie jeho súčasníkov?/Ako hodnotí autor poéziu básnikov svojej doby?
3. Podčiarknite kľúčové verše, myšlienky v texte básne.
môj hudobný na ozdoby/s novými básnikmi nekráčam/Brilantný majú štýl, lež sotva žijú ním
4. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vaše otázky na základe textu. Parafrázujte a citujte z textu.
Predpokladaná odpoveď:
Básnik porovnáva svoju poéziu s poéziou iných básnikov svojej doby. Sám sa pýta, prečo je jeho
poézia málo vyšperkovaná (môj verš chudobný na ozdoby), nie je taká ozdobná a je stereotypná aj
v téme, aj rytme a použití rýmu (nepíše po novom). Básne iných básnikov jeho doby sú ozdobnejšie a rôznorodejšie v témach i v štýle. V poslednom verši autor hodnotí kriticky poéziu svojich súčasníkov. Ich poézia je krásna, ale nie úprimná (brilantný majú štýl, lež sotva žijú ním).
5. a) Vyhľadajte v kontexte prvej strofy kontrast k slovnému spojeniu:
brilantný štýl – verš chudobný na ozdoby
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b) Vysvetlite význam slova brilantný. Uveďte k nemu dve synonymá. Pomôžte si slovníkom dostupným na www.slovnik.juls.savba.sk.
brilantný – vynikajúci, skvelý, znamenitý
Vo funkcii ktorého umeleckého prostriedku sa uplatnilo prídavné meno brilantný?
epiteton
6. Prečítajte si druhú strofu básne. Podčiarknite v nej verše, myšlienky, ktoré sú v kontraste s predchádzajúcou strofou.
Predpokladaná odpoveď:
veď každý riadok prezrádza sonetistom, čím jeho autor žije
7. Napíšte otázku, ktorou sa opýtate na hlavnú myšlienku druhej strofy.
Predpokladaná odpoveď:
Na čo sa zameriava autor vo svojej poézii?/Na čom je založená autorova poézia?/Ako hodnotí básnik štýl svojej tvorby?
8. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vašu otázku na základe textu. Parafrázujte a interpretujte text. Argumentujte citátmi z textu.
Predpokladaná odpoveď:
Básnik hodnotí svoju poéziu ako málo rôznorodú (píšem len o jednom), ironizuje, keď hovorí, že
je pre iných nudná (každého nudí ten plevel invencie), ale zdôrazňuje, že jeho verše sú úprimné
a pravdivé (veď každý riadok prezrádza..., čím jeho autor žije).
9. a) Nahraďte slová synonymami. Pomôžte si slovníkom, ktorý je k dispozícii na www.slovnik.juls.
savba.sk.
plevel – burina
invencia – vynachádzavosť, dôvtipnosť
b) Pomenujte slová plevel, invencia zo štylistického hľadiska.
knižné slová
c) Aký umelecký prostriedok tvorí v básni slovné spojenie plevel invencie? Interpretujte jeho obrazný význam v kontexte básne.
metafora/oxymoron
Predpokladaná odpoveď:
Spojenie slov plevel invencie môže byť ironickým posmeškom vo vzťahu k vlastnej tvorbe, ktorú
iní básnici vnímajú ako nudnú, keďže básnik píše o tom istom. Môže byť interpretovaný aj ako kritické hodnotenie príliš vyumelkovaného štýlu iných básnikov, ktorí sa neustále snažia o nejakú invenciu. Zároveň sa dá spojenie slov vnímať ako protikladné plevel – obyčajná nehodnotná burina,
ktorej je všade veľa, a invencia – originálny, vynachádzavý, tvorivý nápad či myšlienka – oxymoron.
10. Prečítajte si tretiu strofu básne. Podčiarknite kľúčové slovo, slovné spojenie tejto strofy.
Predpokladaná odpoveď:
láska ľúbezná
11. V súvislosti s kľúčovým slovom vytvorte otázku, ktorá odhaľuje hlavnú myšlienku tretej strofy sonetu.
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Predpokladaná odpoveď:
Čo je stálou témou básnikovej poézie?/O čom neustále píše básnik vo svojej poézii?
12. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vašu otázku na základe textu. Parafrázujte a interpretujte text. Argumentujte citátmi z textu.
Predpokladaná odpoveď:
Jedinou stálou témou básnikovej poézie je láska (láska ľúbezná, o tebe píšem znova). Láska je nevyčerpateľná téma jeho tvorby, o nej píše stále nové verše (pre teba nanovo obliekam slová) a opája
sa ňou (nadchýnam sa tou istou vidinou).
13. Tretia strofa sa zakladá na rečníckej figúre, ktorou sa autor prihovára večnej téme svojej poézie.
Doplňte jej pomenovanie: básnické oslovenie
Vypíšte dôkaz z textu: vedz, láska ľúbezná, o tebe píšem znova
14. Vypíšte prídavné meno, ktorým autor zaujal citový vzťah k téme svojej poézie:
ľúbezná
Určte jeho štylistické využitie v texte:
epiteton
15. Vypíšte a pomenujte umelecký prostriedok, ktorým autor vyjadril proces svojho písania.
Predpokladaná odpoveď:
nanovo obliekam slová – metafora
16. Prečítajte si posledné dvojveršie sonetu. Podčiarknite v ňom dve kľúčové slová.
Predpokladaná odpoveď:
slnko, láska
17. V súvislosti s kľúčovými slovami položte otázku, ktorá odhaľuje hlavnú myšlienku posledného
dvojveršia sonetu.
Predpokladaná odpoveď:
Prečo prirovnáva slnko k láske ako téme svojej poézie?/Čo vyjadruje metafora slnka v súvislosti s básnikovou poéziou?
18. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vašu otázku na základe textu. Parafrázujte a interpretujte text. Argumentujte citátmi z textu.
Predpokladaná odpoveď:
Básnik hovorí, že tak ako sa slnko stále vo svojom kolobehu na oblohe obnovuje – vychádza a zapadá (slnko sa novým aj starým stane), tak aj láska sa stále môže obnoviť a môže mať veľa podôb od
očarenia až po sklamanie (v láske sa vraví už povedané). Preto je nevyčerpateľným zdrojom básnikovej poézie.
19. Pomenujte druh umeleckého prostriedku predposlednej strofy básne a vysvetlite jeho estetický účinok v kontexte dvojveršia.
slnko sa každý deň novým aj starým stane – metafora
Predpokladaná odpoveď:
Obraz slnka naznačuje kolobeh začiatku a konca, obnovy. V kontexte básne tvorí pripodobnenie,
paralelu k láske, ktorá má rôzne fázy a podoby v neustálom kolobehu života.
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Reflexia
Po analýze a interpretácii sonetu zaujímajú žiaci osobný postoj k myšlienkovej i formálnej stránke
textu. Ich úlohou je zhodnotiť v stručných úvahách nadčasovosť témy lásky aj v kontexte dnešnej doby
a zamyslieť sa nad povrchnosťou formy v porovnaní s umeleckými a etickými hodnotami dnešného
umenia či iných aspektov života v modernej dobe.
Z pohľadu súčasného mladého čitateľa sa majú pokúsiť zhodnotiť mieru zrozumiteľnosti Shakespearovho sonetu, použitej lexiky, estetický účinok básnickej výpovede, obraznosti ap. Svoje názory žiaci
konfrontujú v spoločnej diskusii.
4. VYVODENIE ZNAKOV SONETU
V záverečnej časti hodiny sa učiteľ so žiakmi vráti ku kľúčovému literárnemu pojmu z úvodu hodiny –
sonetu. Formou riadeného rozhovoru žiaci vyvodia znaky sonetu – vonkajšiu a vnútornú kompozíciu
sonetu.
Vonkajšia kompozícia sonetu
Koľko veršov má daná báseň?
Ako sú verše usporiadané do strof?
Porovnanie: V prípade shakespearovského sonetu je usporiadanie veršov v strofách iné ako v klasickom, napr. Petrarcovom sonete (4 + 4 + 3 + 3).
Sonet – lyrická veršová forma, ktorá obsahuje 14 veršov. Z hľadiska vonkajšej kompozície môžu byť
usporiadané 4 + 4 + 3 + 3 alebo napr. v sonetoch W. Shakespeara 4 + 4 + 4 + 2.
Vnútorná kompozícia sonetu
Rozdeľte sonet na tri myšlienkové časti – nastolenie témy, rozvinutie protikladnej myšlienky a zhrnutie básnikových myšlienok.
Stručne zhrňte najpodstatnejšiu myšlienku každej časti jednou vetou.
Zavedenie pojmov pre vnútornú kompozíciu sonetu:
téza – prvé štvorveršie – básnik nepíše ozdobné verše ako iní básnici jeho doby.
antitéza – druhé štvorveršie – básnik píše stále o tom istom, ale pravdivo.
syntéza – tretie štvorveršie + posledné dvojveršie – jedinou témou jeho poézie je láska, ktorá je nevyčerpateľná.
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3 Reflexia práce s textom na vyučovacích hodinách
Realizované vyučovacie hodiny umožňujú žiakom pracovať s textom iným spôsobom, ako sú zvyknutí. V tejto kapitole sú zhrnuté názory žiakov, v ktorých vyhodnotili prácu s textom v záverečnej reflexii
a spoločnej diskusii.

