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5      OBSAHOVÁ ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH 

        JEDNOTIEK 

 

5.1    Výskumná jednotka (táto výskumná jednotka sa realizovala v rámci 

         predvýskumu) –  O vláčiku, ktorý vozí teplo 

 

INPUT 

V rámci stimulovania kognitívnych funkcií sme využili vlastný stimulačný nástroj 

s názvom Zvieratá.  

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: identifikovanie a pomenovanie (obrázkov), 

vybavovanie si z pamäti, zapamätanie, kategorizovanie, priraďovanie, komparácia, pozornosť. 

1. Pomenuj, čo vidíš na obrázkoch?  

2. Vyber si jedno zviera a povedz, čo o ňom vieš. 

3. (otočenie kartičiek na opačnú stranu) Povedz, ktoré zvieratá boli na obrázkoch? 

 

 

 

Obr. 3   Zvieratá I 

4. Povedz, čo sa nachádza na týchto obrázkoch (obr. 4)  a ako sa líšia od predchádzajúcich 

(obr. 3). 

5. Ku každému obrázku nájdi správnu dvojicu z nasledujúcich obrázkov. 
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Obr. 4  Zvieratá II 

 

6. Pomenuj, čo vidíš na obrázkoch?  

7. (otočenie kartičiek na opačnú stranu) Povedz, ktoré zvieratá boli na obrázkoch (obr. 4)? 

8. Rozdeľ zvieratá na domáce a voľne žijúce. 

 

 

Obr. 5   Zvieratá III 

 

9. Ku každému obrázku nájdi správnu dvojicu z nasledujúcich obrázkov. 

 

Obr. 6   Zvieratá IV 
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ELABORÁCIA 

Na začiatku fázy Elaborácie sme využili pojmové mapovanie s kľúčovým slovom teplo, 

ktoré je obsiahnuté v názve textu. Ďalšia časť tejto fázy je zameraná na čítanie vecného 

textu. Text na začiatku nahlas čítal administrátor, kde počas čítania dával žiakom otázky, 

ktoré slúžia na lokálne porozumenie textu a v texte sú vyznačené symbolom ☼. Po prvom 

čítaní nasledovalo druhé hlasné čítanie, žiaci sa pri čítaní textu striedali. V časti výzvovo-

otázkových podnetov sa žiaci pri odpovedaní striedali, prvú otázku zodpovedal prvý žiak, 

druhú druhý žiak, a tak sa striedali pri všetkých troch úrovniach. 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove teplo napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou. 

 

 

 

 

 

■ Čítanie vecného textu:     

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

O vláčiku, ktorý vozí teplo 

     Peter a Vladko od susedov, ktorých som sa pýtal, vedeli, že v radiátoroch prúdi horúca 

voda. Ale odkiaľ sa tam berie, to už nevedeli. Horúca voda prichádza raz z väčšej, raz menšej 

diaľky, ale vždy z teplárne. Tepláreň, to je taká továreň na teplo. Pod velikánskymi kotlami 

ustavične horí oheň a ustavične sa tam ohrieva voda. Aké jednoduché! Voda sa ohreje, rúrami 

prebehne kilometer - dva, a už je vám teplo. No nie celkom! Z kotla do potrubia a z potrubia 

do radiátora, tak je to v starších domoch, kde je kotolňa priamo v pivnici. Z teplárne však ide 

voda do výmenníkovej stanice.  

☼ Čo je to tá továreň na teplo? 

     Výmenníková stanica je neveľká budova, v ktorej...čože by sa tam mohlo inšie robiť, ako 

že sa tam čosi vymieňa. Vymieňa sa tam teplo. Ale ako a kto si ho s kým vymieňa? Aby som 

to Petrovi a Vladkovi vysvetlil, museli mi požičať elektrický vláčik. Keď sa všetky koľajnice 

teplo 
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patriace k vláčiku pospájajú, vznikne kruhová trať. Môžeme si tam postaviť aj stanicu, tunely, 

domy a všeličo inšie. A potom vlak zo stanice vypravíme. Prejde cez tunely, okolo domov 

a vráti sa späť, odkiaľ vyšiel. Tak krúži stále dookola, dotiaľ, kým nestisneme vypínač. 

 

 

 

 

Obr. 7  O vláčiku, ktorý vozí teplo I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 13) 

 

       Aj voda v ústrednom kúrení má takú trať. Namiesto koľajníc je kovové potrubie, 

v ktorom, podobne ako elektrický vláčik, obieha stále dookola teplá voda. Aj voda ako vláčik 

vyštartuje zo stanice, ibaže nie zo železničnej, ale výmenníkovej. Do domov na sídlisku 

a späť z domov do výmenníkovej stanice cestuje pod zemou, kde nikomu neprekáža. 

☼ Ako sa volá stanica – budova, kde sa ,,vymieňa teplo“? 

      A ako je to s teplárňou? Aj voda z teplárne má svoju trať: tepláreň – výmenníková stanica 

a späť. Kto sa chce zviesť, nech rýchlo nasadne. Aby sa nám kruhy neplietli, radšej si ich 

nakreslíme. Ten z teplárne do stanice bude červený, ten, čo vedie zo stanice cez domy – 

modrý. A teraz pozor! Predstavte si, že po červenom okruhu z teplárne sa pohybuje vlak. 

V teplárni naberie teplo a privezie ho do výmenníkovej stanice.  

Tam už na vedľajšej koľaji čaká prípojný vlak z modrého okruhu. Vo výmenníkovej stanici 

teplo prestúpi z jedného vlaku na druhý. Keď sa tak stane, modrý vlak s teplou vodou sa vydá 

na cestu do pivníc domov. Odtiaľ sa voda stúpačkami vyškriabe na všetky poschodia, 

odovzdá teplo radiátorom a vráti sa, ale už chladnejšia, späť do výmenníkovej stanice.  

Tam si znovu naberie teplo, ktoré medzitým opäť priviezol červený vlak, a opakuje celú 

cestu, aby radiátory ani na chvíľu nevychladli. Takto krúžia vlaky po oboch okruhoch celú 

zimu.  

tepláreň 

výmenníková 

stanica 
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      A tu sa rozprávanie končí. Teraz už zbehneme iba do pivnice a ešte sa pozrieme, ako 

vyzerajú rúry ústredného kúrenia. V pivnici je kopa všelijakých rúr, ale tie, čo nás teraz 

zaujímajú, od ostatných ľahko rozoznáme. Sú totiž najhrubšie a sú zababušené do sklenej 

vaty, aby z nich teplo neunikalo, kam netreba. 

 

 

 

 

 

Obr. 8  O vláčiku, ktorý vozí teplo II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 14) 

 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Čo sa v našich bytoch rozohreje s príchodom zimy? 

 Ako sa volali chlapci, ktorí sa zaujímali o to, ako fungujú radiátory? 

 Ktorá budova má za úlohu ohrievať vodu? 

 Ako sa volá vec, v ktorej obieha stále dookola teplá voda? 

  Cez čo sa dostane teplá voda z pivníc domov až hore na všetky poschodia? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Vysvetli, čo znamená názov textu: ,,O vláčiku, ktorý nosí teplo“? 

 
potrubia 

tepláreň výmenníková 

stanica 

stupačky 
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 Aký význam má tepláreň? 

 Opíš, čo sa deje vo výmenníkovej stanici? 

 V čom sú obalené potrubia v pivniciach, v ktorých koluje teplá voda? 

 Prečo sa potrubia obaľujú do sklenej vaty?   

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 K čomu by si vedel/a prirovnať ako v texte prebieha výmena tepla? 

 Bol/a si už niekedy u vás v pivnici a videl/a si potrubia, ktoré privádzajú teplú vodu? 

 Ako vyzerajú?  

 Zoraď kartičky s obrázkami tak, ako sa z teplárne dostáva teplá voda potrubiami do 

bytov. 

                                                        

                                                              

Obr. 9  O vláčiku, ktorý vozí teplo III 

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 14) 

 

 Nakresli, ako sa dostáva teplo k vám domov (Príloha 4). 
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5.2      Výskumná jednotka (táto výskumná jednotka sa realizovala v rámci 

           predvýskumu) –  O prechladnutom radiátore 

 

INPUT 

V rámci stimulovania kognitívnych funkcií sme využili vlastný stimulačný nástroj, ktorý 

pozostáva zo štyroch úloh. 

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: identifikovanie, zapamätanie, vybavovanie 

si z pamäti, kategorizovanie, priraďovanie, pozornosť. 

1. Pomenuj osoby, ktoré sa nachádzajú na kartičkách. 

 

Obr. 10  Povolania  

 

2. Pomenuj všetky povolania, ktoré sa nachádzajú na kartičkách (obr. 10).. 

3. (otočenie kartičiek na opačnú stranu) Vymenuj, ktoré povolania boli na obrázkoch? 

4. Pomenuj všetky predmety, ktoré si videl/a na obrázkoch (obr. 11). 

5. (otočenie kartičiek na opačnú stranu) Vymenuj, ktoré povolania boli na obrázkoch?  

     (obr. 11). 

6. Priraď predmety na obrázkoch k osobe, ktorá ich pri vykonávaní svojho povolania 

potrebuje alebo ich vyrába (obr. 10 a obr. 11). 

7. Pomenuj predmety na kartičkách, ktoré si nepriradil/a k žiadnej osobe. Povedz, na čo sa 

používajú a kto ich pri vykonávaní svojho povolania používa. 
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Obr. 11  Predmety 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove voda napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali písomnou formou 

● Ukážky pojmových máp, ktoré žiaci vytvorili sú v Prílohe 5. 

 

 

■ Čítanie vecného textu:     

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

O prechladnutom radiátore 

          Raz v októbri podvečer sa Peter a Vladko vrátili zvonku celí uzimení. Ako dobre im len 

padlo, že v byte bolo príjemne teplo. Práve v ten deň totiž začali kúriť v ústrednom kúrení. 

Chlapci sa umyli, navečerali a pobrali sa do svojej izby.  

- Bŕŕ, tu je ale zima! – otriasol sa Vladko. 

- Nie je otvorené okno? – skúšal Peter, pričom sa rukou oprel o radiátor. 

- Tu je to! Náš radiátor je úplne studený! 

- Veď v spálni a v obývačke boli horúce, nie? Zavolajme ocka. 

voda 
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Ocko len pokrútil hlavou – minulú zimu bol radiátor v poriadku. – Opýtam sa suseda. Pracuje 

v to továrni a v takýchto veciach sa lepšie vyzná.  

☼ Čo sa pokazilo u chlapcov doma? 

        O chvíľu prišiel sused a doniesol si hrnček a malý kľúčik, takmer rovnaký, akým sa 

naťahujú pružiny na hračkách alebo nástenné hodiny. Kľúčikom na radiátore nič nenatiahol, 

ale trochu odkrútil jednu štvorhrannú skrutku. Najprv sa ozvalo slabé syčanie. Potom začal 

radiátor prskať a kašľať, ako keby mal naozajstnú nádchu. Zároveň z neho vystrekovali 

kvapôčky vody. Nakoniec sa kašeľ utíšil a z radiátora vytekala voda plná hrdze. Vtedy sused 

skrutku kľúčikom opäť utiahol. 

☼ Kto prišiel opraviť radiátor? 

 

Obr. 12  O prechladnutom radiátore I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 16) 

  

 

Obr. 13  O prechladnutom radiátore II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 17) 

 

SKRUTKA 

KĽÚČ VENTIL 

ventil 
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Onedlho bol radiátor rovnako teplý ako ostatné. Čo mu vlastne bolo? Vnikol doň votrelec! 

V rúrach i radiátoroch má byť voda. Ak sa však do radiátora dostane vzduch, usadí sa v ňom 

a nepustí horúcu vodu dnu. Taký vzduchoplný radiátor nemôže vyhriať izbu. Stačí však, aby 

sme ho odvzdušnili, čiže vypustili votrelca – vzduch von, a všetko je v poriadku. Ale ako sa 

do radiátora dostal vzduch? Čistia sa v teplárni kotly, opravuje a výmenníková stanica, 

vymieňajú sa radiátory, na potrubí treba čosi urobiť – pri všetkých takýchto prácach treba 

zavše vypustiť z okruhu ústredného kúrenia vodu. Pri opätovnom napúšťaní sa stáva, že sa do 

potrubia prešmykne vzduch. Usalaší sa obyčajne na najvyššom poschodí. Je mu tam tesno, 

lebo voda naň bez prestania tlačí, a on nemá kam ujsť. Je preto celkom rád, keď na 

odvzdušňovacom ventile odkrútime kľúčikom skrutku a vypustíme ho von. 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu:  

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Povedz, čo sa Petrovi a Vladkovi pokazilo? 

 Kto im prišiel pomôcť? 

 Aké nástroje použil sused na opravu radiátora? 

 Čo sa dostalo do radiátora a spôsobilo, že bol studený? 

 Ako sa volá časť radiátora, cez ktorú môžeme dostať vzduch von? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Čo si chlapci mysleli ako prvé, keď vošli do izby a tam bola zima? 

 Vysvetli, čo znamená slovo v texte  ,,votrelec“. Nahraď ho iným slovom. 

 Ako sa volá človek, ktorý opravuje radiátory, potrubia a podobné veci ? 

 Opíš, akým spôsobom sa mohol dostať do radiátora vzduch. 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

  Popozeraj si obrázky a porozprávaj, ako sused opravil radiátor. 

