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ČÍTANIE  S  POROZUMENÍM
Žiak: 

 rozumie tomu, čo sám číta,

 vie získané informácie pretransformovať, 

 vie vytvoriť vlastnú verziu – interpretovať text,

 vie osvojené poznatky využiť na pochopenie vecnému obsahu.

Nevyhnutný predpoklad u žiaka je:

1. správne plynulé čítanie, 

2. ovládanie pojmov a skrytých významov textu.



PODSTATA  
POROZUMENIA  TEXTU

Interpretácia vzťahov medzi:

 jednotlivými prvkami textu 
(slovami, slovnými spojeniami, vetami, nadvetnými útvarmi...),

 prvkami textu a javmi objektívnej reality, ktorú tieto prvky označujú,

 prvkami textu a prvkami poznávacej štruktúry čitateľa. 



APLIKOVANÉ  METÓDY

1. Z AKTOVKY DO ROZPRÁVKY 
O siedmich kozliatkach

2.  INSERT

3.  POJMOVÁ MAPA

4.  PLAN



POMÔCKY: kartičky k danej téme

POSTUP:
1. Žiaci si prezrú obrázky (slová) – vysvetlia ich význam.

2. Vyučujúci začne rozprávať známu rozprávku, 
pri rozprávaní použije jedno slovo z kartičiek 
– danú kartičku si vezme k sebe.

3.  Žiak, ktorý vie pokračovať, rozpráva rozprávku ďalej tak, 
že zakomponuje do deja ďalšie slovo alebo obrázok.

POZNÁMKA:
Žiaci sa pri rozprávaní striedajú a zároveň postupne používajú 
ďalšie slová z kartičiek.

Z aktovky do rozprávky
O siedmich kozliatkach



Prírodoveda pre tretiakov

pracovná 
učebnica

aitec offline



tenké črevo

hrubé črevo

ústna dutina

pečeň

hltan

pažerák

konečník

žalúdok

TRÁVIACA  SÚSTAVA 
O siedmich kozliatkach



... Kozička prikázala kozliatkam:

„Deti moje, nikomu neotvárajte!“ 

Keď to vlk počul, hneď...  

LIVE CHAT →
Napíšte pokračovanie príbehu   

hrubé črevo

potrava



INSERT
INTERACTIVE NOTING SYSTEM 

FOR EFFECTIVE READING AND THINKING

 Žiaci počas tichého čítania vyhľadávajú a porovnávajú:
o známu informáciu – čo už vedia,
o novú informáciu – čo nevedia,
o zaujímavosť – čo ich zaujalo.

 Symboly na označenie aktívnej práce:

TOTO SOM VEDEL/-A.

TOTO SOM NEVEDEL/-A.

TOTO JE ZAUJÍMAVÉ.



x
!



VÝHODY A CIELE METÓDY INSERT
 pomoc žiakom v sústredení sa na text.

Žiaci: 

- získavajú z textu podrobné informácie,

- analyzujú text, vyberajú informácie podľa dôležitosti, 

- prepájajú známe s neznámym,

- formulujú informácie vlastnými slovami, 

- vyberajú najdôležitejšie informácie,

- učia sa poznať viaceré postupy na podporu porozumenia textu. 



Prírodoveda pre tretiakov

pracovná 
učebnica

aitec offline



POJMOVÁ  MAPA

(Použitá literatúra Sitná, 2013)

PONÚKA: 
 využitie skupinovej kooperácie, 

 grafické znázornenie myšlienok a pojmov vo vzájomných súvislostiach.

RÔZNE FORMY VYUČOVANIA: 

 frontálne,

 skupinové, 

 individuálne vyučovanie.

VYUŽITIE:

 motivačná, expozičná, fixačná, hodnotiaca časť...



VÝHODY A CIELE POJMOVEJ MAPY

1. rozvoj kompetencií k učeniu: 
základné súvislosti medzi pojmami, 
hierarchické usporiadanie myšlienok,

2. rozvoj komunikačných kompetencií: 
prehľadné a logické grafické vyjadrovanie, 
interpretácia myšlienkových pochodov,

3. rozvoj personálnych a sociálnych kompetencií: 
intenzívna spolupráca v tíme, 
presadzovanie a prijímanie návrhov v prospech tímu,

4. rozvoj kompetencií k riešeniu problémov: 
vyhľadávanie zhodných a rozličných znakov.



Prírodoveda pre štvrtákov

aitec offline

pracovná 
učebnica



vitamíny

tuky minerálne látky

cukry rozvádza 
živiny

KRV

biele 
krvinky

bojujú 
s chorobami 
a infekciami

bielkoviny

krvné 
doštičky

červené 
krvinky

prenášajú kyslík zastavujú 
krvácanie



vitamíny

tuky minerálne látky

cukry rozvádza 
živiny

KRV

biele 
krvinky

bojujú 
s chorobami 
a infekciami

bielkoviny

krvné 
doštičky

červené 
krvinky

prenášajú kyslík zastavujú 
krvácanie







Priestor na otázky

?
??

?



PLAN
PREDICT, LOCATE, ADD, NOTE

1. KROK – predpoklad, predpoveď (PREDICT)
• odhad obsahu a štruktúry textu,
• spracovanie formou pojmovej mapy na základe názvu, nadpisu, obrázka... 

2. KROK – lokalizácia (LOCATE)
• vyhľadávanie známych a neznámych informácií v pojmovej mape,
• označenie informácií pomocou značiek.

3. KROK – pridanie (ADD)
• pripísanie krátkej charakteristiky k vyznačenému pojmu počas čítania.

4. KROK – záznam (NOTE)
• spracovanie získaných vedomostí z textu 

voľným prerozprávaním podľa pojmovej mapy, diskusiou...

(Použitá literatúra Sitná, 2013)



Prírodoveda pre tretiakov

pracovná 
učebnica

aitec offline





Pokračovanie 
nabudúce...



PRIHLÁSIŤ SA 
MOŽETE NA WEBE. Záznamy z našich 

online seminárov 
nájdete na YouTube.



Ďakujeme za pozornosť! 

Použité zdroje:
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/16_ops_borovska_jana_-_rozvoj_citatelskej_gramotnosti_inovativnymi_metodami.pdf
https://is.muni.cz/th/n1nk3/Diplomova_praca.pdf
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