Práca s vecným textom Kvapka života
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Žiaci sa prevažne zhodli na tom, že získali lepšie porozumenie textu, ako keby si ho sami individuálne prečítali. Svoje stanovisko zdôvodňovali tým, že týmto spôsobom práce analyzovali text do hĺbky.
Dôvodom lepšieho porozumenia textu bola podľa žiakov kooperácia so spolužiakmi a učiteľom počas
čítania s porozumením a diskusia v triede. Iba nepatrná časť žiakov uviedla, že postup čítania textu
neprispel k jeho lepšiemu pochopeniu, pretože preferujú samostatné nerušené tiché čítanie textu.
Žiaci hodnotili zrozumiteľnosť textu na úrovni jasného, prehľadného, zrozumiteľného textu, s čítaním
ktorého nemali problémy, v čom sa potvrdil zámer pri voľbe textu. Položky na porozumenie textu
vyhodnotili žiaci v ankete väčšinou ako pomerne ľahké až stredne obťažné.
Na otázku, ktoré postupy práce s textom by uplatnili vo vlastnom procese učenia, uvádzali napr. výber
podstatných informácií, tvorenie otázok a hľadanie odpovedí v texte, zhrnutie textu, rýchlu orientáciu
v texte a následné vytvorenie predpokladu. Z uvedených odpovedí aj z diskusie v triede sa dá vyvodzovať, že žiaci si osvojili aj metodiku práce s textom, hoci k tomu primárne neboli vedení.
Pochopili postup, akým sme s textom pracovali a zhrnuli ho v základných bodoch:
1. bežné orientovanie v texte a vytvorenie predpokladu,
2. otázky a odpovede na ne,
3. zhrnutie.
Toto zistenie je veľmi pozitívne, pretože cieľom uplatnenia metakognitívnych stratégií je to, aby si
žiak/čitateľ sám vedel zvoliť určitú postupnosť krokov a praktizoval ju pri vlastnom štúdiu.
V ďalších pripomienkach žiaci ocenili zaujímavú prácu s textom. Považovali ju za oživenie vyučovacích hodín a téma textu ich podnietila k úvahám o dôležitých otázkach hodnoty ľudského života.
Podnetné bolo vyjadrenie žiaka, ktorý hodnotil prácu s textom ako veľmi efektívnu preto, že „článok
a jeho hlavná myšlienka sa vžije opakovaným čítaním.“ Z toho vyplýva zistenie, že žiak nielen rozvíja
svoje čitateľské zručnosti s cieľom porozumieť textu do hĺbky, ale pritom si osvojí aj najdôležitejšie
poznatky z textu.

