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Čo nás čaká?

▪ charakteristika predmetu 

▪ kompetencie vlastivedy

▪ funkčná gramotnosť

▪ trojfázový model učenia E-U-R

▪ stratégie na rozvoj funkčnej gramotnosti

▪ Ako mám učiť, keď nechcem, aby sa žiak učil memorovaním?







Vlastiveda a kompetencie
▪ funkčná gramotnosť a komunikatívna kompetencia

▪ čitateľská gramotnosť

▪ kultúrna kompetencia 

▪ personálna a interpersonálna kompetencia



Funkčná gramotnosť
▪ používanie čítania, písania a počítania v životných situáciách

▪ spôsobilosť spracovávať informácie z tlačeného a písaného textu

a využívať ich pri riešení rôznych situácií každodenného života

▪ funkčne gramotný človek je schopný začleňovať sa do všetkých aktivít,

v ktorých je gramotnosť potrebná pre efektívne fungovanie spoločnosti



Mediálna 
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Model funkčnej gramotnosti (Nogová, 2010, s. 83)
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Tri sféry funkčnej gramotnosti
▪ textová

▪ dokumentová 

▪ numerická

rozprávanie výklad opis argumentácia

grafy tabuľky mapy diagramy



Hodnotenie funkčnej gramotnosti
▪ čítací diskriminačný test (Raiskup, 1969, T-71)

▪ podstatou je pochopenie (porozumenie) významu súvetí, v ktorých sa

vyskytujú viac-menej podobné slová, mená, značky, čísla, dátumy alebo  

fyzikálne či chemické vzorce

▪ vyžaduje postupné čítanie viet a dopisovanie jednoslovných odpovedí

na otázky vzťahujúce sa na tieto vety



Čítací diskriminačný test
1. Slovenský geológ Dionýz Štúr bol iba vzdialeným príbuzným národného

buditeľa Ľudovíta Štúra. 

▪ Aké krstné meno mal geológ Štúr? 

▪ Dionýz

2. Sardinky sa k nám dovážajú najviac zo Španielska, Taliansko nám
dodáva prevažne sardely. 

▪ Aké ryby sa k nám dovážajú z Talianska?

▪ sardely



Hodnotenie FG na vlastivede
▪ učiteľ si pripraví text, v ktorom budú informácie k danej téme

▪ ku textu si vytvorí otázky (otvorené aj zatvorené)

▪ odpovede na otázky sú v texte ukryté priamo, alebo nepriamo 

▪ zameranie otázok: odlišovanie dôležitých informácií od okrajových,

hľadanie vzťahov, vyvodenie záverov, vytvorenie hierarchie,

stláčanie textu, hodnotenie užitočnosti...



Trojfázový model učenia E-U-R
▪ Evokácia

▪ Uvedomenie si významu

▪ Reflexia



Stratégie na rozvoj funkčnej gramotnosti

POJMOVÉ 
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POJMOVÉ MAPOVANIE –

Brainstorming

bicyklujem sa

chodím 

do kostola

hrám futbal
Ako trávim voľný 

čas v obci 

a jej okolí

Čítanie s porozumením na hodinách  prírodovedy, 14.10.2020



aitec offline
▪ nástroje prezentácie

▪ pero interaktívnej tabule  



Čítanie s porozumením na hodinách  prírodovedy, 21.10.2020



▪ zistenie konkrétnej informácie 

▪ hľadanie konkrétnych údajov 

▪ rýchle čítanie

▪ využitie pri hľadaní konkrétnych údajov 
(telefónnych čísel, odchodov vlakov 
a podobne) 

▪ pomáha zvyšovať efektivitu pri štúdiu 
alebo pri výskume c

SCANNING



Postup:

▪ Stanovenie cieľa 

vyhľadávania (ako 

môžeme tráviť 

voľný čas).

▪ „Skenovanie“ 

učiva v učebnici.

▪ Zápis 

„naskenovaných“ 

kľúčových slov.

▪ Vyhodnotenie 

zapísaných slov.



