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2  PROCESY POROZUMENIA ČÍTANÉHO TEXTU 

 

Ak má učiteľ podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov primárneho vzdelávania, je na 

mieste precíznejšie sa zaoberať problematikou procesov porozumenia čítaného textu. Každá 

otázka, ktorá je žiakovi kladená k tomu, aby učiteľ identifikoval jeho úroveň porozumenia 

prečítaného textu, musí byť formulovaná jednoznačne a zmysluplne. Otázky by mali byť 

premyslené do tej miery, aby pokrývali všetky úrovne porozumenia textu. V opačnom prípade sa 

môže stať, že nevedomky sú u žiaka podporované iba nižšie úrovne porozumenia čítaného textu. 

Každý proces porozumenia textu je možno charakterizovať i s uvedením typových úloh, ktoré sú 

charakteristickými pre tú ktorú úroveň. 

 

2.1  Vyhľadávanie explicitne uvedenej informácie 

 

Pri najnižšej úrovni porozumenia čítaného textu žiak pracuje s obsahom/textom, v ktorom 

dokáže danú informáciu bezprostredne ideentifikovať, ľahko si ju zapamätá, vie ju 

zreprodukovať, inými slovami žiak nachádza základnú informáciu v jednej vete. 

K typovým úlohám pri tomto procese porozumenia textu patria: 

 vyhľadať informácie, ktoré v texte ľahko nájdeme bez toho, aby sme celý text prečítali, 

 vyhľadať konkrétne slovo, či slovné spojenie, 

 doplniť chýbajúce slovo/slová do vety. 

 

2.2  Vyvodzovanie priamych záverov 

 

Druhá úroveň porozumenia prečítaného textu patrí k nižším úrovniam. V úlohách, pri ktorých 

žiak vyvodzuje priame závery ide najmä o hľadanie a využívanie informácií, ktoré sú v texte 

uvedené nepriamo. Žiak je nútený spracovávať informácie tak, že pri tom využíva myšlienkové 

procesy analýzy a syntézy, medzi informáciami hľadá súvislosti, dedukuje. Hlavným odlíšením  

 

 

od predchádzajúcej úrovne môže byť tá skutočnosť, že pri tejto úrovni žiak nenájde informáciu v 

jednej vete, ale musí si prečítať viacero viet, aby sa dopracoval k odpovedi. 

 

 

K typovým úlohám, ktoré podporujú rozvoj tohto procesu porozumenia textu, patria: 

• dokončiť myšlienku príbehu, 

• poukázať na vlastnosti postáv a navzájom ich porovnávať, 

• vyhľadať časť textu, ktorá potvrdzuje myšlienku, 

• určiť pokračovanie alebo dokončenie príbehu. 
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2.3  Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií 

 

Tretiu úroveň môžeme zaradiť medzi úrovne rozvíjajúce vyššie procesy porozumenia textu 

u žiakov. Žiak sa pri čítaní textu dostáva na vyššiu úroveň – nielen vyhľadáva súvislosti, ale 

zároveň zvažuje a prehodnocuje širšie súvislosti obsahu. Pri riešení úloh sa opiera o vlastné 

skúsenosti, na základe ktorých chápe text komplexnejšie, disponuje istým nadhľadom. 

K typovým úlohám, ktoré podporujú interpretáciu a integráciu myšlienok a informácií patria: 

• vytvoriť nový nadpis, 

• odhaliť  využitie informácií z textu v reálnom živote, 

• uviesť alebo porovnať kontrastné informácie z textu, 

• určiť hlavnú tému textu, 

• využiť získaný poznatok v novej situácii, 

• odhadnúť náladu príbehu. 

 

2.4  Hodnotenie a posúdenie obsahu a prvkov textu 

 

Štvrtá úroveň sa považuje za hierarchicky najvyššiu úroveň procesov porozumenia čítaného 

textu. Pri tejto úrovni sa od žiaka očakáva, že bude analyzovať a hodnotiť text z hľadiska 

obsahu, foriem, pričom pri hodnotení vychádza z vlastného pohľadu na svet a opiera sa o svoje 

doterajšie skúsenosti s čítaním textov. 

Medzi typové úlohy patria: 

 vyhodnotiť, ako by sa správal žiak na mieste označenej postavy, 

 vyhodnotiť, prečo sa daná postava v texte nesprávala podľa očakávaní a zároveň opísať, 

aké správanie by bolo v danej situácii vhodné. 
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PRÍLOHA 1 

Čitateľská gramotnosť (Pracovný list č. 1) 

K-W-L 

 

 

 

                                                                Čo ešte chcem vedieť? 