Práca s vecným textom Zamestnanci a firmy
Práca s textom Zamestnanci a firmy bola náročnejšia v porovnaní s textom o darcovstve krvi. Žiaci to
uviedli aj v záverečnom vyhodnotení.
Text sa im zdal menej zrozumiteľný, pretože obsahoval veľa informácií, pojmov, s ktorými bežne nie
sú v kontakte, a ustálených administratívno-publicistických väzieb.
Napriek náročnosti žiaci ocenili čítanie tohto druhu textu, keďže si uvedomili, že je to bežný novinársky článok, ktorý informuje o dôležitých zmenách v zamestnaní a mal by ho vedieť prečítať a pochopiť každý priemerne vzdelaný občan.
Bezprostredná využiteľnosť informácií z textu je pre žiakov strednej školy nižšia, i keď mnohí žiaci
uviedli svoj záujem pracovať popri vysokoškolskom štúdiu a uvedomili si tak, že v právach a povinnostiach zamestnancov sa budú musieť zorientovať.
Niektorí považovali za prínosné to, že prostredníctvom článku získali prehľad v základných pojmoch
pracovného práva, nakoľko s nimi prichádzajú do kontaktu aj počas krátkodobých pracovných príležitostí už počas stredoškolského štúdia.
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Na otázky, kde by hľadali aktualizovanie informácií z textu, uvádzali na prvom mieste internet a televíziu, tlačenú podobu novín až na poslednom mieste, čo svedčí o tom, že mladá generácia začína
preferovať vyhľadávanie informácií v digitálnej podobe a v audiovizuálnych médiách.
Spôsob práce s textom formou pracovných listov považovali žiaci za zaujímavý a prehľadný, ktorý im
pomohol triediť informácie v texte a pochopiť ich podstatu.

