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11. Manažérske zhrnutie: 

 

• Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu 

• Formulácia jednotlivých cieľov a úloh 

• Zdieľanie doterajších skúseností 

• Závery a odporúčania 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

• Úvodné privítanie  

• Oboznámenie sa s programom stretnutia  

• Hlavná téma: Tvorba testov a úloh na rozvoj ČG 

• Diskusia  

• Vytvorenie záverov a návrhy odporúčaní na ďalšie stretnutie  

 

Po úvodnom privítaní členov nás vedúca klubu informovala s programom stretnutia a pristúpili 

sme k hlavnej téme stretnutia. 

Rôzne formy testových úloh poskytujú priestor učiteľovi na zlepšovanie ich kvality a žiakovi 

zase možnosť uplatnenia a rozvoja viacerých myšlienkových operácií napríklad: 

Text s pomiešanými vetami je vhodnou metódou na zistenie medzivetného porozumenia. Žiak 

pracuje s textom, v ktorom sú vety s poprehadzovaným poradím a jeho úlohou je zoradiť vety podľa 

zmyslu. Metódu je vhodné použiť pri textoch, ktoré opisujú dej alebo príčinnonásledné vzťahy. 

Hodnotí sa správne napojenie vety na predchádzajúcu vetu. 

G-test meria jednoduché porozumenie medzivetných vzťahov. Každá položka sa skladá z vety a 

otázky, ktorá sa viaže na túto vetu. Ide o rýchlostný test, na ktorý majú žiaci pevne stanovený čas. 

Obsahuje veľký počet odpovedí, aby aj najrýchlejší žiaci mali dostatok položiek na odpovede. 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


Obtiažnosť položiek postupne narastá, vety sú dlhšie a obsahujú viac odborných názvov: 

Očami vnímame svetlo. Čím vnímame svetlo?........................  

Okná prepúšťajú svetlo. Čo prepúšťajú okná?.......................  

Vtáky lietajú, chodia a niektoré vedia aj plávať. Čo vedia vtáky?....................... 

Cloze test sa dnes používa na meranie pochopenia vnútrovetných a medzivetných vzťahov. 

Pozostáva z textu, ktorý má vynechané každé n-té slovo. Úlohou žiaka je chýbajúce slovo podľa 

významu doplniť. Vynechané slovo býva obyčajne každé piate, ale môže byť aj v rozmedzí od 5 – 

11. Text dosahuje dĺžku asi 350 slov, pričom úvodná a záverečná časť textu neobsahuje medzery, 

aby sa čitateľ zoznámil s kontextom. Počet medzier je obyčajne 50. Hodnotí sa množstvo správne 

doplnených medzier. Žiak vypĺňa cloze test bez časového obmedzenia. Postup vyhodnocovania 

cloze testu je taký, že sa Spočítaj správne doplnené slová. Úroveň porozumenia textu je takáto:  

a) Vysoká úroveň čítania: 58 % a viac správne doplnených slov. Žiak, ktorý číta na tejto úrovni, je 

schopný:  

• čítať text samostatne,  

• čítať text s porozumením,  

• môže pri čítaní pomáhať iným žiakom.  

b) Stredná úroveň čítania: 44 % – 57 % správne doplnených slov. Aby bol žiak schopný čítať text 

samostatne a s porozumením, potrebuje usmernenie zo strany učiteľa.  

c) Nízka úroveň čítania: 43 % a menej správne doplnených slov. Žiak nie je schopný čítať text 

samostatne a s porozumením. Nevyhnutne potrebuje pomoc učiteľa. 

Metóda verifikácie viet meria hlbšie, nie povrchové porozumenie textu. Vyžaduje od žiaka 

dôkladnú sémantickú analýzu prečítaného textu a ponúkaných odpovedí. Žiak si prečíta obsahovo 

nenáročný, ale informačne nový text v rozsahu asi 12 viet. Potom si prečíta 4 vety (vypracované 

odpovede), ktoré sa týkajú obsahu textu a stanoví, ktoré z ponúkaných odpovedí prinášajú 

informácie, ktoré sú v texte alebo z neho vyplývajú (staré) a ktoré z ponúkaných odpovedí obsahujú 

iné (nové) informácie, ktoré v texte nie sú. Zásady formulácie ponúkaných odpovedí:  

• jedna veta je originálna veta textu, 

• jedna veta je parafrázou originálnej vety,  

• jedna veta je formou veľmi podobná originálnej vete, ale má iný obsah, 

• jedna veta nemá k textu nijaký vzťah.  