 

 

 

 

              Čo už viem? 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: K-W-L 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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PRÍLOHA 2 

Procesy porozumenia čítaného textu (Pracovný list č. 2) 

Text č. 1:  Čokoláda 

Zmráka sa. Kováčovci pripravujú večeru. Na stole má každý vidličku i nožík. Na večeru je 

pečené kurča, šalát a rožky.  

Želka zjedla večeru. Potom potajomky aj celú čokoládu ...  

„Bolí ma žalúdok,“  vraví mamičke.  

Božena žaluje: „To preto, že si ráno zjedla žuvačku.“  

Jožko sa pridal: „Možno je to žltačka. Umývaš si ruky?“  

Želka sa rozplakala. Tato ju upokojil. Vraví: „To je z tej čokolády, ktorú si sama zjedla vo svojej 

izbe po večeri.“ 

 

1. Čo mali Kováčovci na večeru? 

...................................             ..................................            ................................... 

 

2. Čo urobil tato, keď sa Želka rozplakala? 

.................................................................................................................................. 

 

3. Je podľa teba dôležité umývať si pre jedlom ruky a prečo? 

.................................................................................................................................. 

 

4. Kto pripravuje večeru? Zakrúžkuj správnu odpoveď: 

a) Kandráčovci 

b) Kováčovci 

c) Kollárovci 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upravené podľa Muličáková, A. – Ustohalová, T.: Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 
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Tab. 1: Procesy porozumenia čítaného textu 

 1. proces 

Vyhľadávanie 

explicitne 

uvedenej 

informácie 

2. proces 

Vyvodzovanie 

priamych 

záverov 

3. proces 

Interpretácia a 

integrácia 

myšlienok a 

informácií 

4. proces 

Hodnotenie a 

posúdenie 

obsahu a 

prvkov textu 

Otázka 1     

Otázka 2     

Otázka 3     

Otázka 4     
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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PRÍLOHA 3 

Procesy porozumenia čítaného textu (Pracovný list č. 3) 

Dištančná úloha č. 1 

Text č. 2:  Jarný darček pre mamičku 

 

Sneh sa roztopil a prišla jar. Slnko svojimi lúčmi zohrievalo zem aj vzduch. Lúka za domom, kde 

bývali Katka a Janko, krásne rozkvitla. Vybehli na lúku a obdivovali krásu jarných tulipánov. 

Spomedzi listov vykúkali fialky. Snežienky pyšne ukazovali svoje snehobiele hlavičky. Janko 

a Katka chceli prekvapiť mamičku. Rozhodli sa, že jej natrhajú veľkú kyticu jarných kvetov. No 

prišlo im kvietkov ľúto. Vedeli, že vo váze o pár dní zvädnú a uhynú. Preto sa rozhodli, že 

mamke pripravia iný darček. Všetky tie krásne jarné kvety, ktoré videli na lúke, namaľovali 

a vystrihli z papiera. Mamičke sa ich papierová kytica veľmi páčila a ešte dlho zdobila ich dom. 

 

1. Prečo chceli Janko a Katka prekvapiť mamičku? 

Očakávaná/možná odpoveď: ................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: ............................................................................................................. 

Odôvodnenie zaradenia: ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

2. Ako chceli Janko a Katka prekvapiť mamičku? 

Očakávaná/možná odpoveď: ................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: ............................................................................................................. 

Odôvodnenie zaradenia: ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

3. Doplň vetu podľa textu: 

Slnko svojimi lúčmi zohrievalo zem aj ............................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: ............................................................................................................. 

Odôvodnenie zaradenia: ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

4. Vymenuj kvety, ktoré sa spomínajú v príbehu. 
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Očakávaná/možná odpoveď: ................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: ............................................................................................................. 

Odôvodnenie zaradenia: ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upravené podľa Muličáková, A. – Ustohalová, T.: Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 
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PRÍLOHA 4 

 

Didaktická hra – PixWords (Pracovný list č. 4)  

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                               

    

 

 

 

                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Obr. 4: PixWords 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

B P O B A Í 

CH A K Á S R 

K D O V A Í 

J B K L Š E 

K L O N A CH 

Í Ú V D S E 

K B O R A Ť 

CH U V L H I 
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PRÍLOHA 5 

Predpovedanie/prerozprávanie príbehu podľa ilustrácie  

(Pracovný list č. 5)  

 

Obr. 5: Bájka – Muž a medveď 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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PRÍLOHA 6 

 

Usporiadanie viet podľa príbehu  

(Pracovný list č. 6)  

 

                                            Muž a medveď                    

 

Dvaja muži spolu cestovali. 