  Stala sa rovnaká situácia aj u vás doma? Ako sa vyriešila?  
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5.3      Výskumná jednotka (táto výskumná jednotka sa realizovala v rámci 

           predvýskumu) –  O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať 

 

INPUT 

Typy nasledujúcich úloh sú prevzaté od M. R. Jensena zo súboru úloh pod názvom Logické 

tabule – Logical boards (pozri podkapitola 3.5). Úlohy sú modifikované podľa podmienok 

nášho výskumu. Zmenili sme názvy predmetov v pokynoch pre žiakov a vyhotovili kartičky 

s obrázkami predmetov a ich začiatočných písmen (obmena), ktoré sa spomínajú vo vecnom 

texte, ktorý bude nasledovať po stimulačnej aktivite. Fáza INPUT zahŕňa tri úlohy. Každá 

z týchto úloh má dve verzie (kvôli práci s dvoma žiakmi naraz), pre ktorý platí rovnaký 

pokyn, ale materiál, ktorý majú usporiadať, sa odlišuje. Obťažnosť úloh sa zvyšuje, a to tým, 

že žiaci najprv zoraďujú obrázky (1. úroveň obťažnosti), slová (2. úroveň obťažnosti) 

a písmená (3. úroveň obťažnosti), čiže v úlohách sa postupuje od konkrétnych úloh 

k abstraktnému. 

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: zapamätanie, pozornosť, logické myslenie, 

abstrakcia, vybavovanie si z pamäti, aplikovanie, priestorové orientovanie. 

 

1. úroveň obťažnosti:  

 

● Usporiadaj vedľa seba tieto obrázky – FARBIČKY, PERÁ a TAŠKA – tak, ako ti poviem:                          

      a./ Farbičky sú napravo od Pier. 

      b./ Taška je napravo od Farbičiek. 

 

Odpoveď: 1. perá, 2. farbičky, 3. taška      

 

● Usporiadaj tieto obrázky – BANÁN, HRUŠKA a JABLKO  – tak, ako ti poviem:                                                                                 

       a./ Banán je napravo od Hrušky. 
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       b./ Jablko je napravo od Banánu. 

 

Odpoveď: 1. hruška, 2. banán, 3. jablko 

 

2. úroveň obťažnosti:  

 

● Usporiadaj tieto slová – AUTO, LOĎ a MOTORKA – tak, ako ti poviem:                                                                                     

                   a./ Auto nie je medzi Loďou a Motorkou. 

                   b./ Motorka je napravo. 

 

Odpoveď: 1. auto, 2. loď, 3. motorka 

 

● Usporiadaj tieto slová – PES, ZAJAC a KOHÚT – tak, ako ti poviem:                                                                            

                   a./ Pes nie je medzi Zajacom a Kohútom. 

                   b./ Kohút je napravo. 

 

Odpoveď: 1. pes, 2. zajac, 3. kohút 
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3. úroveň obťažnosti:  

 

● Usporiadaj nasledujúce písmená – Y, X a Z – tak, ako ti poviem:                                                    

                   a./ Y a X sú v dvoch okienkach naľavo. 

                   b./ Z a Y sú v dvoch okienkach napravo. 

 

 

Odpoveď: 1. X, 2. Y, 3. Z 

 

● Usporiadaj nasledujúce písmená – M, N a O – tak, ako ti poviem:                                              

                   a./ M a N sú v dvoch okienkach naľavo. 

                   b./ O a M sú v dvoch okienkach napravo. 

 

 

Odpoveď: 1. N, 2. O,  3. M 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove kohútik napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou. 

 

 

 

■ Čítanie vecného textu:     

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať 

- Ocinko, vie vodovodný kohútik kikiríkať? -  opýtal sa ma raz môj trojročný syn Oliver.  

- Nevie, -  odpovedal som.  

- Tak prečo sa volá kohútik? 

kohútik 

Y X Z 

N M O 
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- Asi preto, že sa tak trochu na kohúta ponáša. Má zobák i hrebienok a krk mu trčí zo steny. 

 

 

 

 

Obr. 14  O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 20) 

 

- A dva kohútiky nad umývadlom sú preto, lebo jeden púšťa teplú a druhý studenú vodu? 

- Áno, preto. 

- A odkiaľ berú kohútiky vodu? 

☼ Aký kohútik sa spomína v texte? 

     Ozaj, viete to? Porozprával som Oliverovi o kohútikoch všetko, čo stačil svojím 

trojročným výmyselným rozumčekom pochopiť. Aha, zo steny trčia dve rúrky, na ktoré je 

napojená miešacia batéria. V batérii sa totiž mieša teplá voda so studenou. Ako keď sa dve 

rieky spoja v jednu. Ibaže nie náhodne, ale tak, ako my chceme. Jedna rúrka privádza do 

batérie teplú, druhá studenú vodu.  

     Tenké rúrky odbočujú z hrubších, ktoré sa k nám vyšplhali osobitnou ,,rúrovou“ šachtou 

z pivnice. Ako sa dostane voda do pivnice? Opäť rúrami, ale opäť oveľa hrubšími, aby bolo 

dosť vody pre všetky byty.  

Rúry so studenou vodou sú uložené pod zemou, aby ľuďom neprekážali a aby v nich voda cez 

zimu nezamrzla. Lebo mráz sa tak hlboko pod zem nedostane.  

☼ V čom sa k nám dostáva voda až do bytov? 

     Studená voda priteká z vodárne. Vodáreň je taký vodný dom, kde sa voda zhromažďuje 

a čistí. Čerpá sa tam z podzemných studní, priehradných jazier alebo aj z riek. Keď je vodáreň 

na kopci a v meste nie sú veľmi vysoké domy, tečie voda do bytov sama.  

miešacia batéria 
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Veď dolu kopcom tečie voda vždy sama. Lenže v nových sídliskách sú aj dvanásťposchodové 

domy, ba niektoré stavby sú ešte vyššie. A vodu treba všade. V takom prípade nám pomôžu 

čerpadlá, ktoré vytlačia vodu ,,hore kopcom“ až do najvyššieho poschodia.  

☼ Ako sa volajú prístroje, ktoré vytlačia vodu aj na vyššie poschodia? 

     Čerpadlo je pumpa na vodu. Pravda, nie je taká s dlhou rukoväťou, akú občas vidíme 

v záhrade alebo na dedinskej studni. Čerpadlo, ktoré tlačí vodu vo vodovodnom potrubí, 

poháňa elektromotor, takže hravo vytlačí vodu aj do najvyššieho bytu.  

     A čo teplá voda? Tá priteká v potrubí zababušenom do vaty z výmenníkovej stanice. Áno, 

z tej istej, odkiaľ vedie potrubie ústredného kúrenia. Studená voda priteká do výmenníkovej 

stanice z vodárne. Keď sa v kotloch dobre ohreje, čerpadlá ju ženú rúrami až k nám do bytu. 

Tam si ju môžeme hocikedy pustiť. Ale zavše je taká horúca, že sa to nedá vydržať. Našťastie 

máme nad umývadlom miešaciu batériu, nuž si k horúcej vode primiešame trochu studenej, 

a je to. 

 

Obr. 15  O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 21) 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

● Ako sa volá chlapec, ktorý vystupuje v texte? 

● O čo sa Oliver zaujímal a pýtal sa na to svojho otca? 

● Koľko  a aké kohútiky máme nad umývadlom? 

● Kde sa mieša studená a teplá voda? 



105 
 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

● Vysvetli, čo sa myslí vetou – ,,O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať“. 

● Odkiaľ a akým spôsobom sa k nám domov dostáva voda? 

● Ako sa voda dostáva do vodárne? 

● Čo je čerpadlo? Na čo slúži? 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

● Povedz, aké vodovodné kohútiky máte doma vy. 

● Stalo sa už niekedy, že nešla u vás doma teplá voda? Vieš povedať, čo bolo príčinou? 

● Spomínaš si na výmenníkovú stanicu? Čo sa tam deje? 

● Prečo je potrubie s teplou vodou zababušené do sklenej vaty? 
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5.4      Výskumná jednotka –  Veľké preteky 

 

INPUT 

Typy nasledujúcich úloh sú prevzaté od M. R. Jensena zo súboru úloh pod názvom Logické 

tabule – Logical boards (pozri podkapitola 3.5). Úlohy sú modifikované podľa podmienok 

nášho výskumu. Zmenili sme názvy predmetov v pokynoch pre žiakov a vyhotovili kartičky 

s obrázkami predmetov a ich začiatočných písmen (obmena), ktoré sa spomínajú vo vecnom 

texte, ktorý bude nasledovať po stimulačnej aktivite. Fáza INPUT zahŕňa tri úlohy. Každá 

z týchto úloh má dve verzie (kvôli práci s dvoma žiakmi naraz), pre ktorý platí rovnaký 

pokyn, ale materiál, ktorý majú usporiadať, sa odlišuje. Obťažnosť úloh sa zvyšuje, a to tým, 

že žiaci najprv zoraďujú obrázky (1. úroveň obťažnosti), slová (2. úroveň obťažnosti) 

a písmená (3. úroveň obťažnosti), čiže v úlohách sa postupuje od konkrétnych úloh 

k abstraktnému. Žiaci pri tejto úlohe dostanú len vyrobené kartičky s obrázkami, písmenami, 

inštrukcie, podľa ktorých majú tieto kartičky usporiadať sú im hovorené. Tento typ úlohy bol 

už použitý aj v predošlej výskumnej jednotke, avšak odlišujú sa v 3. úrovni obťažnosti, kde 

žiaci majú usporiadať namiesto troch štyri písmená.  

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: zapamätanie, pozornosť, logické myslenie, 

abstrakcia, vybavovanie si z pamäti, aplikovanie, priestorové orientovanie. 

1. úroveň obťažnosti:  

 

● Usporiadaj  tieto obrázky: SPORÁK, CHLANIDČKA a HODINY:                                                                                                                                  

                   a./ V dvoch okienkach naľavo sú Hodiny a Sporák. 

                   b./ V dvoch okienkach napravo je Sporák a Chladnička. 

 

Odpoveď: hodiny, sporák, chladnička 
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● Usporiadaj tieto obrázky: ČAJNÍK, HRNČEK a POHÁR:                                                                                                                                                                                      

                   a./ V dvoch okienkach naľavo sú Pohár a Čajník. 

                   b./ V dvoch okienkach napravo sú Čajník a Hrnček. 

 

Odpoveď: čajník, hrnček, pohár 

 

2. úroveň obťažnosti:  

 

● Usporiadaj  tieto slová: VIDLIČKA, HRNIEC a VARECHA:                                                                                                                          

                   a./ Varecha nie je vedľa Vidličky. 

                   b./ Varecha je naľavo od Hrnca. 

 

Odpoveď: varecha, hrniec, vidlička 

 

● Usporiadaj nasledujúce slová – vodovodný KOHÚTIK, RADIÁTOR a STÔL  – tak, ako ti 

poviem:                                                                                                                                                   

                   a./ Stôl nie je vedľa Kohútika. 

                   b./ Stôl je naľavo od Radiátora. 
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Odpoveď: stôl, radiátor, vod. kohútik 

 

3. úroveň obťažnosti:  

 

● Usporiadaj nasledujúce písmená v správnom poradí – B, T, N a D.                                      

                   a./ V dvoch vonkajších okienkach sú B a T. 

                   b./ T, N a D sú v troch okienkach napravo. 

                   c./ N je vedľa T. 

 

              

Odpoveď: B, D, N, T 

 

● Usporiadaj nasledujúce písmená v správnom poradí – E, F, G a H.                                        

                   a./ V dvoch vonkajších okienkach sú E a F. 

                   b./ F, G a H sú v troch okienkach napravo. 

                   c./ G je vedľa F. 

 

 

 

Odpoveď: E, H, G, F 

 

 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmové mapovanie:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove kuchyňa napadnú. 

T B N D 

E F G H 
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● Pojmové mapovanie sme realizovali so žiakmi ústnou formou. 

 

 

■ Čítanie vecného textu:     

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

Veľké preteky 

           V kuchyni stáli vedľa seba dva sporáky: plynový a elektrický. Nový plynový sporák, 

ktorý do kuchyne namontovali po urobení prípojky na plyn, povýšene hľadel na starší 

elektrický sporák vedľa seba. Sporáky sa síce občas dali do reči, ale každý rozhovor sa 

skončil hádkou, ktorý z nich je lepší. 

 

Obr. 16  Veľké preteky  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 25) 

 

− Ja viem variť všetko na svete, − tvrdil elektrický sporák. 

− A ja azda nie? – odfrkol plynový. 

− A pritom varím oveľa rýchlejšie ako ty. 

− Ale ty páchneš a z plynu je plno pár, − nedal sa elektrický sporák. 

− Teba keď vypnú, ešte pol hodiny ohrievaš kuchyňu. V lete je pri tebe neznesiteľne.  

A tak to šlo stále dookola. 

☼ Kto sa v kuchyni hádal? 

            − Hej vy dvaja! Čo sa ustavične škriepite? – ozvala sa chladnička stojaca oproti nim. 

− Obaja sa chválite, že ste lepší ako ten druhý, to však treba dokázať. Navrhujem usporiadať 

preteky. Lepší bude ten, kto skôr uvarí vajíčko na tvrdo. Súhlasíte? Sporáky najprv zaváhali, 

kuchyňa 
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ale potom obidva naraz, akoby na povel prikývli. − Pripraviť sa, pozor, teraz! – zavelili 

kuchynské hodiny.  

              Okolo horáka na plynovom sporáku vzbĺkol venček plameňov, ktoré sa usilovne 

pustili oblizovať hrnček. Elektrický sporák sa snažil čo najrýchlejšie rozžeraviť povrch 

kovovej platne. – Do toho, do toho! – povzbudzovali plynový sporák vodovodný kohútik 

a radiátor. 

Chladnička stála chladne a pozorne sledovala minútovú ručičku na hodinách. 

               − Hotovo, − skríkol plynový sporák a zhasil plamene. Všetci pozreli na elektrický 

sporák. Tomu trvalo ešte takmer celú minútu, pokiaľ vajíčko dovaril.  