Práca s umeleckým textom W. Shakespeara: 76. sonet
Žiakom sa práca so sonetom páčila. Prehľadné čítanie a interpretovanie textu po strofách prispelo
k lepšiemu porozumeniu hlavných myšlienok básne. Pri podrobnej práci s textom básne mali priestor
na vyhľadanie významu neznámych či menej používaných slov aj na analyzovanie účinku básnických
obrazov. Zamysleli sa nad podnetnými myšlienkami, ktorých posolstvo je aktuálne aj v dnešnej dobe.
Zaujímavý bol pre žiakov Shakespearov kritický postoj k básnikom svojej epochy.
William Shakespeare: 76. sonet
Prečo len je môj verš chudobný na ozdoby?		Vedz, láska ľúbezná, o tebe píšem znova,
Nepíše po novom, nemení rytmus, rým?		
si pre mňa ideou vďačnou a jedinou.
S novými básnikmi nekráčam s duchom doby.	Pre teba nanovo obliekam slová,
Brilantný majú štýl, lež sotva žijú ním.		
stále sa nadchýnam tou istou vidinou.
Píšem len o jednom a stále o tom istom.		Slnko sa každý deň novým a starým stane,
Každého nudí už ten plevel invencie. 		
v láske sa preto tiež vraví už povedané.
Veď každý riadok môj prezrádza sonetistom,
komu je určený, čím jeho autor žije.

Práca s umeleckým textom z diela E. M. Remarqua: Na západe nič nové
Žiaci na tejto hodine pozitívne hodnotili formu práce s pracovnými listami. Zdôvodňovali, že pracovné listy boli zaujímavé a efektívne, lebo museli samostatne vypracovať danú úlohu, vyjadriť názor a to
ich nútilo pracovať s textom do hĺbky a zamýšľať sa nad jeho problematikou.
Takto dokázali pochopiť najdôležitejšie myšlienky diela a uviedli, že čítanie s porozumením odhalilo
takmer všetky stránky textu. Páčilo sa im, že po vypracovaní úlohy si ich v spoločnej diskusii v triede
overili a vyhodnotili, a tak mohli korigovať svoje porozumenie textu.
Vytváranie anotácií bolo pre žiakov novou skúsenosťou. Žiaci mali najmenej ťažkostí s tvorbou anotácie vo forme otázok a následne s heuristickou anotáciou. Problémy sa ukázali pri formulovaní osobnej
anotácie. Žiaci namiesto nej vytvorili opäť heuristickú anotáciu, napriek tomu, že v pokyne na vytvorenie osobnej anotácie mali nápovedné otázky. Väčšinou zostali v rovine zhrnutia najdôležitejších
myšlienok z textu. Príčinou slabšej úspešnosti žiakov je nový typ úlohy, ale aj náročnosť myšlienkovej
operácie – pri heuristickej anotácii ide o úroveň interpretácia, kým pri osobnej anotácii o úroveň hodnotenie a uvažovanie.

40

41

42

Záver
Uplatnená metodika čítania prostredníctvom čitateľských stratégií sa ukázala ako efektívna pri porozumení textu a zvýšení vnútornej motivácie žiakov.
Na záver uvádzame argumenty a prínos aplikovanej metodiky.
1. Práca s textom pomocou čitateľských stratégií pomáha žiakom prejsť všetkými časťami textu tak,
že mu dokážu porozumieť v makro- i mikroprocesoch čítania.
2. Veľký vplyv na porozumenie textu má viacnásobné čítanie textu pri riešení úloh. Opakovanou
analýzou textu, ktorá je zameraná na rôzne procesy čítania, žiaci textu dôkladne porozumejú.
3. Lepšiemu porozumeniu textu napomáha aj forma práce s pracovným listom. Žiaci musia individuálne zacieliť svoju pozornosť pri riešení úlohy. Učia sa porozumieť textu vlastnou skúsenosťou
pri formulovaní odpovedí.
4. Žiaci zdokonaľujú pomocou stratégií svoje čitateľské zručnosti a metódy spracovania textu, ktoré
môžu využiť pri čítaní textov i v samostatnom štúdiu.
5. Spôsoby a formy práce s textom žiakov aktivizujú a angažujú na hodine, čo má pozitívny vplyv na
ich vnútornú motiváciu.
6. Na zvýšenie vnútornej motivácie žiakov vplýva aj vhodný výber textu – podnetná téma, grafické
spracovanie textu, vyjadrovanie názorov o texte, hodnotenie využiteľnosti informácií z textu či ich
aktualizovanie.
7. Úlohy a otázky zamerané na vyjadrovanie názorov a diskusiu formujú kritické myslenie žiakov.
8. Žiaci si ľahšie osvojujú nové pojmy v obsahu učiva, pretože sú demonštrované na texte, čo zodpovedá zásadám konštruktivizmu.
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Príloha A