Pri tvorbe testu môžeme využívať rôzne formy testových úloh, ktoré sa používajú v didaktickom 

teste. Najčastejšie formy testových úloh: 

• Uzavreté úlohy 

• Polootvorené úlohy 

• Otvorené úlohy. 

Pri uzavretých úlohách si testovaný žiak vyberá správnu odpoveď/de z ponúkaných možností. 

Testové úlohy s alternatívami odpoveďami:  

• s výberom správnej odpovede, 

• s výberom správnej negatívnej odpovede (tvrdenia).  

Testové úlohy zoraďovacie (usporiadajúce) vyžadujú usporiadať skupinu prvkov podľa určitého 

princípu, napríklad podľa vzťahu väčší – menší, podľa logickej súvislosti, chronologicky a pod. 

Priraďovacie úlohy sa skladajú zo zoznamu prvkov v dvoch stĺpcoch. Ku každej alternatíve v prvom 

stĺpci žiak priradí zodpovedajúcu alternatívu z druhého stĺpca. Testové úlohy vyčleňovacie obsahujú 

skryté triedenie viacerých prvkov do dvoch skupín, z ktorých je jedna presne definovaná. Z 

množiny viacerých prvkov treba do nej zaradiť iba tie, ktoré patria do určenej skupiny. 

Polootvorené úlohy sú tie, v ktorých žiak dopĺňa neukončený text zadania, aby odpoveď 

skompletizoval. Testové úlohy doplňovacie, v ktorých žiak doplní slovo, číslo alebo fakt, ktoré sú 

jednoznačne určené kontextom. (napr.: Na Zemi sa nachádzajú ... Oceány.) Testové úlohy s krátkou 

odpoveďou vyžadujú od žiaka vyjadriť odpoveď alebo riešenie jednou vetou alebo súvetím. Overuje 

sa nimi znalosť definícií, pravidiel, vysvetľujú sa vlastnosti javov, vymedzujú sa vzťahy medzi 

javmi a pod. Môžu vyžadovať stručnú formuláciu hodnotiaceho postoja, stručnú analýzu 

jazykového alebo literárneho javu. 

Otvorené úlohy sa niekedy nazývajú aj úlohy s dlhou štruktúrovanou odpoveďou. Žiak má 



odpovedať kratším súvislým textom. Môže sa určiť povolený počet viet, alebo predpísaná osnova 

textu, alebo je odpoveď obmedzená povinnými pojmami či slovami. Obmedzenia vedú k tomu, aby 

sa žiak neodchýlil od zámeru skúšky, hoci má pri formulácii odpovede voľnosť. Na odpoveď sa v 

teste vymedzí dostatočne voľné miesto. Na hodnotenie týchto úloh sa vzťahujú vopred pripravené 

kritériá. 

Pri plánovaní foriem hodnotenia sa učiteľ pripravuje na poskytovanie spätnej väzby, ktorá má 

byť formulovaná ako vecná informácia pre žiaka o splnení činnosti, o správnosti postupu. Test 

využijeme ako nástroj aj v priebežnom hodnotení, avšak v zmysle funkcie priebežného hodnotenia, 

ktorý by mal ukázať žiakom, v čom sa má ešte zlepšovať. 

 

V diskusii a záverečnej fáze stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na ďalšie 

stretnutie v súvislosti s témou: Metódy spracovania textu. 
 

13. Závery a odporúčania: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu – Čitateľský svet viedlo k zaujímavým a prakticky 

využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie prítomní odporúčali ďalšie zdieľania z absolvovaných 

školení, seminárov a realizovaných vyučovacích hodín s témou -  Na ďalšie stretnutie je navrhnutá 

téma – Metódy spracovania textu. 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  
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Názov projektu:  Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja kompetencií 

žiakov ZŠ Tuhrina 

Kód ITMS pro jektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Čitateľský svet  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 24.02.2020 

Trvanie stretnutia:   od 14:00 hod.  do 17:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Drabová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2: Mgr. Adriana Mikitová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Ivánna Pazderová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

    

    

    

    

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