Isteže, každému je jasné, že sporáky sa nezhovárajú a chladničky nerobia rozhodcov. Také 

preteky by sa však mohli uskutočniť a vajíčko by sa na plynovom sporáku uvarilo skôr ako na 

elektrickom.  

☼ Kto vyhral preteky? 

               Znamená to, že plyn je lepší ako elektrina? Na niečo áno, na niečo nie. Na plyne sa 

varí rýchlejšie a lacnejšie. Dá sa ním vykúriť byt, dom, ohrievať voda v kúpeľni, ba existujú 

i plynové chladničky.  

Ale počuli ste už o plynovom televízore? Bez elektriny by nebolo ani jedno, ani druhé, ani 

mnoho ďalších vecí. Elektrický prúd k nám prichádza po drôtoch z elektrárne čiže z takej 

továrne, kde nevyrábajú nič inšie len elektrinu. 

                Plyn sa nachádza pod zemou.  Keďže je spod zeme, voláme ho zemný plyn. 

Z podzemného náleziska sa privádza hrubými rúrami – plynovodom.  

Z hlavného prívodu plynu v pivnici domov vedú tenké rúry hore do bytov.  

Všetky plynové rúry v dome sú žlté – to aby si ich nikto nepomýlil!  

                S plynom totiž nie sú žiadne špásy. Plyn je síce dobrý sluha, ale zlý pán. Ak sa mu 

podarí vyšmyknúť sa z potrubia a v niektorej miestnosti sa ho nahromadí veľké množstvo, 

stačí malinká iskrička, ktorá preskočí vo vypínači pri rozsvecovaní svetla, a plyn vybuchne. 

ale aj nadýchať sa ho veľa je nebezpečné!  

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Povedz, kto sa v kuchyni hádal. 

  Kto im navrhol riešenie? 

 Čo mali sporáky najrýchlejšie uvariť?  



111 
 

 Aké veci v kuchyni ich počas pretekov povzbudzovali? 

 Kto sa stal víťazom? 

 Kde sa vyrába elektrina? 

 Akej farby sú všetky plynové rúry? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Prečo plynový sporák vyhral preteky? 

 Povedz, čo znamená ,,Plyn je síce dobrý sluha, ale zlý pán“. 

 Vysvetli slovo plynovod. 

 Ako sa dostáva elektrina z elektrárne domov? 

 

 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Aké veci u vás doma fungujú na plyn? 

 Aké veci u vás doma fungujú na elektrinu? 

 Čo si myslíš, môžu deti na sporáku variť samy? 

 Čo by si robil/a, keby si zacítil/a plyn v byte, dome? 
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5.5      Výskumná jednotka –  Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť  

            zuby? 

 

INPUT 

Typy nasledujúcich úloh sú prevzaté od M. R. Jensena zo súboru úloh pod názvom Logické 

tabule – Logical boards (pozri podkapitola 3.5). Úlohy sú modifikované podľa podmienok 

nášho výskumu. Zmenili sme názvy predmetov v pokynoch pre žiakov a vyhotovili kartičky 

s obrázkami predmetov a ich začiatočných písmen (obmena), ktoré sa spomínajú vo vecnom 

texte, ktorý bude nasledovať po stimulačnej aktivite. Fáza INPUT zahŕňa tri úlohy. Každá 

z týchto úloh má dve verzie (kvôli práci s dvoma žiakmi naraz), pre ktorý platí rovnaký 

pokyn, ale materiál, ktorý majú usporiadať, sa odlišuje. Obťažnosť úloh sa zvyšuje, a to tým, 

že žiaci najprv zoraďujú obrázky (1. úroveň obťažnosti), slová (2. úroveň obťažnosti) 

a písmená (3. úroveň obťažnosti), čiže v úlohách sa postupuje od konkrétnych úloh 

k abstraktnému. V porovnaní  nástroja v tejto stimulačnej jednotke a predošle jednotky je 

v počte usporiadania prvkov vo všetkých troch stupňoch obťažnosti na štyri. 

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: zapamätanie, pozornosť, logické myslenie, 

abstrakcia, vybavovanie si z pamäti, aplikovanie, priestorové orientovanie. 

1.  úroveň obťažnosti 

 

● Usporiadaj tieto obrázky – PES, CYKLISTA, OLEJ A HODINY – do okienok tak, ako ti 

poviem: 

                   a./ V dvoch vonkajších okienkach je PES a CYKLISTA; 

                   b./ CYKLISTA, OLEJ a HODINY sú v troch okienkach napravo; 

                   c./ OLEJ je vedľa CYKLISTU. 

 

Odpoveď: pes, hodiny, olej, cyklista 
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● Usporiadaj tieto obrázky – ŽIAROVKU, BICYKEL, KOLESO a RADIÁTOR  do 

okienok tak, ako ti poviem: 

             a./  V dvoch vonkajších okienkach je Žiarovka a Bicykel. 

             b./  Bicykel, Koleso a Radiátor sú v troch okienkach napravo. 

             c./  Koleso je vedľa Bicykla. 

 

Odpoveď: žiarovka, radiátor, koleso, bicykel 

 

2.  úroveň obťažnosti 

 

● Usporiadaj kartičky so slovami REŤAZ, PEDÁL, KOLESO a SEDADLO na správne 

miesta do okienok tak, ako ti poviem: 

                       a./ V dvoch vonkajších okienkach je PEDÁL a REŤAZ. 

                       b./  V dvoch okienkach napravo je REŤAZ a SEDADLO. 

Odpoveď: pedál, koleso, sedadlo, reťaz 



114 
 

 

● Usporiadaj slová ZVONČEK, PUMPA, BLATÍK a SVETLO na správne miesta do 

okienok tak, ako ti poviem: 

                    a./ V dvoch vonkajších okienkach je PUMPA a ZVONČEK. 

                    b./ V dvoch okienkach napravo je ZVONČEK a BLATNÍK. 

 

Odpoveď: pumpa, svetlo, blatník, zvonček 

3.  úroveň obťažnosti: 

 

● Umiestni písmená  R, P, K, S do správnych okienok tak,  ako ti poviem: 

                         a./ Na mieste 1 a 4 je S a K. 

                         b./ Na mieste 2, 3 a 4 je R, P a S. 

                         c./ P nie je vedľa S: 

 

 

Odpoveď: pedál, koleso, sedadlo, reťaz 

 

● Umiestni písmená  Z, P, B, S do správnych okienok tak,  ako ti poviem: 

                         a./ Na mieste 1 a 4 je S a B. 

                         b./ Na mieste 2, 3 a 4 je Z, P a S. 

                         c./ P nie je vedľa S: 

 

 

Odpoveď: pumpa, blatník, svetlo,  zvonček 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove bicykel napadnú. 

R P K S 

S B P Z 
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● Pojmové mapovanie sa realizovalo ústnou formou. 

 

 

■ Čítanie vecného textu:     

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby? 

          Pravdu povediac, občas áno. Ale keďže bicykel si to nevie urobiť sám, musí mu ich 

vyčistiť jeho majiteľ. Lebo inak sa, milý cyklista, našliapeš, až sa ti bude z kečky pariť, 

a bicykel bude poriadne trpieť a nariekať. 

☼ Čo znamená – až sa ti bude z kečky pariť? 

          Ozaj, prečo ide cyklista rýchlejšie ako chodec? Veď aj cyklista má iba dve nohy a na 

bicykli nie je motor! Dve nohy áno, ale v porovnaní s chodcom i dve kolesá navyše. A hoci 

cyklista nešliape na pedále rýchlejšie, ako kladie chodec nohu pred nohu, kolesá sa krútia 

rýchlejšie.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 17  Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby? I 

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 29) 

bicykel 

svetlo 
malé 

ozubené 

koliesko 

pedále 
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retiazka 

kolesá 
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☼ Aké osoby sa spomínajú v texte?  

          Ako je to možné? Tak, že na bicykli sú dve ozubené kolieska: väčšie je pri pedáloch, 

menšie na zadnom kolese. Spojené sú retiazkou. Pedále s ozubenými kolieskami a retiazkou 

sa nazývajú prevod, lebo prevádzajú silu našich svalov na zadné koleso bicykla.  

☼ Čím sú spojené kolieska na bicykli? 

          Zdá sa vám to príliš zložité? Dobre. Povedzme si to trochu inak. Všimli ste si na ulici 

malého psíka, ako ide na prechádzku so svojím pánom? Človek urobí krok, ale psíček musí 

spraviť aj štyri, aby mu stačil. Ak urobí iba tri, napne sa retiazka alebo remienok, a psík, či 

chce či nechce, musí chytro urobiť aj štvrtý krok. 

 

 

 

Obr. 18 Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby? II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 30) 

 

☼ Aké zviera sa spomína v texte? 

          Tak je to aj s ozubenými kolieskami. Veľké pri pedáloch – to je pán, malé vzadu – to je 

psík. Spája ich retiazka. Cyklista rozkrúti nohami pedále a veľkým ozubeným kolieskom – 

pánom, ktoré ťahá na retiazke malé koliesko. Kým sa veľké ozubené koliesko otočí raz, musí 

sa malé otočiť aj štyrikrát.  

☼ Koľkokrát sa musí otočiť malé koliesko? 

veľké ozubené 

koliesko 

pedále 

reťaz 

malé ozubené 

koliesko 
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          Keďže malé koliesko je pevne spojené so zadným kolesom bicykla, musí sa toto koleso 

voľky-nevoľky otočiť tiež štyrikrát.  

A tak keď sa poriadne oprieme do pedálov, fujazdíme s vetrom opreteky! Pravdaže, iba vtedy, 

keď sú ozubené kolieska čisté.  

☼ Čo znamená – fujazdíme s vetrom opreteky? 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 O akých kolieskach sa hovorí v texte? 

 Na akom dopravnom prostriedku sa tieto kolieska nachádzajú? 

 Koľko ozubených koliesok má bicykel? 

 Čím sú ozubené kolieska spojené? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Prečo sa tieto kolieska volajú ozubené? 

 Vysvetli, prečo si ,,ozubené kolieska musia čistiť zuby“. 

 Povedz, prečo ide rýchlejšie cyklista ako chodec. 

 Kto ide rýchlejšie, pán alebo jeho psík? 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Vieš, v akých veciach ešte môžeme nájsť také ozubené kolieska ako na bicykli? 

(v autách, kombajnoch, hodinách...) 

 Prečo musíme pri bicyklovaní nosiť prilbu? 

 Kde sa môžeme bezpečne bicyklovať? 

 Nakresli svoj bicykel. Keď nemáš, nakresli taký, aký by si chcel mať (Príloha 6). 

  Spomeň si, o čom sme čítali v texte. Povedz, akým spôsobom sa bicykel dáva do 

pohybu. 

 Vyber z kartičiek tie informácie, ktoré si sa dnes dozvedel/a a porozprávaj, prečo sú 

dôležitou súčasťou bicykla. Vymenuj aj tie informácie, ktoré na kartičkách chýbajú 

a sú pre teba nové: 
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5.6      Výskumná jednotka –  O ručičkách, kotve a nepokoji 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak (napr. oranžový ciferník umiestni na oranžový, zelený na zelený,...), 

aby prišli na spôsob, ako vyplniť vrhnú časť pracovného listu (znázorňujú ju tri prázdne 

budíky), kde má byť znázornené konečné vyriešenie úlohy. Úlohou žiaka je do každého 

prázdneho budíka umiestniť ciferník jednej farby, pričom v každom budíku je odlišná farba 

ciferníkov. Na riešenie úlohy slúži spodná časť pracovného listu, ktorú predstavujú tri riadky 

a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení ciferníkov do budíkov, ktoré sa odlišujú farebne. 

S cieľom nájsť riešenie, musí dieťa porovnať tri riadky s ciferníkmi a budíkmi. V prvom 

kroku sa žiak učí, že ciferníky na ľavej strane patria len do budíkov, ktoré sú na diagonálnej 

čiare v rovnakom riadku. Čiže, v prvom riadku by mohol ísť oranžový ciferník do budíka, 

ktorého vnútro je vyšrafované. Žiak takýmto spôsobom postupuje vo všetkých riadkoch. Ak 

všetky tri riadky vyplní, tak nasleduje umiestnenie ciferníkov do hornej časti pracovného 

listu. Na základe farebného rozlíšenia ,,klobúčikov“ na budíkoch (biela, červená, čierna) 

žiakovi napovie, ako ciferníky v hornej časti umiestniť.  

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych budíkov tri ciferníky tak, aby 

v každom budíku bol iba jeden ciferník, a to odlišnej farby. 

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod budíkmi. 

● Koľko ciferníkov sa nachádza na pracovnom liste? Ulož obrázky ciferníkov (mimo 

pracovného listu) do pracovného listu na ciferníky podľa farieb.  
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● Presuň každý ciferník na ľavej strane do budíkov na pravej strane (žiak sa učí, že ciferníky 

na pravej strane patria len do budíkov,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku). 

Akým spôsobom si ich umiestnil? 

● Doplň ciferníky z malých budíkov do veľkých budíkov vo vrchnej časti pracovného listu. 

 

 

→ zvlášť vyrobené ciferníky, ktoré 

žiak vkladá do pracovného listu 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove hodiny napadnú. 

● Pojmové  mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou. 

 

 

 

 

 

 

Hodiny 
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■ Čítanie vecného textu:     

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

O ručičkách, kotve a nepokoji 

          Väčšina hodín ukazuje čas ručičkami. Malou ručičkou hodiny, veľkou minúty. A kto 

chce, môže mať hodinky i so sekundovou ručičkou. 

          No ručičky sa nepohybujú len tak, samy od seba. Niečo ich musí poháňať a určovať, 

ktorá má po ciferníku bežať rýchlejšie a ktorá pomalšie.  