Pracovný list – text Kvapka života
(bez vyznačenia priestoru pre žiaka)
1. Vyplňte tabuľku – Pred čítaním textu vyplňte prvé dva stĺpce tabuľky.
Čo vieš o téme?

Čo by si chcel vedieť?

Čo si sa dozvedel?

2. Tvorte otázky – Každý podnadpis preformulujte na otázku. Pokúste sa vytvoriť otázky na odhalenie súvislostí, nie priamočiare otázky. Napr. namiesto Čo je darovanie krvi? otázka Aký zmysel má
darovanie krvi?
3. Odpovedzte na otázky – Prečítajte si celý text a odpovedzte na otázky z podnadpisov.
4. Riešte úlohy na základe textu:
a) Nájdite v texte synonymum k slovnému spojeniu darovanie krvi, ktoré je metaforou.

5.
6.
7.
8.

b)  Maximálne koľkokrát za rok môžu ženy darovať krv?
c)   Vyhľadajte pomocou internetového odkazu http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako          darujete-svoju-krv ďalšie informácie o kritériách darovania krvi. Na základe informácií z člán       ku Kvapka života a internetového zdroja argumentujte, prečo by ste vy mohli, resp. nemohli byť
       potenciálnymi darcami krvi.
d) Vyberte správne tvrdenie, ktoré vyplýva z grafu.
 A. Prvodarcovia tvorili v roku 2008 viac ako polovicu všetkých darcov.
B. Prvodarcovia tvorili v roku 2010 menej ako polovicu všetkých darcov.
 C. Prvodarcov v roku 2008 bolo dvakrát viac ako v roku 2010.
 D. Prvodarcov v roku 2010 bolo viac ako všetkých darcov v roku 2008.
e)    Koľký ročník kampane sa koná v tomto kalendárnom roku?
Vyplňte tretí stĺpec tabuľky – Zamerajte sa na zistenia, ktoré nadväzujú na vaše predpokladané
otázky z druhého stĺpca tabuľky.
Zhrnutie – Napíšte stručné zhrnutie najdôležitejších informácií z textu vo forme uceleného textu.
Môj názor na tému darovania krvi – Vo vyjadrení vášho postoja sa zamerajte na to, čo vás z textu zaujalo a inšpirovalo k zamysleniu.
Reflexia – Odpovedajte na anketové otázky a zhodnoťte prácu s textom na hodine.
•• Porozumeli ste textu lepšie, ako keby ste si ho iba sami v tichosti prečítali?
•• Uveďte 2 – 3 spôsoby práce s textom na tejto hodine, ktoré by ste využili pri učení sa.
•• Vyjadrite mieru zrozumiteľnosti textu na číselnej škále 1 – 5 (1 – nezrozumiteľný text, 5 – 100 %
jasný, zrozumiteľný text).
•• Považujete otázky na porozumenie textu celkovo za:
a) veľmi ľahké
b) pomerne ľahké
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c) stredné
d) pomerne ťažké
e) veľmi ťažké
9. Domáca úloha
Na základe informácií z textu, ktoré ste získali o téme darovania krvi, pripravte agitačný rečnícky prejav, ktorého cieľom je osloviť potenciálnych darcov v rámci kampane Študentská kvapka krvi. Ďalšie
informácie si doplňte prostredníctvom internetových odkazov.
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Príloha B.1

Pracovný list – text Zamestnanci a firmy
(bez vyznačenia priestoru pre žiaka)
1. skupina – Nástup do práce, Odbory, Nie zamestnanci
1. Lokalizujte 5 kľúčových pojmov a vpíšte ich do pripravenej pojmovej mapy.
2. Ku kľúčovým pojmom doplňte sekundárne informácie, ktoré ich objasňujú. Pokračujte vo forme
pojmovej mapy.
Nástup do práce

Odbory

Nie zamestnanci

3. Vypíšte z textu pojmy z oblasti pracovného práva. Zakrúžkujte tie, ktorých význam potrebujete
objasniť.
4. Porovnajte vybrané údaje na základe textu a zapíšte rozdiely do schémy.
		
