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11. Manažérske zhrnutie: 
Krátka anotácia: 

Metóda hlasného uvažovania vyžaduje od žiaka, aby nahlas vyslovoval svoje myšlienky v priebehu 

čítania textu, umožňuje odhaliť navonok sa neprejavujúce procesy, ktoré žiak vykonáva počas 

čítania textu.  

 

Kľúčové slová: 

porozumenie textu, interpretácia textu, hlasné uvažovanie, konštruktívny charakter. interpretácia 

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

1. V prvej časti stretnutia sa učitelia oboznámili s podstatou metódy hlasného uvažovania, ktorá je 

jednou z metód zdokonaľujúcich  techniku čítania.  

     Metóda hlasného uvažovania 

 Vyžaduje od žiaka, aby nahlas vyslovoval svoje myšlienky v priebehu čítania textu. 

Žiak číta text, z času na čas zastane a vysvetlí, čo mu bolo nejasné, čomu nerozumel, 

kde váhal, a pod. 

 Zdokonaľuje sa technika čítania - miesta, kde má prestať čítať, si žiak určí sám, alebo 

sú tieto miesta presne označené v texte; učiteľ žiakovi povie, kedy má zastaviť. 

Učiteľ si podľa svojich zámerov môže zvoliť, či žiak bude sám hovoriť, alebo bude 

odpovedať na učiteľove otázky. 

 Text slúži ako kultúrny nástroj, ktorý žiaka obohacuje a rozvíja.  

 Metóda hlasného uvažovania umožňuje odhaliť navonok sa neprejavujúce procesy, 

ktoré žiak vykonáva počas čítania textu.  

Porozumením textu sa žiak dostáva do „vnútra" textu. odhaľuje obsah, a tým sa dostáva k poznaniu. 

ho. Porozumenie textu má aj konštruktívny charakter. Znamená to, že žiak získané informácie 

pretransformuje a v duchu si vytvára vlastnú verziu (interpretáciu textu).  

 

2. Výmena skúseností medzi učiteľmi  

Učitelia v diskusii sa postupne vyjadrovali a diskutovali o uvedených bodoch. Rozprávali 

o vlastných skúsenostiach s uplatňovaním metódy hlasného uvažovania na svojich hodinách. 

Bohatšiu skúsenosť prezentovali vyučujúce  SJL, keďže súčasťou vyučovacieho procesu je 

práca s ukážkami. Počas čítania ukážok žiaci vyjadrujú svoje názory, postoje a ich analýza.  

 

13. Závery a odporúčania: 
       Vyučovacie hodiny organizovať tak, aby 

 sa využívali  rôzne druhy čítania  a metódy, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením (nielen 

na hodinách literatúry)  

 žiaci čítali nahlas aj potichu 

 prebehla interpretácia textu žiakmi  

 bolo implementované do čítania aj  hlasné uvažovanie 
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