Ručičky v hodinkách na ruku čiže v náramkových hodinkách poháňa hodinové pero. Také, čo 

v autíčku na kľúčik poháňa kolesá. Lenže, čo sa stane, keď pero v autíčku natiahneme 

a autíčko položíme na zem. 

 

Obr. 19  O ručičkách, kotve a nepokoji I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 35) 

 

☼ Aké ručičky sa spomínajú v texte? 

          Spočiatku sa rozbehne ako zajac, no vzápätí začne spomaľovať, až sa po chvíli zastaví. 

To by boli pekné hodiny, keby išli tak ako naše autíčko! Dopoludnie by ubehlo ako nič, 

popoludnie by bol o trochu dlhšie a večer by už hodiny načisto zastali. Že by také hodiny 

merali čas od buka do buka, je vari každému jasné. 
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Obr. 20 O ručičkách, kotve a nepokoji II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 33) 

 

☼ O akej hračke sa hovorí v texte? 

           Aby to tak nebolo, je v hodinách súčiastka, ktorá sa volá kotva. Podobne ako lodná 

kotva drží loď na jednom mieste, aj hodinová kotva nechce dovoliť, aby sa pero čo len trošku 

pohlo. Keďže telo pera je hladké, kotva sa zakotví o jedno ozubené koliesko, s ktorým je 

hodinové pero napevno spojené. 

Zasekne sa mu do zubov tak pevne, že chúďa pero sa nemôže ani hnúť. 

☼ Ako sa volá súčiastka, ktorá sa v texte spomína? 

          Lenže my nepotrebujeme, aby pero poháňalo ručičky – inak by hodiny ukazovali stále 

to isté. Preto hodinári vymysleli ďalšiu súčiastku, ktorá do kotvy ustavične zapára. Nedá jej 

ani na chvíľu pokoj. Veď jej preto aj prischlo meno – nepokoj! 

 

Obr. 21 O ručičkách, kotve a nepokoji III  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 32) 
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Vždy keď nepokoj do kotvy drgne, kotva stratí rovnováhu. To šikovne využije ozubené 

koliesko spojené s perom, vyšmykne sa kotve a chytro urobí krok vpred. Keď to kotva zbadá, 

hneď sa mu postaví do cesty. No nepokoj by sa nevolal nepokoj, keby dal kotve pokoj. Opäť 

do nej drgne. A ozubené koliesko šmyk, a už je zas o krok ďalej. A s ním i všetky ručičky. 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Ako sa nazývajú hodinky na ruku? 

 Čo ukazuje malá ručička na hodinkách ? 

 Čo ukazuje veľká ručička na hodinkách ? 

 Čo poháňa hodinové ručičky? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Čo je ciferník? (číselník, najmä na hodinách; väčšinou je okrúhly, ale môže mať aj iný 

tvar) 

 Nakresli kotvu. Čo všetko môže znamenať slovo kotva? 

 Čo všetko môže znamenať slovo nepokoj? Ukáž na obrázku. 

 

Obr. 22 O ručičkách, kotve a nepokoji IV  

(vlastný obrázok) 
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OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Povedz, aké druhy hodiniek poznáš. 

 Aké rôzne druhy hodín máte doma? Čím sa líšia? 

 Ako sa volá človek, ktorý opravuje hodinky? 

 Nakresli tvoje hodinky zvonku. Ak nemáš, nakresli také, aké by si chcel/a mať 

(Príloha 7). 

 Skús nakresliť svoje hodinky, ako vyzerajú zvnútra. Pomenuj v nich jednotlivé časti, 

pomôž si slovami, ktoré sú na kartičkách. 
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5.7      Výskumná jednotka –  Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára I 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak (napr. číslo 1, na číslo 1,...), aby prišli na spôsob, ako vyplniť vrhnú 

časť pracovného listu (znázorňujú ju tri ,,tlačidlá“), kde má byť znázornené konečné 

vyriešenie úlohy. Úlohou žiaka je do každého prázdneho tlačidla umiestniť jedno číslo, 

pričom v každom tlačidle je iné číslo. Na riešenie úlohy slúži spodná časť pracovného listu, 

ktorú predstavujú tri riadky a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení čísel do tlačidiel. S 

cieľom nájsť riešenie, musí dieťa porovnať tri riadky s číslami a tlačidlami. V prvom kroku 

sa žiak učí, že čísla na ľavej strane patria len do tlačidiel, ktoré sú na diagonálnej čiare 

v rovnakom riadku. Ak všetky tri riadky vyplní, tak nasleduje umiestnenie čísel do hornej 

časti pracovného listu. Na základe farebného rozlíšenia ,,klobúčikov“ na tlačidlách (biela, 

červená, čierna) žiakovi napovie, ako čísla v hornej časti umiestniť. 

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy, komparácia 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych tlačidiel tri čísla tak, aby v každom 

tlačidle bolo iba jedno číslo, a to odlišnej farby. 

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod troma veľkými prázdnymi tlačidlami. 

● Koľko čísel sa nachádza na pracovnom liste? Ulož čísla (nachádzajúce sa mimo pracovného 

listu) do pracovného listu na čísla podľa farieb.  
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● Presuň každé číslo z ľavej strany do tlačidiel na pravej strane (žiak sa učí, že čísla na pravej 

strane patria len do tlačidiel,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku). Akým 

spôsobom si ich umiestnil? 

● Doplň čísla z malých tlačidiel do veľkých tlačidiel vo vrchnej časti pracovného listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → zvlášť vyrobené čísla, ktoré 

žiak vkladá do pracovného listu 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove výťah napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou. 

 

 

 

 

 

výťah 
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■ Čítanie vecného textu:   

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára I 

                Janko Vozár z nášho vchodu je milý, ale veľmi neposedný chlapec. Keď sa vozil 

výťahom, v kabíne výťahu sa vždy knísal z boka na bok a poskakoval. Celá kabína sa 

otriasala, narážala na vodiace koľajničky, ktoré sa starajú o to, aby výťah šiel pekne rovno 

hore alebo dolu. 

                Až raz sa stalo, čo sa stať muselo: výťah s Jankom zastal medzi dvoma 

poschodiami. Začal stláčať jedno tlačidlo po druhom, ale výťah sa ani nepohol. Keď stlačil 

žltý gombík s nápisom ZVONČEK, ozvalo sa na chodbe zvonenie. Začula ho susedka 

vracajúca sa s nákupom. Telefónom zavolala opravára, a ten Janka po hodine nedobrovoľného 

väzenia vyslobodil. 

☼ Ako sa volá chlapec, ktorý sa zasekol vo výťahu?  

       Janko sa priznal, že vo výťahu skákal. Opravár ho najprv vyhrešil, ale keď videl, aký je 

Janko vyľakaný, trochu zmäkol, ba dokonca ho pozval do strojovne výťahu hore na streche.  

Cestou sa Janko dozvedel, že vo výťahovej kabíne nemožno skákať, lebo pod dlážkou kabíny 

je kontakt, ktorý sa skákaním poškodí. Keď vstúpime do výťahu, podlaha kabíny trochu 

poklesne, čím medzi dlážkou a dnom kabíny vznikne kontakt alebo po slovensky spojenie či 

dotyk. 

☼ Čo sa nachádza pod výťahovou kabínou? 

       To je pre výťah znamenie, aby neposlúchal žiadne iné príkazy, len naše. Inak by sa mohlo 

stať, že by niekto na inom poschodí výťah privolal, a my by sme sa nechtiac odviezli tam. 

V strojovni je najdôležitejšia časť výťahu – výťahový stroj. Z neho nám do oka padne veľké 

koleso so žliabkami po obvode, v ktorých sú tri laná. Na čo sú  tam tri laná? Nestačilo by 

jedno lano? Keď sú tri laná, istota je trojnásobná. Koleso sa krúti raz na jednu, raz na druhú 

stranu, podľa toho, či kabína ide hore alebo dolu. 
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Obr. 23  Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 37) 

 

☼ Koľko lán sa nachádza vo výťahovom stroji? 

              Nekrúti sa samo, rozkrúca ho elektromotor a nekrúti sa len tak, ale ťahá laná. Na 

jednom konci lán je upevnená kabína, na opačnom visí protizávažie. Býva to ťažký kus železa 

alebo betónu, pomáha elektromotoru, keď ťahá výťah nahor – prevažuje kabínu. 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Čo robil Janko vo výťahu? 

elektromotor 

tri laná 

kabína 

výťahu 

protizávažie 

tlačidlá 

kontakt pod 

podlahou 
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 Aký gombík Janko vo výťahu stlačil, keď sa zasekol? 

 Kto Jankovi privolal pomoc? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Vysvetli, prečo ,,výťah odmietol voziť Janka“. 

 Na čo slúži ,,kontakt“ vo výťahu? 

 Akými inými slovami sa dá kontakt pomenovať? 

 Aký je význam ,,protizávažia“ na výťahu? 

 Povedz, na čo slúžia tlačidlá vo výťahu. 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Nakresli zákazovú značku, ktorá zakazuje skákanie vo výťahu (Príloha 8). 

 Aký význam majú výťahy v obytných domoch? 

 Skákal si aj ty niekedy vo výťahu? 

 Vieš o niekom, kto skáče vo výťahu? 
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5.8      Výskumná jednotka – Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára II 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak (napr. číslo 1, na číslo 1,...), aby prišli na spôsob, ako vyplniť vrhnú 

časť pracovného listu (znázorňujú ju tri ,,tlačidlá“), kde má byť znázornené konečné 

vyriešenie úlohy. Úlohou žiaka je do každého prázdneho tlačidla umiestniť jedno číslo, 

pričom v každom tlačidle je iné číslo. Na riešenie úlohy slúži spodná časť pracovného listu, 

ktorú predstavujú tri riadky a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení čísel do tlačidiel. S 

cieľom nájsť riešenie, musí dieťa porovnať tri riadky s číslami a tlačidlami. V prvom kroku 

sa žiak učí, že čísla na ľavej strane patria len do tlačidiel, ktoré sú na diagonálnej čiare 

v rovnakom riadku. Ak všetky tri riadky vyplní, tak nasleduje umiestnenie čísel do hornej 

časti pracovného listu. Na základe farebného rozlíšenia ,,klobúčikov“ na tlačidlách (biela, 

červená, čierna) žiakovi napovie, ako čísla v hornej časti umiestniť. 

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy, komparácia 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych tlačidiel tri čísla tak, aby v každom 

tlačidle bolo iba jedno číslo, a to odlišnej farby. 

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod troma veľkými prázdnymi tlačidlami. 

● Koľko čísel sa nachádza na pracovnom liste? Ulož čísla (nachádzajúce sa mimo pracovného 

listu - 5) do pracovného listu na čísla podľa farieb.  

● Presuň každé číslo z ľavej strany do tlačidiel na pravej strane (žiak sa učí, že čísla na pravej 

strane patria len do tlačidiel,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku). Akým 

spôsobom si ich umiestnil? 

● Doplň čísla z malých tlačidiel do veľkých tlačidiel vo vrchnej časti pracovného listu. 
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 → zvlášť vyrobené čísla, 

ktoré žiak vkladá do pracovného listu 

 

 

■ Pojmová mapa: 

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove výťah napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou; opäť sme použili ako 

východiskový pojem slovo výťah, aby sme zistili, či žiaci budú využívať aj pojmy, ktoré si 

osvojili v predchádzajúcej výskumnej jednotke. 

 

 

 

 

 

výťah 
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ELABORÁCIA 

■ Čítanie vecného textu:   

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára II 

          Na výťahovom stroji sú okrem elektromotora a lanového kolesa aj iné súčiastky 

a zariadenia. Napríklad brzda a ozubené prevody. Na bicykli ich vidieť, výťahové ozubené 

kolieska sú schované pod krytom. Ako vieme, že sú naozaj tam? Podľa toho, že lanové koleso 

sa krúti oveľa pomalšie ako elektromotor, s ktorým je spojené.  

Lenže zatiaľ čo na bicykli veľké ozubené koliesko poháňa malé, na výťahovom stroji malé 

ozubené koliesko elektromotora poháňa veľké lanové koleso.  

☼ Aký dopravný prostriedok sa v texte spomína? 

           V skrinkách na stene pri elektromotore je ,,mozog“ výťahu, ktorý ako každý správny 

mozog riadi chod výťahu. Janko Vozár na šiestom poschodí stlačí privolávač a po drôte beží 

do ,,mozgu“ žiadosť:  − Pošlite výťah na šieste poschodie! 

,,Mozog“ dá príkaz, a výťah už aj sviští. Ak bol na nižšom poschodí, nahor, ak na vyššom, tak 

dolu. 

 

Obr. 24 Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 38) 
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☼ Čo sa nachádza v skrinkách pri elektromotore? 

          Potom Janko vo výťahu stlačí gombík s písmenom P – prízemie, čím akoby požiadal: − 

Prosím, chcem ísť dolu. 

Ak Janko neskacká, nerobí premety, výťah sa pohne. Tým žiadostiam a príkazom sa hovorí 

signály. Podľa toho, odkiaľ signál - žiadosť prichádza, výťah zo strojovne dostane signál -

príkaz, ktorým smerom má ísť a na ktorom poschodí zastať. 

☼ Aký gombík Janko stlačil, keď chcel ísť výťahom dole? 

          Okrem toho sa v ,,mozgu“ kontroluje, či sú dvere výťahu dobre zatvorené alebo či je 

kabína skutočne na tom poschodí, kde chce Janko do výťahu nastúpiť. Keď niečo nie je 

v poriadku, elektromotor nedostane príkaz, aby sa roztočil, a výťah stojí. Janko Vozár to 

dobre pozná! 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu:  

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Pamätáš si, ako sa volá chlapec, ktorý sa vozí v texte vo výťahu? 

 Čo označuje vo výťahu gombík ,,P“? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Porovnaj ozubené kolieska na bicykli a na výťahu. 