Teraz							
Od januára 2013
✓

Skúšobná lehota

✓

Reprezentatívnosť odborov

✓

Nárok dohodárov

✓

Definícia závislej práce

5. Napíšte zhrnutie, v ktorom stručne informujete ostatných spolužiakov o najdôležitejších zmenách ohľadom skúšobnej lehoty, práce odborov, práce na dohodu, zmene definície závislej činnosti a živnostníkov.
6. Reflexia
• Napíšte, kde vo svojom živote využijete informácie, ktoré ste sa dozvedeli z textu.
• V akých zdrojoch budete hľadať aktualizovanie informácií v prípade, že nastanú nové zmeny
v oblasti pracovného práva.
• Vyjadrite mieru zrozumiteľnosti textu na číselnej škále 1 – 5 (1 – nezrozumiteľný text, 5 – 100 %
jasný, zrozumiteľný text).
• Naučili ste sa na tejto hodine nejaké postupy, ktoré napomáhajú lepšie porozumenie textu?
Uveďte, ktoré by ste využili pri vlastnom učení sa.
• Páči sa vám forma práce s pracovnými listami? Svoje hodnotenie stručne zdôvodnite.
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Príloha B.2

Pracovný list – text Zamestnanci a firmy
(bez vyznačenia priestoru pre žiaka)
2. skupina – Priebeh práce
1. Lokalizujte 5 kľúčových pojmov a vpíšte ich do pripravenej pojmovej mapy.
2. Ku kľúčovým pojmom doplňte sekundárne informácie, ktoré ich objasňujú. Pokračujte vo forme
pojmovej mapy.
práca na dobu
určitú

nadčasy

Priebeh práce

pracovný čas

voľno

3. Vypíšte z textu pojmy z oblasti pracovného práva. Zakrúžkujte tie, ktorých význam potrebujete
objasniť.
4. Porovnajte vybrané údaje na základe textu a zapíšte rozdiely do schémy.
		
Teraz							
Od januára 2013
✓
✓
✓
✓

Dĺžka pracovného pomeru
na dobu určitú
Nočná práca
Práca nadčas
Náhradné voľno

5. Napíšte zhrnutie, v ktorom stručne informujete ostatných spolužiakov o zmenách ohľadom práce na dobu určitú, nočnej práce, práce nadčas, pružného pracovného času a náhradného voľna.
6. Reflexia
• Napíšte, kde vo svojom živote využijete informácie, ktoré ste sa dozvedeli z textu.
• V akých zdrojoch budete hľadať aktualizovanie informácií v prípade, že nastanú nové zmeny
v oblasti pracovného práva.
• Vyjadrite mieru zrozumiteľnosti textu na číselnej škále 1 – 5 (1 – nezrozumiteľný text, 5 – 100 %
jasný, zrozumiteľný text).
• Naučili ste sa na tejto hodine nejaké postupy, ktoré napomáhajú lepšie porozumenie textu?
Uveďte, ktoré by ste využili pri vlastnom učení sa?
• Páči sa vám forma práce s pracovnými listami? Svoje hodnotenie stručne zdôvodnite.
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Príloha B.3

Pracovný list – text Zamestnanci a firmy
(bez vyznačenia priestoru pre žiaka)
3. skupina – Odchod z práce
1. Identifikujte 3 kľúčové pojmy a vpíšte ich do pripravenej pojmovej mapy.
2. Ku kľúčovým pojmom napíšte najpodstatnejšie, výsledné informácie, ktoré objasňujú zmenu pravidiel v danej oblasti. Pokračujte vo forme grafického záznamu.
Odchod z práce

3. Vypíšte z textu pojmy z oblasti pracovného práva. Zakrúžkujte tie, ktorých význam potrebujete
objasniť.
4. Porovnajte vybrané údaje na základe textu a zapíšte rozdiely do schémy.
		