▪ rýchle čítanie bez zameriavania sa na detaily 

▪ cieľom je zistenie hlavnej myšlienky alebo podstaty textu

▪ daný materiál prejdeme rýchlo očami

▪ všímame si obrázky, nadpisy, podnadpisy, zvýraznené slová 

▪ slúžiť na rozhodnutie, či sa textu budeme venovať hlbšie alebo nie

SKIMMING



Postup:

▪ Učivo rýchlo 

prejdeme očami.

▪ Všímame si 

obrázky, nadpisy, 

podnadpisy, 

zvýraznené slová.

▪ Diskutujeme

o zistených 

informáciách.



3 – 2 – 1 

PLAN

INSERT

RAP

UVEDOMENIE
si významu



✓
!

INSERT

Čítanie s porozumením na hodinách  prírodovedy, 14.10. 2020

✓ Čítané pozná, rozumie    

tomu, vie to.

? Čítanému nerozumie,  

potrebuje to vysvetliť,   

potrebuje sa na to opýtať.

! Informácia ho zaujala, 

prekvapila, chce    

myšlienku zdôrazniť.

+ Súhlasí s tým, čo číta.

– Nesúhlasí s tým, čo číta.



P – Predpoveď žiaka, 

o čom bude text.

L – Lokalizuje známe 

a neznáme informácie

v pojmovej mape.

A – Aplikuje, pripíše 

krátku charakteristiku, 

k vyznačenému pojmu.

N – Note, vedomosti 

spracuje a voľne 

prerozpráva podľa 

pojmovej mapy, urobí 

krátky sumár.

PLAN

Čítanie s porozumením na hodinách  prírodovedy, 14.10. 2020



3 – Žiak vyhľadá 3

informácie, ktoré 

považuje za dôležité.

2 – Žiak vyhľadá 2

informácie, ktoré ho 

zaujali.

1 – Žiak vypíše 1 vec, 

na ktorú nenašiel 

v texte odpoveď.

3 – 2 – 1 

Čítanie s porozumením na hodinách  prírodovedy, 21.10. 2020



Read

Žiak prečíta vždy   

len jeden odsek, vetu.

Ask

Žiak sa pýta, čo je 

hlavnou myšlienkou 

tohto odseku a vytvorí  

k tomu otázku. 

Paraphrase

Žiak odpovedá 

na otázku vlastnými 

slovami. 

RAP



Reflexia pomocou aitec offline



Reflexia pomocou učebnice



REFLEXIA

NEDOKONČENÉ

VETY

ELEVATOR 

PITCH

KOLUJÚCE

FLIPY



▪ Žiaci, rozdelení 

v skupinách, zbierajú 

informácie (z učebnice, 

internetu, poskytnutých 

textov a pod.) a na flipový

papier spisujú dôležité 

informácie.

▪ Po uplynutí určitého času 

si flipové papiere vymenia               

a doplnia informácie, ktoré 

podľa nich k vybranej téme 

chýbajú.

KOLUJÚCE

FLIPY



▪ Názov pochádza zo  scenára 

náhodného stretnutia 

s niekým dôležitým 

vo výťahu.

▪ Žiaci podajú súhrn 

najdôležitejších informácií 

v krátkom časovom úseku 

(30 sek – 2 min).

▪ Presvedčte náhodného 

cestujúceho, aby sa 

s vami vybral do vašej obce.

ELEVATOR 

PITCH



▪ Žiakom ponúkneme vety, 

ktoré nemajú koniec.

▪ Sebareflexia k danej 

téme.

▪ Keby som sa nudil išiel 

by som _______.

Cudzincovi by som   

odporučil navštíviť ____,  

pretože _______.

Najzábavnejšie v našej  

obci je _______.

NEDOKONČENÉ

VETY



1. Evokácia: 

Cinquain – päťriadok

2. Uvedomenie: 

INSERT 

3. Reflexia:

Elevator pitch + 

úlohy z učebnice +  

aitec offline

Univerzálny kľúč

1. Evokácia: 

Pojmové mapovanie

2. Uvedomenie: 

3-2-1  

3. Reflexia:

Kolujúce flipy + 

úlohy z učebnice +    

aitec offline

1. Evokácia: 

Skimming

2. Uvedomenie: 

RAP 

3. Reflexia:

Nedokončené vety +

úlohy z učebnice +

aitec offline



Ďakujeme za pozornosť