 Ako rozumieš slovu mozog? Prečo sa v texte hovorí o ,,mozgu“ výťahu? 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Predstav si, že si výťahár. Čo všetko by si musel kontrolovať? Pomôž si obrázkami 

a kartičkami so slovami. 

 Pamätáš sa na ozubené kolieska? Povedz, kde všade sa ozubené kolieska nachádzajú.  
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5.9      Výskumná jednotka –   O poslušnom drakovi 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak (napr. metlu umiestni na metlu,...), aby prišli na spôsob, ako vyplniť 

vrhnú časť pracovného listu (znázorňujú ju tri prázdne domčeky), kde má byť znázornené 

konečné vyriešenie úlohy. Úlohou žiaka je do každého prázdneho domčeka umiestniť 

predmet, pričom v každom domčeku je iný predmet. Na riešenie úlohy slúži spodná časť 

pracovného listu, ktorú predstavujú tri riadky a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení 

predmetov do domčekov, ktoré sa odlišujú farebne strechou. S cieľom nájsť riešenie, musí 

dieťa porovnať tri riadky s predmetmi a domčekami. V prvom kroku sa žiak učí, že predmety 

na ľavej strane patria len do domčekov, ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku. Na 

základe farebného rozlíšenia striech na domčekoch (žltá, červená, modrá) žiakovi napovie, 

ako predmety v hornej časti umiestniť. 

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy. 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych domčekov tri predmety tak, aby 

v každom domčeku bol iba jeden predmet. 

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod domčekami. 

● Koľko predmetov sa nachádza na pracovnom liste? Ulož obrázky predmetov (mimo 

pracovného listu) do pracovného listu na rovnaké predmety.  

● Presuň každý predmet na ľavej strane do domčeka na pravej strane (žiak sa učí, že 

predmety na pravej strane patria len do domčekov,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom 

riadku). Akým spôsobom si ich umiestnil? 

● Doplň predmety z malých domčekov do veľkých domčekov vo vrchnej časti pracovného 

listu. 
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→ zvlášť vyrobené kartičky, 

ktoré žiak vkladá do pracovného listu 

 

■ Pojmová mapa: 

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove upratovanie napadnú. 

(pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou) 

 

 

 

 

upratovanie 
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ELABORÁCIA 

■ Čítanie vecného textu:   

☼ otázky na lokálne porozumenie text 

 

O poslušnom drakovi 

          Špina a prach boli odjakživa nepriateľmi človeka. Kým žil v jaskyni, ešte to ušlo. No 

neskoršie, keď si začal stavať domy, chcel v nich mať čisto. Lenže špina a prach sa mu stále 

lepili na päty. Nahneval sa človek a vymyslel metlu. 

         Zametá metla, zametá, trochu prachu na lopatku, ale trochu  i do vzduchu. A zo vzduchu 

pekne naspäť na stôl, skrine a na police. 

 

Obr. 25  O poslušnom drakovi I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 49) 

 

☼ Kde žil človek predtým, než začal stavať domy? 

− Tak to teda nie, − povedal si človek. – Potrebujem nejakého pomocníka, čo sa so špinou 

popasuje namiesto mňa. – Rozmýšľal, rozmýšľal, až vymyslel vysávač. Priniesol vysávač 

domov a rozložil ho v strede izby.  

         Vykukne prach z koberca a vyvaľuje okále na to čudo. Vyzerá to ako drak; hlava síce 

iba jedna, ale papuľu má zato poriadne širokú. Zdá sa, že spí. Kým spí, tak je dobre, myslí si 

prach. Ostatne, ako počul, drakom najlepšie chutia princezné, takže čoho by sa on mal báť! 

☼ Čo malo z vysávača strach? 

         Vtom však človek stlačil gombík − spínač a drak sa prebudil. Z brucha sa mu ozval 

hukot, papuľa sa nadvihla, zasyčala, krk sa zavlnil. Lenže z papule mu nevyšľahli plamene 

a nezačal hľadať princezné. Vrhol sa na prach a všelijaké smietky a nenásytne ich hltal. Aj to 
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najmenšie zrnko. Darmo sa utiahli do kútov a úzkych škár. Hučiaci pahltník si vymenil hlavu 

za úzku, dlhú, potom za okrúhlu podobnú kefe a nemilosrdne zhltol všetko, čo zbadal. 

Odvtedy je drak − vysávač pre smeti a prach postrachom. 

        Tu sa končí naša rozprávka, pretože my dobre vieme, že vysávač nie je nijaký poslušný 

drak, ale stroj. A vieme i to, že v bruchu má plátené alebo papierové vrecúško, kde sa špina 

a prach zachytávajú. Ale čo je za tým? Skáče prach sám, dobrovoľne do zajatia?  

        Veru nie. Strhne ho tam prúd vzduchu, ktorý vysávač vťahuje do seba. Za vrecúškom má 

totiž vysávač ventilátor, a to je ten vťahovač vzduchu. Ventilátor je poháňaný 

elektromotorom, a ten zas elektrickým prúdom.  

 

Obr. 26  O poslušnom drakovi II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 50) 

 

☼ Čo strhne prach do vrecúška vo vysávači? 

          Prach, ktorý s prúdom vzduchu vletí do vysávača, sa zachytí vo vrecúšku a čistý vzduch 

vyfučí na druhom konci vysávača von. No ešte predtým chladivým dotykom pohladí 

elektromotor, aby sa mu ľahšie pracovalo. Pretože ak má vysávač dobre vysávať, musí 

elektromotor otáčať lopatkami ventilátorov veľmi veľkou rýchlosťou.  

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Čo človek používal predtým, než vymyslel vysávač? 

 Čo musíme stlačiť, aby vysávač začal pracovať? 
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 Kam sa vo vysávači dostáva to, čo povysávame? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Aké gombíky – spínače ešte poznáš? 

 Vysvetli, prečo sa o vysávači hovorí ako o ,,poslušnom drakovi“. 

 Na čo slúži ventilátor vo vysávači? Vieš, aj o inom využití ventilátora? 

 Povedz, kedy je dobrá metla a kedy vysávač. 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Čo je potrebné urobiť, ak sa vrecúško vo vysávači celkom naplní? Aké druhy 

vrecúšok do vysávača poznáš? 

 Povedz, ako ty doma pomáhaš pri upratovaní? Máš skúsenosti s vysávaním? 

 Ako vyzerá vysávač, ktorý máte doma? Nakresli ho (Príloha 9).  
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5.10    Výskumná jednotka –  O horúcej chladničke 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak, aby prišli na spôsob, ako vyplniť vrhnú časť pracovného listu 

(znázorňujú ju tri prázdne chladničky), kde má byť znázornené konečné vyriešenie úlohy. 

Úlohou žiaka je do každej prázdnej chladničky umiestniť jednu potravinu, pričom v každej 

chladničke je iná potravina. Na riešenie úlohy slúži spodná časť pracovného listu, ktorú 

predstavujú tri riadky a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení potravín do chladničiek, 

ktoré sa odlišujú farebne hornou časťou. S cieľom nájsť riešenie, musí dieťa porovnať tri 

riadky s potravinami a chladničkami. V prvom kroku sa žiak učí, že potraviny na ľavej strane 

patria len do chladničiek, ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku. Ak všetky tri 

riadky vyplní, tak nasleduje umiestnenie potravín do hornej časti pracovného listu. Na 

základe farebného rozlíšenia vrchnej časti chladničiek (červená, hnedá, oranžová) žiakovi 

napovie, potraviny v hornej časti umiestniť. 

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy. 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych chladničiek tri potraviny tak, aby 

v každej chladničke  bola iba jedna potravina.  

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod tými chladničkami. 

● Koľko potravín a aké sa nachádza na pracovnom liste? Ulož obrázky potravín (mimo 

pracovného listu) do pracovného listu na rovnaké potraviny.  

● Presuň potraviny na ľavej strane do chladničiek na pravej strane (žiak sa učí, že potraviny 

na pravej strane patria len do chladničiek,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku). 

Akým spôsobom si ich umiestnil? 
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● Doplň potraviny z malých chladničiek do veľkých chladničiek vo vrchnej časti pracovného 

listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → zvlášť vyrobené 

kartičky, ktoré žiak vkladá do pracovného listu 

 

■ Pojmová mapa: 

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove chladnička napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme realizovali so žiakmi písomnou formou, pojmové mapy žiakov sú 

v Prílohe 10. 

 

 

 

 

ELABORÁCIA 

■ Čítanie vecného textu:   

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

chladnička 
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                                                       O horúcej chladničke 

          Minule som si kúpil nanukovú tortu. Dal som ju hore do chladničky a tešil som sa, ako 

si na nej večer pochutnám. Ale beda! Namiesto zmrazeného krému som z nej vytiahol 

nanukovú polievku. No toto! Čo sa stalo? 

Prezerám chladničku a tu sa dotknem čiernej mriežky na zadnej strane. Aha, je studená! Ale 

veď práve tá má byť horúca! Horúca? Ako môže chladnička zároveň chladiť a zároveň byť 

horúca? 

 

Obr. 27 O horúcej chladničke I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 53) 

 

☼ Čo sa v chladničke roztopilo?  

          Dávajte pozor: Skúste rýchlo nafúkať prázdnu dušu bicykla. Zapotíte sa nielen vy, ale 

dohorúca sa ohreje i pumpa, ktorá vtláča vzduch do kolesa. A ako je to s chladničkou? Tá si 

zväčša tichučko stojí v kúte a len z času na čas jemne zapradie ako kocúr. To sa práve 

rozbehla chladničková pumpa.  

          Vyzerá síce trochu inakšie ako bicyklová a má aj osobitné meno – kompresor, no robí 

vlastne tú istú prácu. Bicyklová pumpa nafúka do duše vzduch, pumpa – kompresor natlačí do 

kovovej nádržky naspodku chladničky zvláštny chladničkový plyn.  

No a tak ako sa pri fúkaní kolesa ohriala bicyklová pumpa, ohreje sa i kompresor a s ním aj 

chladničkový plyn, ktorý prechádza cez čiernu mrežovinu. 
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Obr. 28 O horúcej chladničke II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 54) 

 

☼ Cez čo prechádza chladničkový plyn? 

          A ako, že chladnička zároveň chladí? Plyn, ktorý pumpa − kompresor v chladničke 

stláča do nádržky, sa prudko vypúšťa do rúrok v hornej časti chladničky. Od nich sa ochladí 

celé vnútro a všetko, čo je v ňom. Potom zase kompresor plyn stlačí, a tak ustavične dookola.  

Zostáva mi odpovedať už iba na jednu otázku: prečo sa nanuková torta roztopila? Roztopila 

sa preto, lebo nemohla chladiť, pretože nebola vzadu horúca.  

          Horúca nebola preto, lebo kompresor nepracoval a nestláčal chladničkový plyn. Nie 

žeby bol kompresor lenivý, ale nedostával elektrický prúd, ktorý ho poháňa. V ten deň, keď 

som si kúpil nanukovú tortu, montéri totiž opravovali elektrické vedenie a na niekoľko hodín 

vypli v celom dome prívod prúdu. 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Čo sa nachádza na zadnej strane chladničky? 

 Ako sa volá chladničková pumpa? 

2. Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, ktoré 

v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

pumpa − 

kompresor 

mrežovina 
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 Ako rozumieš slovu pumpa? Aké pumpy ešte poznáš? 

 Porovnaj pumpu na bicykli a chladničkovú pumpu. 

 Čo bolo príčinou, že sa nanuková torta v chladničke roztopila? 

OUTPUT 

3. Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje význam 

nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Vieš, čo je to mraznička? Na čo sa používa? 

 Roztrieď kartičky s názvami a obrázkami potravín podľa toho, ktoré doma dávate do 

chladničky a ktoré nedávate. 

 Vieš, čo je to biela technika? (vrátenie sa na začiatok k pojmovej mape a dopísanie 

pojmu – biela technika). 
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5.11    Výskumná jednotka –  Ako námorník vynašiel práčku 

 

INPUT 

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií M. R. JENSEN: identifikovanie, 

porozumenie, porovnávanie, logické myslenie, zapamätanie, reprodukovanie.  

MindLadder Substitúcie, postupové kroky: 

KROK NÁZOV AKTIVITA PODROBNOSTI 

1. Pomenovanie Tabule: Prezentuj riadok 1 Vytvor verbálny 

prostriedok pre 

každý obrázok (r.1). 

2. Prvá redukcia Tabule: Prezentuj riadok 2 Vysvetli redukciu – 

žiak pomenúva 

obrázky z prvej 

redukcie (r. 2). 

3. Mediácia Tabule: Prezentuj riadok 1, 2, 3, 4 Vysvetli redukciu, 

point a focus žiaka, 

žiak menuje 

ukazovaný predmet 

v riadku (redukciu) – 

čiapka, čiapka, 

čiapka, čiapka, 

nohavice... 

4. Tretia redukcia Tabule: Prezentuj riadok 4  Žiak pomenúva 

obrázky z tretej 

redukcie (r. 4). 

5. Druhá redukcia 

a zmena poradia 

Tabule: Prezentuj riadok 5 Žiak pomenúva 

obrázky z tretej 

redukcie (r. 3). 

6. Tretia redukcia 

a zmena poradia 

Tabule: Prezentuj riadok 6 Žiak pomenúva 

obrázky z tretej 

redukcie (r. 4). 

7. Aktívna (voľná) 

reprodukcia 

Pamäťový záznamový hárok Žiak pomenúva 

obrázky spamäti – 

prezenčné hárky 

nevidí. 

8. Znovupoznanie 

s nápoveďou 

(kľúčom) 

Tabule: prezentuje každý riadok 

v reverznom poradí začínajúc 

riadkom 6 

Žiak poznáva, 

znovupoznáva 

obrázky doteraz 

nereprodukované, 

nespoznané slová. 