Zbadali medveďa. 

Jeden z mužov vyliezol na strom. 

Druhý muž si ľahol na zem a predstieral, že je mŕtvy. 

Medveď k nemu prišiel a ovoňal ho. 

Potom odišiel preč. 

Druhý muž zliezol zo stromu. 

Opýtal sa svojho kamaráta: „Čo ti medveď zašepkal do ucha?“ 

Muž mu odpovedal: „Nikdy necestuj s človekom, ktorý ťa v núdzi opustí.“ 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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PRÍLOHA 7 

Usporiadanie obrázkov podľa príbehu  

(Pracovný list č. 7)  

 

             

            

                                        

Obr. 6: Červená Čiapočka 

Zdroj: Upravené podľa http://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/24-tematicky-obraz-vypravej-

pohadku-o-cervene-karkulce.html 

http://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/24-tematicky-obraz-vypravej-pohadku-o-cervene-karkulce.html
http://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/24-tematicky-obraz-vypravej-pohadku-o-cervene-karkulce.html
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PRÍLOHA 8 

Štruktúrované čítanie  

(Pracovný list č. 8) 

  

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Ako bude podľa teba príbeh pokračovať? 

 

 

 

1.časť 

 

 

 

 

 

 

 

2.časť 

 

 

 

 

3.časť 
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PRÍLOHA 9 

 

Five Fingers Retell – ukážky spracovania 

(Pracovný list č. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Five Fingers Retell (ukážky detských prác)  

 Zdroj: Archív autora 

 



 Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu                                                                             

 
 Raabe Akadémia Expol Pedagogika, s.r.o. 

Heydukova 12 – 14 

811 08 Bratislava  

 

info@raabeakademia.sk 
www.raabeakademia.sk 

 

 

PRÍLOHA 10 

 

Procesy porozumenia čítaného textu (Pracovný list č. 10) 

Dištančná úloha č. 2 

 

Text č. 3:  Hroch 

 

Hroch patrí medzi bylinožravé cicavce. Dorastá do dĺžky 3 až 5 metrov a váži 1 až 4 a pol tony. 

Hrochy napriek svojmu mohutnému telu a krátkym nohám dobre plávajú, dobre sa ponárajú 

a kráčajú po dne. Prekvapivo rýchlo dokážu behať po súši. 

Večer vyliezajú hrochy z vody za potravou. Živia sa hlavne trávou. Spotrebujú jej ohromné 

množstvá. Hrochy žijú v skupinách. Stádo trávi väčšinu dňa čiastočne ponorené vo vode alebo 

váľaním sa v bahniskách. 

Na život vo vode majú prispôsobené telo – majú blany na prstoch, oči, uši sú malé a spolu 

s nozdrami sú umiestnené na vrchole hlavy. Umožňujú im tak dýchanie, pozorovanie okolia aj 

pri takmer úplnom ponorení do vody. Hroch obojživelný má veľmi ovísajúcu, hrubú kožu. Jeho 

koža je veľmi citlivá na slnečné žiarenie, preto vylučuje červený mazľavý sliz, ktorý pohlcuje 

UV žiarenie a zároveň zabraňuje bakteriálnej infekcii. Po vysušení je hrošia koža veľmi tvrdá. 

Hrošie mamy privádzajú na svet jedno mláďa. Novonarodené hrošíča je v priebehu pár minút 

schopné plávať a chodiť. Matka ho odvedie na breh a tam ho učí stáť vedľa seba. 

Samice matky sú starostlivé a vytrvalo ochraňujú svoje mláďatá. Ak sa musia od mláďaťa na 

chvíľu vzdialiť, zveria ho do starostlivosti inej hrošici. Mláďatá zostávajú pri matke až do veku 5 

rokov. Hrochy sa medzi sebou dorozumievajú rôznymi zvukmi od bučania po fŕkanie, fučanie 

a mrmlanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upravené podľa Muličáková, A. – Ustohalová, T.: Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 
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Otázka č. 1: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Vyhľadávanie explicitne uvedenej informácie 

 

 

Otázka č. 2: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Vyhľadávanie explicitne uvedenej informácie 

 

 

Otázka č. 3: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Vyvodzovanie priamych záverov 

 

 

Otázka č. 4: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Vyvodzovanie priamych záverov 

 

Otázka č. 5: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií 
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Otázka č. 6: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií 

 

 

Otázka č. 7: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Hodnotenie a posúdenie obsahu a prvkov textu 

 

 

Otázka č. 8: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Očakávaná/možná odpoveď: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Proces porozumenia: Hodnotenie a posúdenie obsahu a prvkov textu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


