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     Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na 

dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Čitateľská gramotnosť je schopnosť 

porozumieť a používať napísané pre vlastné ciele a na ďalšie vzdelávanie. 

     Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou 

stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania 

poznatkovej bázy človeka, ale aj získavania rozličných praktických  profesijných zručností.  

     Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti možno teda považovať za najpodstatnejšiu súčasť 

moderného vzdelávania.  

     Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, 

ktoré: 

 vyžaduje spoločnosť, 

 ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. 

Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti: 

1. procesy porozumenia 

 vyhľadávanie určitých informácií 

 vyvodzovanie záverov 

 interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií 

 hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 

2. ciele čítania 

 čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/ 

 čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/ 

3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie/ 

Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

 techniku čítania,  

 schopnosť a proces pochopenia textu, 

 schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, 

 zapamätať si myšlienky textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, 

utvoriť si úsudok,  

 schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  

 schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s 

predošlými poznatkami a vedomosťami.  

Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie 

informácií a ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom živote.   

 



Rozvoj čitateľskej gramotnosti /aktivity/: 

 hlasné čítanie 

 tiché čítanie 

 vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/  

 odpovede na otázky k textu 

 tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

 rozprávať jeden druhému o prečítanom 

 napísať krátku vlastnú reakciu 

 dramatizácia 

CIEĽ: 
     Nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti, k rozvoju prezentačných 

zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe. Vždy v každom projekte čítanie a diskusia k 

prečítanému, formulácia hlavných myšlienok, tvorba vhodného nápisu, interpretácia textu, 

prezentácia vlastného názoru, využitie poznatkov. 

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

September 

            čítajú väčší menším  

            tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/ 

Žiaci 4. triedy navštívia žiakov nultých ročníkov. Prečítajú im rozprávku /dramatizovane/ 

a vytvoria na tabuli maľovanú rozprávku.  

Október 

  návšteva školskej knižnice – vytvorenie čitateľského kútika  

  Medzinárodná vedomostná súťaž /1. a 6.ročník/ 

November 

 Z rozprávky do rozprávky – rozprávková súťaž: čítanie /čitateľský maratón/ 

a dramatizácia rozprávok po skupinách /4.-6.ročník/     

December 

 Ilustrácia rozprávky – súťaž pre malých umelcov /2.-6. ročník/ 

Január 

 Ríša rozprávok – rozprávkový kvíz /3.-4.ročník/ 

 



Február 

 Súťaž v prednese poézie a prózy /0.-9.ročník/ 

Marec 

 Marec-mesiac knihy. Návšteva Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou spojená 

s prednáškou.  

 Vo vyšších ročníkoch odporúčané čítanie, čitateľské kútiky, kvíz spojený s prečítanou 

knihou. /5.-9. ročník/ 

Apríl 

11. apríla – Deň maďarskej poézie  

 Koncert resp. počúvanie hudby – zhudobnené básne 

Máj 

 Riešenie slovných úloh /3.-4. a 5.-6. ročník/ 

Jún 

 Vedomostná súťaž /kvíz/ : Historické a kultúrne pamiatky mesta /3.-4. a 5.-6. ročník/ 

 

 