9. Odložená voľná 

reprodukcia 

Pamäťový záznamový hárok Žiak pomenúva 

obrázky spamäti – 

prezenčné hárky 

nevidí; v našom 

prípade časový posun 
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v rozsahu dvoch 

týždňov. 

Materiál: Prezenčná tabuľa s obrázkami oblečenia. Obrázky v prezenčnej tabuli sme si 

nakreslili vlastné, vzhľadom k téme textu. Štyri prázdne papiere na prekrytie. V prezenčnej 

tabuli sa obrázky odkrývajú stále po jednom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa:  

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove práčka napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali písomnou formou, pojmové mapy žiakov sa 

nachádzajú v Prílohe 11. 

 

 

■ Čítanie vecného textu:   

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

práčka 
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                                            Ako námorník vynašiel práčku 

          Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden námorník. Jedného dňa, keď mu skončila služba, 

vylihoval na zadnej palube a zádumčivo pozoroval spenenú brázdu za plaviacou sa loďou. 

          – Dnes je tak krásne a ja musím do podpalubia prať tričká a nohavice. Pohľad mu 

zaletel znovu k peniacej a víriacej vode za lodnou vrtuľou. Chvíľu sa na ňu uprene díval. 

Potom odbehol a onedlho sa vrátil s batôžkom tričiek a nohavíc. Namočil ich, dobre namydlil, 

priviazal starostlivo na pevnú šnúru a zhodil dolu do spenenej brázdy. 

 

Obr. 29  Ako námorník vynašiel práčku I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 57) 

 

☼ Aká postava sa spomína v texte? 

          Po polhodine vytiahol šnúru z vody a tričká i nohavice boli krásne, čisté. Zázrak? Ale 

nie. Zvírená voda vykonala to, čo predtým námorník namáhavo robil ručne. Takže náš 

námorník vlastne vynašiel práčku, či lepšie povedané spôsob prania ako v práčke. 

         Moderná automatická práčka je pomocník nad pomocníkov. Má bubon s množstvom 

dierok, ktorý sa chvíľočku otáča na jednu, potom na druhú stranu a víri vodu rovnako dobre 

ako vrtuľa na lodi. Vrtuľu v práčke otáča elektromotor. 

        Automatická práčka je múdry stroj. Stačí, aby sme si vybrali program a ona už potom 

robí automaticky všetko sama. Keď jej prikážeme, aby prala jemne a šetrne, perie jemne 

a šetrne, keď chceme, aby vyvárala, tak bielizeň povyvára. 
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Obr. 30  Ako námorník vynašiel práčku II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 58) 

 

☼ O akom pomocníkovi sa v texte hovorí? 

          A ako práčka žmýka, keď nemá ruky? Vôbec ich nepotrebuje. Ona totiž nežmýka, ale 

odstreďuje, pričom využíva odstredivú silu. Že neviete, čo to je? Možno neviete, že sa to tak 

volá, ale kto rozkrútil nad hlavou palicu alebo lietadielko na špagáte, určite pocítil, že mu čosi 

ťahá ruku preč od stredu kruhu, ktorý vo vzduchu vytvoril roztočený predmet. To čosi bola – 

odstredivá sila. Čím ťažšia je vec, ktorou krútime, a čím rýchlejšie ňou točíme, tým je 

odstredivá sila väčšia. Keď sa v práčke roztočí bubon, že len tak sviští, odstredivá sila tlačí 

bielizeň na dierkované steny bubna a vyháňa z nej vodu. Voda z bubna vytečie von dierkami. 

 

Obr. 31 Ako námorník vynašiel práčku III  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 59) 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Čo nahradilo ručné pranie? 

 Do čoho sa vkladá bielizeň v práčke? 

 Akú silu využíva práčka na žmýkanie prádla? 
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2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Akým spôsobom námorník pral predtým, než vynašiel nový spôsob prania? 

 Ako rozumieš slovu bubon? Aké bubny ešte poznáš? 

 Povedz, ako vyzerá bubon v práčke. 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Pamätáš sa na bielu a čiernu techniku? Ku ktorej z nich by si priradil/a práčku? 

 Máš nejaké skúsenosti s praním? Čo sa dáva ešte do práčky okrem bielizne? Dopíš 

do pojmovej mapy, ktorú sme robili na začiatku. 
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5.12    Výskumná jednotka –  O dvoch plieškoch 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak, aby prišli na spôsob, ako vyplniť vrhnú časť pracovného listu 

(znázorňujú ju tri prázdne chladničky), kde má byť znázornené konečné vyriešenie úlohy. 

Úlohou žiaka je do každej prázdnej chladničky umiestniť jednu potravinu, pričom v každej 

chladničke je iná potravina. Na riešenie úlohy slúži spodná časť pracovného listu, ktorú 

predstavujú tri riadky a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení potravín do chladničiek, 

ktoré sa odlišujú farebne hornou časťou. S cieľom nájsť riešenie, musí dieťa porovnať tri 

riadky s potravinami a chladničkami. V prvom kroku sa žiak učí, že potraviny na ľavej strane 

patria len do chladničiek, ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku. Ak všetky tri 

riadky vyplní, tak nasleduje umiestnenie potravín do hornej časti pracovného listu. Na 

základe farebného rozlíšenia vrchnej časti chladničiek (červená, hnedá, oranžová) žiakovi 

napovie, potraviny v hornej časti umiestniť. 

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy. 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych chladničiek tri potraviny tak, aby 

v každej chladničke  bola iba jedna potravina.  

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod tými chladničkami. 

● Koľko potravín a aké sa nachádza na pracovnom liste? Ulož obrázky potravín (mimo 

pracovného listu) do pracovného listu na rovnaké potraviny.  

● Presuň potraviny na ľavej strane do chladničiek na pravej strane (žiak sa učí, že potraviny 

na pravej strane patria len do chladničiek,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku). 

Akým spôsobom si ich umiestnil? 
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● Doplň potraviny z malých chladničiek do veľkých chladničiek vo vrchnej časti pracovného 

listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ zvlášť 

vyrobené kartičky, ktoré žiak vkladá do pracovného listu 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa: 

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove telefón napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali ústnou formou.  

 

 

 

 

 

telefón 
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■ Čítanie vecného textu:   

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

O dvoch plieškoch 

         V slúchadle telefónu sú malé dierky, cez ktoré vidieť okrúhle lesklé pliešky. Nie sú to 

hocaké pliešky! Jeden z nich vie hovoriť ľudským hlasom a druhý je síce nemý, ale je veľmi 

citlivý na zvuky. Nie síce na všetky rovnako, ale určite na všetky, a najmä na ľudský hlas. 

Ako keby sa ho bál. Len čo ho začuje, celý sa rozochveje. Tento pliešok je v dolnej časti 

slúchadla, do ktorej hovoríme, čiže v mikrofóne. Je jeho hlavnou súčiastkou. 

 

Obr. 32  O dvoch plieškoch I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 61) 

 

☼ Čo sa nachádza v telefónnom slúchadle? 

         Tesne pod plieškom prechádza v slúchadle elektrický prúd, a to je ten kúzelník, ktorý 

plieškom dodáva zázračné vlastnosti. Pokiaľ nič nehovoríme, pliešok sa nehýbe a elektrický 

prúd si tečie pokojne ako tichá riečka v údolí. Keď však telefonujeme kamarátovi Miškovi 

a povieme: − Haló, to si ty, Miško? – pliešok sa rozochveje a rozvlní pokojný tok elektrického 

prúdu ako príval dažďa rieku.  

          Takto zvlnený elektrický prúd uháňa po elektrických drôtoch až do Miškovho telefónu. 

Tam vojde do hornej časti slúchadla, kde je druhý tenučký okrúhly pliešok. Rozvlnený 

elektrický prúd sa preženie okolo neho a každá vlnka plieškom jemnučko pohýbe a ten sa 

rozhovorí. Zopakuje Miškovi presne to, čo sme my povedali do mikrofónu v našom 

slúchadle: − Haló, to si ty, Miško? Náš hlas znie Miškovi trochu kovovo, (veď pliešok je 

z kovu), no pritom zreteľne. A tak je všetko v poriadku.  
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 Obr. 33  O dvoch plieškoch II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 62 ) 

 

☼ Ako sa volá chlapec, ktorý sa v texte spomína? 

           Tým, ktorí chcú vedieť ešte viac, prezradím, že aj hovoriaci aj počúvajúci pliešok sa 

volá membrána. Membrána v mikrofóne premení hlas na zvlnený elektrický prúd, membrána 

pri uchu zase naopak, zvlnený elektrický prúd na ľudský hlas. K telefónnemu prístroju patrí 

ešte zvonček, prepínač a číselnica, ktorá slúži na zadávanie telefónneho čísla.  

           Číselnicu vidno, zvonček počuť. Pokiaľ ide o prepínač, ten tichučko čupí pod krytom 

a robí si svoju robotu. Ak nás niekto volá, zvonček zvoní dovtedy, kým nezdvihneme 

slúchadlo. Keď ho zdvihneme, prepínač odpojí zvonček, aby už nezvonil a pustí elektrický 

prúd k plieškom – membránam. No a čo nasleduje ďalej, to už vieme: − Haló, to si ty, Miško? 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu:  

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 V ktorej časti telefónu sa nachádzajú pliešky? 

 Aký prúd prechádza pod plieškom v slúchadle? 

 Ako sa správne nazývajú pliešky v slúchadle telefónu? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Čo všetko patrí k telefónnemu prístroju? Nakresli telefón a popíš jeho časti (Príloha 

12). 

 Na čo nám slúži číselnica na telefóne? 
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OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Povedz, aké druhy telefónov máte doma. 

 Zvykneš telefonovať aj ty niekomu? Načo nesmieme zabúdať pri telefonovaní? 

 Poznáš nejaké dôležité telefónne čísla? Aké? Zapíš ich do obrázka, kde si nakresli 

telefón. 

 Pomocou päťveršíka vyjadrite význam telefónu (Príloha 13): 

Napr.                                                       telefón 

Aký je ? (2 slová):                       dôležitý       farebný             

Čo robí  ? (3 slová):               zvoní      informuje  otravuje     

Jedna krátka veta (4 slová):           spája ľudí na diaľku 

Iný názov pre telefón:                           spojovateľ 
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5.13    Výskumná jednotka – Lietajúce obrazy 

 

INPUT 

V tejto fáze využívame nástroj od M. R. Jensena – z programu MindLadder, časť Substitúcie. 

■ Úloha na stimulovanie kognitívnych funkcií M. R. JENSEN: identifikovanie, 

porozumenie, porovnávanie, logické myslenie, zapamätanie, reprodukovanie.  

MindLadder Substitúcie (postupové kroky k stimulačnému nástroju pozri podkap. 

5.11). 

Materiál: Prezenčná tabuľa s obrázkami zvierat. Štyri prázdne papiere na prekrytie. 

V prezenčnej tabuli sa stále odkrývajú obrázky po jednom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÁCIA 

■ Pojmová mapa: 

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove televízia napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali písomnou formou, pojmové mapy, ktoré 

žiaci vytvorili sa nachádzajú v Prílohe 14). 
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■ Čítanie vecného textu: 

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

Lietajúce obrazy 

        Keď minule hlásateľka v televízii ohlásila, že o chvíľu začne Večerníček, vzdychol si 

smutne náš Maťko: − Úbohá teta hlásateľka! Stále je zatvorená v televízore. Viete, Maťo má 

iba štyri roky, a tak ešte nemôže vedieť, že to, čo práve povedal, nie je vôbec možné. 

Hlásateľka predsa nie je trpaslík. A okrem nej by v televízore museli byť zatvorení mnohí iní 

ľudia. A keby len ľudia. Aj domy, autá, lietadlá a čo ja viem čo ešte. Je zrejmé, že to všetko 

bude voľajako inak. Ale ako? 

 

Obr. 34  Lietajúce obrazy I  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 72) 

 

☼ Ako sa volá chlapec, ktorý sa v texte spomína? 

       Všetko sa začína v televíznom štúdiu. Pred televíznou kamerou tam napríklad sedí 

hlásateľka. Televízna kamera je zaujímavý prístroj. Dokáže premeniť hlásateľku na televízne 

signály. Kamera hlásateľku iba neustále sníma. Každý jej pohyb, každučký úsmev. 

       Snímanie je ako neprestajné fotografovanie. A teraz dávajte dobrý pozor. Prezradím vám 

fígeľ, ktorým kamera premieňa hlásateľku na tie televízne signály. Televízna kamera nesníma 

celú hlásateľku naraz, ale kúsok po kúsku, pekne zhora dolu. Rozloží si ju ako obrázok 

televízia 
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nalepený na drevených kockách pre deti. Na jednej kocke je hlava kozliatka, na druhej krk, na 

tretej kúsok chrbta s chvostíkom a na ďalších zvyšok kozliatka.  

 

Obr. 35 Lietajúce obrazy II  

(Cpin, podľa Galata, 1980, s. 74) 

 

☼ Aká hračka sa spomína v texte? 

        Detská skladačka má desať radov kociek. Televízny obraz má šesťsto dvadsaťpäť 

riadkov, to znamená, že i ,,televíznych kociek“ tam bude oveľa viac a budú oveľa drobnejšie. 

Z každej ,,televíznej kocôčky“ urobí kamera elektrický televízny signál a pošle ho do 

televízneho vysielača. 

         Kamera rýchlosťou blesku sníma a premieňa kocôčku za kocôčkou na signály. 

A rovnako rýchlo ich posiela aj do televízneho vysielača. Tam signály nasadnú na neviditeľné 

rádiové vlny, ktoré ich prinesú až k nášmu televízoru. 