Teraz							
Od januára 2013
✓ Výpoveď
✓

Okamžitá výpoveď

✓

Neplatná výpoveď

5. Napíšte zhrnutie, v ktorom stručne informujete ostatných spolužiakov o zmenách ohľadom výpovede, vyplatenia odstupného a neplatnej výpovede.
6. Reflexia
• Napíšte, kde vo svojom živote využijete informácie, ktoré ste sa dozvedeli z textu.
• V akých zdrojoch budete hľadať aktualizovanie informácií v prípade, že nastanú nové zmeny
v oblasti pracovného práva.
• Vyjadrite mieru zrozumiteľnosti textu na číselnej škále 1 – 5 (1 – nezrozumiteľný text, 5 – 100 %
jasný, zrozumiteľný text).
• Naučili ste sa na tejto hodine nejaké postupy, ako čítať text do hĺbky a lepšie mu porozumieť?
Uveďte, ktoré by ste využili pri vlastnom učení sa?
• Páči sa vám forma práce s pracovnými listami? Svoje hodnotenie stručne zdôvodnite.
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Príloha C

Pracovný list – text E. M. Remarque: Na západe nič nové
(bez vyznačenia priestoru pre žiaka)
1. Vyjadrite postoj k téme diela vo forme cinquainu:
1. verš: jednoslovné pomenovanie témy – podstatné meno
2. verš: dvojslovný opis témy – dve prídavné mená
3. verš: trojslovné vyjadrenie činnosti – tri slovesá
4. verš: štvorslovné slovné spojenie, ktoré vyjadruje pocity
5. verš: jednoslovné synonymum témy – podstatné meno
2. Predtextová úloha
Po prečítaní textu uveďte, kto je:
a) rozprávač
b) typ rozprávača
c) kľúčová postava, na ktorú sa rozprávač zameriava
d) vedľajšia postava, ktorú okrajovo spomína vo svojom rozprávaní
3. Pozorne si prečítajte nasledujúci úryvok.
4. Pracujte s otázkami a úlohami.
a) Na základe prvého odseku porovnajte spoločné znaky na postave Kantorka a Himmelstossa
podľa rozprávačovej interpretácie.
b) Vyhľadajte v prvom odseku hovorové slovo, ktoré označuje súčasť odevu. Objasnite jeho
význam vyhľadaním v internetovom zdroji http://slovniky.korpus.sk.
c) Vyhľadajte významy slov demagógia a propaganda v zdroji http://slovniky.korpus.sk a pomocou nich analyzujte vplyv Kantorka na svojich žiakov. Argumentujte na základe textu a citujte.
d) Vypíšte z tretieho odseku dve obrazné slovné spojenia, ktoré vyjadrujú rozprávačovo pohŕdanie Kantorkovými manipulatívnymi metódami.
e) Zhodnoťte, či bolo konanie učiteľa Kantorka podľa vás správne.
f) Zamerajte sa na vedľajšiu postavu Josefa Behma. Vyhľadajte v internetovom zdroji http://sk.wikipedia.org/wiki/Konformizmus_%28psychol%C3%B3gia%29/ vysvetlenie pojmov konformné
a nekonformné správanie. Posúďte konanie Behma z hľadiska konformizmu (čiastočne prevzaté od Dvořáka, 2009, s. 197). Argumentujte, čo ho k danému konaniu priviedlo. Pouvažujte, ako by ste vy konali na jeho mieste.
g) Vysvetlite, koho označuje rozprávač vo vete: „Existovali totiž tisíce Kantorkov a tí všetci boli
presvedčení, že robia to najlepšie spôsobom pre nich pohodlným.“ Aký je postoj rozprávača
k takýmto „Kantorkom“?
h) Interpretujte, ako sa v závere ukážky zmenilo vnímanie študentov voči učiteľom podobným
Kantorkovi. Ktoré skúsenosti študentov spôsobili zmenu postoja? Uveďte dôkazy z textu.
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i) Porovnajte pocity študentov, o ktorých hovorí rozprávač v texte, s výpoveďami vojnových veteránov v premietnutom dokumente.
5. Napíšte anotáciu z prečítaného úryvku.
Anotácia vo forme otázok – napíšte 5 – 10 otázok, ktoré odkrývajú hlavné problémy textu.
Heuristická anotácia – heuristickú anotáciu napíšete tak, že preformulujete myšlienky autora
vlastnými slovami – parafrázujete a spojíte ich s vlastnými myšlienkami. Môžete použiť aj citáty,
ale uveďte ich v úvodzovkách. Rešpektujte hlavnú myšlienku textu.
Osobná anotácia – vyjadrite svoj názor na obsah a formu úryvku. Dokázali ste sa na základe textu vcítiť do kože študentov, ktorí museli narukovať do vojny? Na ktorých miestach textu bol autor
najpresvedčivejší? Citujte.
6. Vyhľadajte z textu:
a) 3 informácie/myšlienky, ktoré považujete za najdôležitejšie:
b) 2 informácie/myšlienky, ktoré považujete za najzaujímavejšie:
c) 1 vec, na ktorú ste v texte nenašli odpoveď:
7. Reflexia
• Ako sa vám páčila práca s textom na hodine? Zhodnoťte formu práce s pracovným listom.
• Ostali v texte miesta, ktorým ste neporozumeli?
• Mali ste ťažkosti s vytváraním anotácií?
• Uvažujte nad tým, aká je podľa vás úloha učiteľov pri formovaní mladej generácie.
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Príloha D

