
Čitateľská gramotnosť – príloha k IŠKVP 

Šk. rok 2016/17 – Rok čitateľskej gramotnosti pod 
heslom „Myslenie je pohyb“ 

Edukačný proces má byť zameraný na to, aby sa žiak už na primárnom stupni vzdelávania 

naučil rozumieť rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokázal na ne adekvátne reagovať, aktívne vyhľadávať informácie 

na internete, vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom 

učení a v iných činnostiach, pri riešení problémov hľadať a využívať rôzne informácie (ŠVP, 

2008). 

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

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

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 
a. vyhľadávanie určitých informácií 

b. vyvodzovanie záverov 

c. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií 

d. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 

 

2. ciele čítania 
a. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/ 

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

 

3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie/ 
 

Čitateľská gramotnosť v cieľoch vzdelávacích oblastí a predmetov: 

 

Vzdelávacie ciele čitateľskej gramotnosti sú konkretizované v cieľoch príslušných 

predmetov. 

 

Na primárnom stupni vzdelávania má kľúčové postavenie slovenský jazyk a literatúra. 

Žiak 2. ročníka sa učí v prečítanom texte – vyhľadať informáciu, ktorá je v ňom uvedená  a po 

prečítaní časti príbehu sformulovať svoju predstavu o pokračovaní textu. Technická stránka 

čítania zostáva i naďalej zachovaná, rozdiel je v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s 

porozumením. Žiaci majú získať bázovú gramotnosť, ktorá sa má rozvíjať v 1. a 2. ročníku. 

( je to schopnosť čítať a dekódovať významy prečítaného. Informácie sa ukladajú do pamäti a 

podľa potreby sa viac alebo menej reprodukujú. Výkon sa posudzuje podľa rýchlosti čítania, 

chybovosti, plynulosti a zisťuje sa jednoduché porozumenie textu, odlišovanie dôležitých 

informácii od nedôležitých)  a rozvíjať základy funkčnej gramotnosti. (je schopnosť 

spracovať informácie z textu: 

• hľadanie vzťahov medzi informáciami, 



• vytvorenie hierarchie informácii z textu, 

• vyvodenie záverov, 

• výber explicitných (vyjadrených) a implicitných (skrytých) informácii – čítanie medzi 

riadkami, 

• komprimovanie (stláčanie) textu, 

• hodnotenie využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácii 

a kritická reflexia. (Gavora, 2003) 

 

V ďalších ročníkoch má získať analytické a interpretačné zručnosti – zostaviť osnovu 

prečítaného textu, určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu, prerozprávať obsah prečítaného 

textu, vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu, vyhľadávať, identifikovať v 

literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové prostriedky, vybrané 

pojmy a výrazy, hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah, odlišovať 

prozaické a básnické texty, odlišovať umelecké a náučné texty. 

Vyučovanie v predmete prírodoveda ma žiakov viesť okrem iného k rozvoju schopnosti 

získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných 

zdrojoch. Výučba vlastivedy je zameraná na zážitkové poznávanie oblasti Slovenska. Pre 

žiakov je dôležite orientovať sa v mape, vedieť z nej čítať s porozumením a  rozprávať o 

obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije, získavať 

zaujímave informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. 

 

V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa systematicky žiak učí čítať s porozumením 

v predmete slovenský jazyk. 
 

Prehľad schopnosti a zručnosti uvádza tabuľka 2 (zdroj: ŠVP ISCED 2). 

Schopnosti Zručnosti 

I. Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie 

Nahlas, ticho a opakovane prečítať text. 

II. Pochopiť význam textu Pochopiť umelecky a vecný text s využitím 

explicitných informácií. 

Pochopiť text podľa implicitných informácii. 

Tvoriť a overiť navrhnute hypotézy 

Reprodukovať umelecky a vecný text na 

základe chronologickej alebo logickej 

postupnosti. 

III. Pochopiť formálnu stránku textu Rozoznať všeobecne usporiadanie textu – 

odseky, nadpisy atď. 

Rozpoznať a pomenovať rozlične texty a 

určiť ich  štruktúru. 

IV. Odlíšiť vetu a text Vyhľadať prvky nadväznosti medzi slovami 

a skupinami slov, ktoré slúžia na plynulý 

prechod medzi vetami, odsekmi, časťami 

výpovedi. 

Určiť časovú a logickú postupnosť v 

rozvíjaní témy. 

V. Pochopiť zmysel umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

✓ interpunkčných znamienok 

✓ gramatických kategórií (rod, číslo, pád, 

osoba, číslo, čas) 

VI. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek Porozumieť významu slov v umeleckých a 



vecných textoch. 

Overiť si význam slova. 

Porozumieť štruktúre slova a jeho častiam, 

napr. slabikám a hláskam. 

Rozoznať sémantické vzťahy medzi slovami, 

skupinami slov, jednovýznamové – 

viacvýznamove slová. 

 

V ďalších predmetoch je zjavné zameranie na prácu s informáciami. 

 

Chémia – porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané 

poznatky na riešenie konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť žiaci schopní 

samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebne 

materiály. 

Fyzika – vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rôznych vedeckých 

a technologických informačných zdrojov, využívať informácie na riešenie problémov, 

efektívne rozhodnutia a v rozličných činnostiach vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z 

odbornej literatúry a iných zdrojov a ich kriticky zhodnotiť z hľadiska správnosti, presnosti a 

spoľahlivosti. 

Biológia – vedieť využiť, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych 

zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať 

jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať 

jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

Dejepis – vedieť vyhľadávať relevantné informácie z rôznych zdrojov – textov verbálnych, 

obrazových, grafických, z textov kombinovaných, z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, 

slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok, z populárno-vedeckej 

literatúry a historickej beletrie, využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnotu 

vyberaním, organizovaním, porovnávaním, rozlišovaním, zaraďovaním informácií a 

kritickým zhodnotením rôznych zdrojov informácií. 

Geografia – vedieť používať a interpretovať mapy rôzneho druhu, pracovať s literatúrou ako 

zdrojom poznatkov (učebnice, odborné a populárno-vedecké časopisy) – správne porozumieť 

prečítanému, spracovať a interpretovať získané poznatky. Prvotné rozvíjanie čítania a 

interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov patri medzi 

základné vyjadrovacie prostriedky geografie. 

Občianska náuka – vedieť využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru. 

Matematika a informatika – na 2. stupni ZŠ vedieť správne používať matematickú symboliku 

a znázorňovať, schopnosť čítať s porozumením súvisle texty obsahujúce čísla, závislosti a 

vzťahy a nesúvisle texty obsahujôce tabuľky, grafy a diagramy. 

 

          Z uvedeného vyplýva, že žiaci majú využívať text ako zdroj poznatkov s dôrazom 

na samostatné získavanie a spracovanie informácií z textu. 

Počas celého školského roka budú organizované aktivity na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, ktoré sú zapracované v pláne hlavných úloh a plánoch jednotlivých MZ 

a PK. 

CIEĽ: 

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

zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe.  