☼ Povedz, na aké vlny ,,nasadnú“ televízne signály? 

          Aby sme mali pekný obraz a dobrý zvuk, musí mať televízor anténu. Anténa na streche 

zachytáva letiace signály a posiela ich po drôte dolu do televízora. Pravda, kým sa zase 

signály z antény premenia na televízny obraz, musia prekonať zložitú cestu cez najrôznejšie 

súčiastky v televíznom prijímači. A súčiastky majú s nimi roboty neúrekom.  

          Každý signál musia prijať, zosadiť z rádiovej vlny, po dlhej ceste zosilniť a trochu aj 

upraviť a napokon poslať na televíznu obrazovku. Na nej sa signály premenia na tmavšie 

alebo svetlejšie bodky (to sú zas akoby kocky televíznej skladačky), ktoré dohromady 

vytvoria televízny obraz. Televízia nie je jednoduchá vec, preto klobúk dolu pred tými, ktorí 

ju vymysleli. 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu:  

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 
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 Ako sa volá prístroj, ktorý sníma ľudí v televízii? 

 Na čo ,,premieňa“ kamera tie veci, ktoré sníma? 

 Čo musí mať televízor, aby sme mali pekný obraz a dobrý zvuk? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Akým spôsobom televízna kamera sníma hlásateľku? 

 Povedz, prečo je dôležitá anténa na streche. Videl si už anténu na streche? Nakresli ju. 

 Z malých obrázkov poskladaj jeden veľký (Príloha 15 – v prílohe sa nachádzajú dva 

obrázky, ktoré sme vyrobili vo formáte A4 a postrihali na rovnomerné časti, úlohou 

žiakov bolo poskladať z týchto častí  postavu a povedať, o akú postavu ide). 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Poznáš aj inú kameru okrem televíznej? Kde všade si sa už s kamerou stretol? 

 Pamätáš si na čiernu a bielu techniku? Ku ktorej z nich by si priradil/a televízor? 

 T-schéma 

Vieš si predstaviť dnešnú dobu bez televízie? 

● Svoje tvrdenia zapíš do tabuľky a zdôvodni ich. 

ÁNO NIE 

  

(Príloha 16). 
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5.14    Výskumná jednotka –  A na konci o zvonci 

 

INPUT 

Pri tvorbe úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií sme sa opierali o nástroj od prof. D. 

Tzuriela (Modifikovanie inferenčného myslenia, viď. podkap. 3.5).  

Žiaci pracujú s pracovným listom a obrázkami (zvlášť priložené k pracovnému listu), ktoré 

do neho vkladajú tak (napr. oranžový ciferník umiestni na oranžový, zelený na zelený,...), 

aby prišli na spôsob, ako vyplniť vrhnú časť pracovného listu (znázorňujú ju tri prázdne 

budíky), kde má byť znázornené konečné vyriešenie úlohy. Úlohou žiaka je do každého 

prázdneho budíka umiestniť ciferník jednej farby, pričom v každom budíku je odlišná farba 

ciferníkov. Na riešenie úlohy slúži spodná časť pracovného listu, ktorú predstavujú tri riadky 

a ,,nesú informácie“ o možnom umiestnení ciferníkov do budíkov, ktoré sa odlišujú farebne. 

S cieľom nájsť riešenie, musí dieťa porovnať tri riadky s ciferníkmi a budíkmi. V prvom 

kroku sa žiak učí, že ciferníky na ľavej strane patria len do budíkov, ktoré sú na diagonálnej 

čiare v rovnakom riadku. Čiže, v prvom riadku by mohol ísť oranžový ciferník do budíka, 

ktorého vnútro je vyšrafované. Žiak takýmto spôsobom postupuje vo všetkých riadkoch. Ak 

všetky tri riadky vyplní, tak nasleduje umiestnenie ciferníkov do hornej časti pracovného 

listu. Na základe farebného rozlíšenia ,,klobúčikov“ na budíkoch (biela, červená, čierna) 

žiakovi napovie, ako ciferníky v hornej časti umiestniť. V tejto verzii nástroja je odlišnosť 

oproti predchádzajúcim stimulačným jednotkám v tom, že v pracovnom liste je 

umiestnený distraktor – žltý ciferník. 

■ Úlohy na stimulovanie kognitívnych funkcií: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy 

Inštrukcie pre žiaka: 

● Pozorne si prezri pracovný list a obrázky k nemu priložené. Povedz, čo všetko sa na 

pracovnom liste a obrázkoch nachádza. 

● Tvojou úlohou je doplniť do troch veľkých, prázdnych budíkov tri ciferníky tak, aby 

v každom budíku bol iba jeden ciferník, a to odlišnej farby. 

● Na to, aby si ich tam mohol umiestniť, musíš najprv nájsť spôsob, ktorý je ukrytý v troch 

riadkoch pod budíkmi. 



159 
 

● Koľko ciferníkov sa nachádza na pracovnom liste? Ulož obrázky ciferníkov (mimo 

pracovného listu ) do pracovného listu na ciferníky podľa farieb.  

● Presuň každý ciferník na ľavej strane do budíkov na pravej strane (žiak sa učí, že ciferníky 

na pravej strane patria len do budíkov,  ktoré sú na diagonálnej čiare v rovnakom riadku). 

Akým spôsobom si ich umiestnil? 

● Doplň ciferníky z malých budíkov do veľkých budíkov vo vrchnej časti pracovného listu. 

 

 

→ zvlášť vyrobené kartičky, ktoré 

žiak vkladá do pracovného listu 

 

■ Pojmová mapa: 

● Napíš všetky slová, ktoré ťa pri slove zvonček napadnú. 

● Pojmové mapovanie sme so žiakmi realizovali písomnou formou, pojmové mapy, ktoré 

žiaci vytvorili sa nachádzajú v Prílohe 17. 

 

 Zvonček 
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ELABORÁCIA 

■ Čítanie vecného textu: 

☼ otázky na lokálne porozumenie textu 

 

A na konci o zvonci 

          Elektrický zvonček je neveľká škatuľka, no vyzváňať vie poriadne! Ako to robí, keď 

ňou nik netrasie, ani nehompáľa ako zvonom na veži? Elektrický zvonček zvoní tak, ako ten 

najjednoduchší zvonček na trojkolke, či na bicykli. Elektrický zvonček má klobúčik i páčku, 

ktorá sa nazýva kladivko. Chýba tam len palec, ktorý by kladivko rozkýval. Namiesto neho je 

tam elektromagnet. 

         Elektromagnet, ako každý správny magnet, priťahuje všetko, čo je z kovu. Kladivko vo 

zvončeku je kovové, to značí, že keď elektromagnet dostane príkaz, tak si kladivko k sebe 

pritiahne, kladivko narazí na klobúčik a ozve sa CINK. 

☼ Aké je kladivko vo zvončeku? 

        Od koho dostáva elektromagnet príkazy? No predsa od nás. Vtedy, keď stlačíme tlačidlo 

zvončeka pri dverách. Nedá sa povedať, že by elektromagnet a kladivko boli veľký kamaráti. 

Skôr naopak. Stále si robia napriek. Elektromagnet sa volá elektromagnetom preto, lebo 

priťahovaciu – magnetickú silu mu dodáva elektrický prúd. Keď prúd vypneme, je 

elektromagnet úplne bezmocný. Kladivko o tom dobre vie.  

 

Obr. 36  Zvončeky (internetový zdroj) 
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☼ Od koho dostáva elektromagnet príkazy na to, aby zvonček zvonil? 

        Takže vždy, keď si ho elektromagnet pritiahne k sebe, kladivko mu šikovne vypne prúd. 

Elektromagnet v tej chvíli stratí silu a musí voľky-nevoľky kladivko pustiť. A to odskočí ako 

srnec pred vlkom. Lenže ani elektromagnet nie je hlúpy. Umiestnil kladivku za chrbát svoj 

vypínač.  

       Vždy, keď kladivko odskočí, narazí na vypínač, a tým vpustí do elektromagnetu 

elektrický prúd. Ten nelení a znova pritiahne kladivko ku klobúčiku. No šibal kladivko sa 

nedá a opäť musí pustiť. Takto sa naťahujú, kým držíme zvončekové tlačidlo pri dverách. 

Ako kladivko skacká hore-dolu, udiera do klobúčika, a tým vzniká známe CŔŔŔ. 

 

■ Výzvovo-otázkové podnety na prvé tri úrovne porozumenia textu: 

1. úroveň: Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

 Čo sa v texte nazýva ,,neveľkou škatuľkou“? 

 Aký magnet sa vo zvončeku nachádza? 

2. úroveň: Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, 

ktoré v ňom nie sú formulované explicitne), inferenčné myslenie. 

 Povedz, aké časti má elektrický zvonček. (obrázok – nelineárny text) 

 Prečo sa elektromagnet nazýva elektromagnetom? 

OUTPUT 

3. úroveň: Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje 

význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

 Pomocou päťveršíka vyjadrite význam zvončeka (Príloha 18):                                                   

Aký je ? (2 slová):                       

Čo robí  ? (3 slová):                   

Jedna krátka veta (4 slová):            

Iný názov pre zvonček                            

 (pojmové mapovanie, Príloha 19) Pamätáš sa na texty, ktoré sme čítali? Vyber si 

z nich tri a ku každému názvu napíš tie veci, na ktoré si z textu spomínaš. Pri písaní si 

pomôž obrázkami: 

O vláčiku, ktorý vozí teplo –  

O prechladnutom radiátore –  

O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať –  
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Veľké preteky –  

Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby? –  

O ručičkách, kotve a nepokoji –  

Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára –  

O poslušnom drakovi –  

O horúcej chladničke –  

Ako námorník vynašiel práčku –  

O dvoch plieškoch –  

Lietajúce obrazy –  

A na konci o zvonci –  
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5.15     Zhrnutie  a závery stimulačných jednotiek 

 

            Zhrnutia a závery koncipujeme na základe fenoménov vyabstrahovaných počas 

realizovania výskumných jednotiek. Tieto fenomény nám slúžia jednak ako východisko pri 

analyzovaní a interpretovaní postrehnutých javov, na druhej strane ako základné kritériá pri 

objasnení výskumných cieľov, ktoré sme si v práci stanovili. Ide o nasledovné kritériá (6): 

1. Stimulačné úlohy zamerané na kognitívne funkcie 

– analyzujeme a interpretujeme vplyv stimulačných úloh na kognitívne funkcie 

   žiakov; 

− prostredníctvom akých výskumných nástrojov možno zisťovať vplyv stimulovania 

    kognitívnych funkcií na rozvíjanie úrovní porozumenia textu? 

2. Pojmové mapovanie a kľúčové informácie  

– akými informáciami žiaci disponujú o danej téme pred samotnou prácou s vecným 

              textom; 

 − osvojenie si kľúčových informácií pri recipovaní textu → ktoré informácie si 

    o danej téme osvojili a v závere do pojmovej mapy doplnili. 

3. Čítanie vecného textu  

4. Porozumenie textu (úrovne porozumenia) a kvalita textu  

5. Vzťah medzi úrovňami porozumenia textu a kognitívnymi funkciami (vzťah 

jazykových a kognitívnych procesov) 

6. Zmeny v správaní sa žiakov 

 

V nasledujúcej časti pristúpime k analýze a interpretácií kritérií, ktoré sme si stanovili: 

 

1. Stimulačné úlohy zamerané na kognitívne funkcie 

  

            Stimulačné úlohy použité vo výskumných jednotkách pozostávajú z troch typov, a to 

z vlastných vytvorených stimulačných úloh, ďalší typ stimulačných úloh je od D. Tzuriela 

a tretí od  M. R. Jensena (bližšie charakterizované v podkapitole 4.5). V prevzatých typoch 

úloh sme zachovali iba postupové kroky nástrojov, vizuálnu podobu typu úloh sme si 

vytvorili sami. Tieto úlohy boli výlučne aplikované v stimulačných jednotkách vo fáze inputu. 

Typy stimulačných nástrojov sa v priebehu stimulačných jednotiek striedali a pred každým 

začatím sme žiakov oboznámili s konkrétnymi postupovými krokmi. Problémy u žiakov 
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v type vlastných stimulačných nástrojov (pozri prvé dve stimulačné jednotky) sa žiadne 

nevyskytli, musíme konštatovať, že boli pre všetkých zúčastnených žiakov ľahko 

zvládnuteľné. Od štvrtej stimulačnej aktivity sme zaradili druhý typ stimulačných úloh 

a neskôr tretí typ úloh. Tu sa vyskytli menšie problémy so zapamätaním si postupových 

krokov pri riešení úloh, ale iba v prípravných fázach, ostatné fázy nerobili žiakom problémy, 

dokonca v záverečných výskumných jednotkách už aj bez pokynov vedeli vyriešiť úlohy.  

 V predvýskumnej časti, kde sme si overovali primeranosť vo vzťahu k žiakom 

a ujasňovali postup výskumných jednotiek, sme použili vlastné stimulačné úlohy. Tieto úlohy 

však nenadväzovali tematicky na vecné texty, ktoré sme so žiakmi následne čítali. Zistili sme, 

že bolo pre ne náročnejšie preorientovať sa na inú tematiku a to viedlo k ťažšiemu 

identifikovaniu kľúčových pojmov/informácií vo vecnom texte. Vzhľadom na dané zistenie 

sme ďalšie stimulačné úlohy prispôsobili tematicky k vecným textom. Takýmto spôsobom 

stimulačné úlohy plnili efektívnejšiu funkciu, kde sa žiaci mohli nevedomým spôsobom 

stretnúť/oboznámiť s kľúčovými informáciami, ktoré boli obsiahnuté vo vecných textoch. 