Pracovný list – text W. Shakespeara: 76. sonet
(bez vyznačenia priestoru pre žiaka)
Pri práci s textom básne budete postupovať po strofách.
1. Prečítajte si prvú strofu básne.
2. Opýtajte sa na hlavnú myšlienku prvej strofy sonetu.
3. Podčiarknite kľúčové verše, myšlienky v texte básne.
4. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vaše otázky na základe textu. Parafrázujte a interpretujte
text. Argumentujte citátmi z textu.
5. a) Vyhľadajte v kontexte prvej strofy kontrast k slovnému spojeniu:
brilantný štýl
b) Vysvetlite význam slova brilantný. Uveďte k nemu dve synonymá. Pomôžte si slovníkom na
www.slovnik.juls.savba.sk.
c) Vo funkcii ktorého umeleckého prostriedku sa uplatnilo prídavné meno brilantný?
6. Prečítajte si druhú strofu básne. Podčiarknite v nej verše, myšlienky, ktoré sú v kontraste s predchádzajúcou strofou.
7. Napíšte otázku, ktorou sa opýtate na hlavnú myšlienku druhej strofy.
8. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vašu otázku na základe textu. Parafrázujte a interpretujte
text. Argumentujte citátmi z textu.
9. a) Nahraďte slová synonymami. Pomôžte si slovníkom na www.slovnik.juls.savba.sk.
   plevel
    invencia
b) Pomenujte slová zo štylistického hľadiska.
c) Aký umelecký prostriedok tvorí v básni slovné spojenie plevel invencie? Interpretujte jeho ob  razný význam v kontexte básne.
10. Prečítajte si tretiu strofu básne. Podčiarknite kľúčové slovo, slovné spojenie tejto strofy.
11. V súvislosti s kľúčovým slovom vytvorte otázku, ktorá odhaľuje hlavnú myšlienku tretej strofy sonetu.
12. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vašu otázku na základe textu. Parafrázujte a interpretujte
text. Argumentujte citátmi z textu.
13. Tretia strofa sa zakladá na rečníckej figúre, ktorou sa autor prihovára večnej téme svojej poézie.
Doplňte jej pomenovanie: básnické ..........................
Vypíšte dôkaz z textu:
14. Vypíšte prídavné meno, ktorým autor zaujal citový vzťah k téme svojej poézie:
Určte jeho štylistické využitie v texte:
15. Vypíšte a pomenujte umelecký prostriedok, ktorým autor vyjadril proces svojho písania.
16. Prečítajte si posledné dvojveršie sonetu. Podčiarknite v ňom dve kľúčové slová.
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17. V súvislosti s kľúčovými slovami položte otázku, ktorá odhaľuje hlavnú myšlienku posledného
dvojveršia sonetu.
18. Vyjadrite vlastnými slovami odpoveď na vašu otázku na základe textu. Parafrázujte a interpretujte
text. Argumentujte citátmi z textu.
19. Pomenujte druh umeleckého prostriedku predposlednej strofy básne a vysvetlite jeho estetický
účinok v kontexte dvojveršia.
slnko sa každý deň novým aj starým stane
20. Reflexia
• Uvažujte nad posolstvom posledného dvojveršia. Prečo je láska večnou a nevyčerpateľnou témou poézie a umenia? Aj keď od napísania básne ubehlo štyristo rokov, myslíte si, že jej posolstvo je aktuálne dodnes?
• Zamyslite sa, ako by ste mohli aktualizovať význam verša Brilantný majú štýl, lež sotva žijú ním
vo vzťahu k dnešnému umeniu, ale aj k modernej dobe, jej životnému štýlu a morálke.
• Pokúste sa zhodnotiť štylistickú a jazykovú stránku básne a jej zrozumiteľnosť pre dnešného čitateľa (použitá lexika, obraznosť, pôsobivosť básnického jazyka, rytmus atď.).
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