Kognitívne funkcie, ktoré sme stimulovali v rámci výskumných jednotiek môžeme rozdeliť 

na tri skupiny podľa oblastí (pri rozdelení sa opierame o kognitívne východiská stimulačných 

nástrojov D. Tzuriela a M.R. Jensena): 

a) Kognitívne funkcie – recepčná oblasť: porozumenie, zapamätanie, vybavovanie si 

z pamäti, porovnávanie, kategorizovanie, priestorové orientovanie (dobrý zmysel pre 

priestorovú orientáciu); 

b) Kognitívne funkcie – transformačná oblasť: systematické správanie, kontrolu 

impulzivity, spontánne porovnávacie správanie, plánované správanie, inferenčné – 

hypotetické myslenie a súčasne uvažovanie o niekoľkých zdrojoch riešenia úlohy, logické 

myslenie, mentálne reprezentovanie (tvorenie vlastných myšlienok); 

c) Kognitívne funkcie – komunikačná oblasť: pomenovanie, reprodukovanie, analyzovanie, 

syntéza (podporovanie verbálneho prejavu vhodnými emóciami a gestami), projektovanie 

virtuálnych vzťahov (používanie vlastných myšlienok), pozornosť na výsledky (všímanie si 

výsledkov vlastného správania), samoregulovanie (zmena v správaní sa na základe vlastných 

chýb).  

Zamerali sme sa na stimulovanie predovšetkým týchto spomínaných kognitívnych funkcií, 

pretože aj modifikáciou pôvodných nástrojov na podmienky nášho výskumu sme zachovali 

stimulovanie týchto kognitívnych oblastí.  

U žiakov participujúcich vo výskume sme zaznamenali posun aj v oblastiach: 

● pozornosti − prechod od ľahkého strácania k väčšej aktivizácii;  
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                      − všímanie si výsledkov svojho konania a zmena konania na základe chýb;  

● vo verbálnych nástrojoch − obohatenie slovnej zásoby nielen o nové slová, ale aj 

                                                  o zložitejšiu terminológiu z oblasti techniky; 

                                              − v reprodukovaní informácií, ale aj pri tvorené vlastných 

                                                  myšlienok; 

● v snahe – pri zbieraní informácií postupovanie správnym spôsobom (osvojenie si 

                 postupových krokov, metakognitívnych stratégií a ich praktické využívanie); 

● v časovej a priestorovej orientácii – aplikovanie naučených stratégií, krokov v tých istých 

                úlohách, len s rozličnou obťažnosťou vzhľadom na časový odstup a modifikovanie 

                úlohy; 

● v pamäti – ľahšie vybavovanie si z pamäti dôsledkom systematického a opakovaného 

                  spôsobu práce; 

● myslenia – uplatňovanie inferenčného a logického myslenia; 

● exploratívne správanie – nadobudnutie systematického prístupu  v oblasti riešenia 

                  konkrétnych úloh. 

  

 

 

2. Pojmové mapovanie a kľúčové informácie  

 

            Pojmové mapovanie sme realizovali vo výskumnej jednotke vo fáze elaborácie. 

Žiakom sme zadali centrálny pojem, ktorý bol vyvodený z príslušného vecného textu. Cieľom 

bolo zistiť, akými informáciami žiaci vzhľadom k centrálnemu pojmu disponujú. Pojmovú 

mapu sme so žiakmi po skončení každej stimulačnej jednotky dopĺňali o tie informácie, ktoré 

sa dozvedeli z vecného textu, ktorý sme čítali (Príloha 5, 10, 11, 14, 17, 19). Aj keď 

participujúci žiaci nemali skúsenosti s tvorením pojmovej mapy, nezaznamenali sme žiadne 

problémy s takýmto spôsobom zhromažďovania informácií k téme. 

 

3. Čítanie vecného textu  

 

            V úvodnej časti výskumu sme si u všetkých participujúcich žiakov overili, či texty 

poznajú, texty boli pre nich neznáme. Vo fáze čítania vecných textov sme postupovali dvoma 

spôsobmi. Najprv sme celý text žiakom prečítali, počas čítania sme im dávali otázky 
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zamerané na lokálne porozumenie textu, formulované len na prvú úroveň porozumenia, 

a potom nasledovalo druhé čítanie textu, kde sa žiaci striedali po odsekoch. 

V tomto treťom kritériu sa opierame o metodologický prístup M. M. Clayovej (pozri 

kap. 1.2), kde nehodnotíme formálne parametre čítania, ale chybovosť pri čítaní sa snažíme 

objasniť na základe informačných zdrojov, ktoré v metodike M. M. Clayovej nájdeme pod 

pojmom ,,kľúče“ významový, ide o (V-kľúč), gramaticko-syntaktický (G-kľúč) a vizuálno-

percepčný, prípadne zrakový (Z-kľúč). Pri čítaní žiaci mali problém s výslovnosťou 

niektorých slov, ale vedeli objasniť ich význam. Môžeme povedať, že išlo o tzv. narušenie 

vizuálno-percepčného kľúča, ale významový kľúč ostal neporušený. Výskumné jednotky sme 

realizovali so žiakmi druhého ročníka (nemôžeme povedať, že ide o skúsených čitateľov), 

preto nepovažujeme chybovosť pri čítaní po stránke formálnej za podstatnú. Žiaci mali 

problém prečítať niektoré zo zložitých, na druhej strane nemali problém s objasnením 

významu týchto slov. 

Najfrekventovanejšie slová a slovné spojenia, v ktorých žiaci pri čítaní robili chyby vo 

výslovnosti: odinakiaľ, rádioprijímač, koberčisko, odjakživa, zababušené, štvorhrannú, 

výťahovou šachtou, kanalizačné, rukoväťou, geológovia, špásy, fujazdíme, rozsvecovaní,  

voľky-nevoľky, zavčasu, ciferník, šprint, koľajničky, sprvoti, žliabkami, protizávažie, prach 

postrachom, zväčša tichučko, veľkou kľukou, fígeľ, rúči mládenec, kocôčkou, najrôznejšie, 

franforce, odstreďuje, istotne, nevyšľahli plamene, dôkladne, nemilosrdne, odvtedy.  

 

 

4. Porozumenie textu (úrovne porozumenia) a kvalita textu  

 

                 Všetky zrealizované výskumné jednotky obsahujú vecné texty vybrané zo žánru 

literatúry faktu pre deti od Jozefa Galatu – Čo je prečo tak. Z danej publikácie bolo využitých 

spolu 14 textov, ktoré sme vzhľadom na potreby a časové trvanie výskumu skrátili. Pri úprave 

textov sme dbali o zachovanie literárneho žánru a neporušenie základných kritérií textovosti. 

Z hľadiska textovej lingvistiky musí jazykový útvar spĺňať určité kritériá, aby mohol 

fungovať ako text.  R. de Beaugrande (podľa Klimovič, 2009, s. 12) stanovil sedem kritérií 

alebo vlastností textu na základe: 

● jazykového charakteru: koherencia, kohézia; 

● psychologického charakteru: intencionálnosť, prijateľnosť;                                  

● sociálneho charakteru: situačnosť, intertextovosť; 
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● komunikačného charakteru: informatívnosť (podrobnejšie sa  kritériami zaoberáme 

v podkapitole 2.2). 

Pre texty, s ktorými sme pracovali vo výskumných jednotkách, je charakteristická tematická 

intertextovosť.  

            V našom výskume vychádzame z operačnej definície čitateľskej gramotnosti ako 

schopnosti porozumieť rôznym druhom textu s rešpektovaním viacúrovňového charakteru 

procesov porozumenia a schopnosti využiť spracované informácie na učebné a komunikačné 

ciele. Za základné východisko rozvíjania tejto schopnosti považujeme stimulovanie 

kognitívnych funkcií, ktoré sú spojené s jednotlivými úrovňami porozumenia a ktoré sú 

nevyhnutné na to, aby k samotnému porozumeniu dochádzalo. Za súčasť rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti považujeme aj rozvíjanie metakognitívnych procesov, ktoré žiaka 

pripraví na transfer stratégií získavania, spracovania a využitia informácií.  

Na akých úrovniach porozumenie textu prebieha?  

Štúdia PIRLS (Obrancová a kol.; 2004) vymedzuje jednotlivé úrovne porozumenia takto: 

1. Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte. 

2. Schopnosť dedukovať z textu (čitateľ vyvodzuje z textu informácie, súvislosti, ktoré 

v ňom nie sú formulované explicitne). 

3. Schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu (čitateľ konštruuje význam 

nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti 

a skúsenosti). 

4. Schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text (čitateľ analyzuje a hodnotí text 

z obsahovej, kompozičnej a jazykovej stránky, z hľadiska realizovaného 

komunikačného zámeru; opiera sa pri tom o svoj vedomostný a skúsenostný komplex 

a o dosiahnutú úroveň jazykovej kompetencie).    

S ohľadom na kognitívne štruktúry a skúsenostný potenciál participujúcich žiakov sme sa 

v stimulačných aktivitách zameriavali na prvé tri úrovne porozumenia textu (definované 

vyššie), na ktoré sme vytvorili výzvovo-otázkové podnety pre žiakov.  

 

5. Vzťah medzi úrovňami porozumenia textu a kognitívnymi funkciami (vzťah 

jazykových a kognitívnych procesov) 

 

           Pri objasnení kognitívnych procesov pri porozumení textu sa opierame o revidovanú 

Bloomovu taxonómiu, kde v rámci kognitívnej dimenzie  vychádzame z kognitívnych 

procesov – zapamätať si, porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť. Opierajúc sa 
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o jednotlivé úrovne porozumenia textu a kognitívne procesy nevyhnutné pri procese 

porozumenia podľa J. Dolníka (podľa Dolník, Bajzíková, 1998) porozumenie textu má 

identifikačnú (spoznávaciu) stránku a kognitívny aspekt (aspekt chápania).  

           Identifikačnú (spoznávaciu) stránku procesu porozumenia predstavujú jednotlivé 

úrovne porozumenia textu. Tieto úrovne predstavujú jazykové procesy, prostredníctvom 

ktorých sa realizuje poznávanie v postupnosti jednotlivých úrovní, od nižších úrovní 

porozumenia až po dosiahnutie vyšších úrovní. Horizontálna rovina znázorňuje hierarchiu 

kognitívnych funkcií (pozri Graf 1 −  podkap 2.3).   

Spojenie vertikálnej aj horizontálnej roviny nám znázorňuje vzťah týchto úrovní 

v zmysle vzájomného odrážania sa ich jednotlivých procesov. Ide o procesy jazykové 

(vertikálna rovina) a o procesy kognitívne (horizontálna rovina). Myslíme si, že ak chceme 

proces porozumenia textu zefektívniť, tak jednou z možností je práve spojitosť úrovní 

porozumenia textu a kognitívnych procesov, ktoré sú ich nevyhnutnou súčasťou. Na základe 

toho v našej práci svoju pozornosť zameriavame práve na stimulovanie kognitívnych funkcií, 

a tým sa usilujeme ponúknuť nový prístup k rozvíjaniu porozumenia textu ako súčasti 

čitateľskej gramotnosti. Predpokladáme, že takýmto spôsobom možno dosiahnuť 

efektívnejšie rozvíjanie porozumenia textu.  

          Ako pozitívny posun sme zaznamenali zmenu v pozornosti u jedného žiaka (problém 

s pozornosťou; pôvodný participant) pri riešení stimulačných úloh, a to od počiatočného 

ľahkého strácania pozornosti k aktivizácii pozornosti v zmysle zamerania sa na postupové 

kroky riešenia úloh. Ďalej títo žiaci opakovanými typmi stimulačných úloh si začali všímať 

výsledky vlastného správania (pri chybovosti zvoleného postupu) a menili vlastné správanie 

na základe chýb. Systematickým, opakovaným spôsobom pri riešení stimulačných úloh vedeli 

aj adekvátne zdôvodniť, kde nastala chyba v postupe. Týmto spôsobom nastal aj posun 

v rýchlejšom a ľahšom vybavovaní si z pamäti, kde žiaci využívali osvojené stratégie (z 

predchádzajúcich aktivít) v úlohách, ktoré mali tú istú koncepciu, ale tematicky a obťažne 

boli odlišné. 

 

 

5. Zmeny v správaní sa žiakov 

 

Výskumnú vzorku žiakov tvorili žiaci z rovnakej výkonnostnej úrovne, žiaci druhého 

ročníka a rovnaký počet chlapcov a dievčat. Zmeny v správaní sa žiakov počas realizovania 

výskumných jednotiek sme spozorovali u viacerých žiakov. Ide o zmeny v pozitívnom zmysle 
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slova. Nazývame ich ako žiakov s exploratívnym správaním, kde spomínaní žiaci nemali 

systematický (exploratívny) prístup v oblasti riešenia úloh (odzrkadľovalo sa to v 

stimulačných aktivitách), a to sa následne prejavovalo aj pri práci s vecným textom.  Títo 

žiaci si taktiež nevšímali rozdiely a podobnosti medzi pokynmi, ktoré im slúžili na plnenie 

úloh. Zlyhávanie pri riešení niektorých úloh viedlo aj k strácaniu pozornosti voči úlohám, 

ktoré mali plniť. Problémom bolo pre nich aj kombinovanie dvoch alebo viacerých zdrojov 

informácií.  

Dôsledkom pravidelného, systematického ponúkania, konštruovania poznatkov 

a metakognitívnych stratégií sa v záverečných výskumných jednotkách u týchto žiakov tento 

stav výrazne zlepšil.  Týmto pravidelným postupom sme u žiakov spozorovali využívanie 

ponúknutých spôsobov v ďalších úlohách, ktoré plnili. Ďalej, u týchto žiakov sa začalo meniť 

správanie na základe chýb, ktoré robili. Môžeme konštatovať, že stimulačné úlohy, ktoré žiaci 

pravidelne vykonávali, sa pozitívne odzrkadlili v oblasti samoregulácie správania sa 

žiakov.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


