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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

Čítanie je zrakové vnímanie textu. Zbehlosť v čítaní tvorí základný predpoklad gramotnosti 

človeka.  

To si vyžaduje osvojenie si rôznych druhov a spôsobov čítania. Kvalitu čítania zastupujú 

jednotlivé prvky, ktoré sa prejavujú správnosťou, plynulosťou, uvedomenosťou a výraznosťou 

čítania.  

 

Kľúčové slová:  

hlasné čítanie, hromadné čítanie, zborové čítanie, skupinové čítanie, informačné čítanie, 

orientačné čítanie, ruptúrovité čítanie, rekreačné čítanie, selektívne čítanie, kombinované 

čítanie 

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

 

Pri čítaní by žiaci mali vedieť rozlišovať, čo poskytuje text, kriticky ho hodnotiť a približovať 

sa k porozumeniu mimo textu, pracovať s textom s neznámou formou i obsahom, nájsť 

informáciu, dedukovať, ktoré informácie sú pri riešení úlohy podstatné. V 1. časti sme sa 

venovali analýze rôznych druhov a spôsobov čítania:   

Druhy čítania:  

 Hlasné čítanie – zdokonaľuje sa technika  čítania, precvičuje sa výslovnosť slov, sila 

hlasu, intonácia i tempo reči. Čítanie pozitívne ovplyvňuje aj rečovú komunikáciu a stáva 

sa vzorom pre pôsobivé vyznenie rečového prejavu. Žiaci radi čítajú najmä dialogické 

texty s prevahou priamej reči.  
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 Hromadné čítanie - veľmi častá forma, ktorá sa používa pri vyučovaní čítania. Jeden žiak 

číta nahlas a ostatní sledujú text zrakom.  

 Zborové čítanie - čítanie všetkých žiakov nahlas.  

 Skupinové čítanie - istá skupina číta nahlas daný text, ostatní žiaci sledujú text zrakom.  

 Čítanie s dôrazom na rolu - toto čítanie sa využíva hlavne pri dialogických textoch s 

prevahou priamej reči. Repliky čítajú určení žiaci podľa toho, či ide o mužské alebo 

ženské postavy alebo podľa možností so zreteľom na farbu a silu hlasu. 

 Tiché čítanie - čitateľ vníma obsah čítaného textu zrakom a nepoužíva rečové ústroje. 

Cieľom tohto čítania  nie je sprostredkovanie obsahu textu iným, ale len sebe. Tiché 

čítanie s porozumením sa používa pri čítaní krátkych literárnych textov, ktoré sa po istej 

fixácii môžu stať  na tej istej hodine predmetom analýzy alebo interpretácie žiakov. 

 

V závislosti od cieľa čítania sa rozlišuje aj niekoľko spôsobov čítania. 

 

 Informačné čítanie -  získavanie informácií a oboznámenie sa s obsahom textu. 

Významnou mierou sa podieľa na obohacovaní slovnej zásoby a ovplyvňuje aj 

vyjadrovanie a zapamätávanie si prečítaného textu.  

 Orientačné čítanie - prezeranie knihy, zbežné čítanie v skokoch a podobne.  

 Ruptúrovité čítanie - prerušované čítanie a čítanie s prestávkami. Môžeme ho nazvať aj 

analytickým, podrobným čítaním, v ktorom nejde len o získavanie informácií, ale aj o 

hlbšie zamýšľanie sa nad prečítaným textom.  

 Rekreačné čítanie - má naučiť čitateľov emocionálne i racionálne pochopiť text, ktorý sa 

stáva pre čitateľa relaxáciou.  

 Selektívne čítanie - pomáha čitateľovi cielene z textu vyberať len tie informácie, ktoré ho 

zaujímajú, alebo ktoré potrebuje na ďalšiu prácu s textom.  

 Kombinované čítanie - dochádza k miešaniu a striedaniu základných druhov čítania.  

 

         Stretnutie pedagogického klubu ďalej pokračovalo diskusiou a výmenou skúseností v oblasti 

rozvoja čitateľskej gramotnosti. Prítomní učitelia si navzájom prezentovali, ktoré zo 

základných čitateľských zručností a čitateľských stratégií využívajú najčastejšie vo svojich 

predmetoch. Učiteľ počas svojej pedagogickej praxe vytvára a používa istý rámcový model 

vyučovacích hodín, ktorý vzniká z osvedčených, úspešne realizovaných postupov na 

vyučovaní. Zaužívaným postupom v praxi býva riadený rozhovor (frontálny) po prečítaní textu 

s otázkami a úlohami k obsahu textu. V tejto činnosti bývajú zväčša aktívni niekoľkí žiaci z 

triedy, niektorí len sledujú odpovede svojich spolužiakov, učia sa od nich alebo mechanicky 

prijímajú hotové poznatky z textu. Členovia klubu sa zhodli v názore, že je potrebné, aby sme 

vo vyučovaní využívali inovatívne metódy a čitateľské stratégie, prostredníctvom ktorých by 

sme aktivizovali viacerých žiakov a viedli ich tak aj k metakognícii. 

 



 
13. Závery a odporúčania: 
 

Schopnosť čítať a učiť sa prostredníctvom čítania je základnou akademickou zručnosťou, 

ktorá je dôležitá pre školskú úspešnosť vo všetkých oblastiach štúdia a na všetkých 

úrovniach vzdelávania. Klasické čítanie sa stáva pri súčasnej dostupnosti informačno-

komunikačných technológií aktivitou, ktorá zaberá čas a mladí ľudia preferujú rýchlejšie 

zdroje informácií. Našim úsilím by preto malo byť prostredníctvom zaujímavých textov 

a motivujúcich čitateľských aktivít naučiť žiakov a študentov používať efektívne čitateľské 

stratégie vedúce k výborným študijným výsledkom a k pozitívnym postojom 

k celoživotnému vzdelávaniu sa. Úspech každej aktivity je v jej pravidelnosti. Aj napriek 

náročným a predimenzovaným učebným osnovám je potrebné čitateľské aktivity do 

vyučovania zaraďovať – podporujeme nimi rozvoj základnej kompetencie žiakov – 

čitateľskej gramotnosti, formujeme pozitívny vzťah k čítaniu samotnému, ako aj potrebu 

celoživotného vzdelávania sa.  

Strategicky čítať, treba najprv žiakov naučiť. Nie je správne len povedať žiakom čo majú 

čítať, ale treba ich naučiť, ako majú čítať, aby im vedomosti a informácie, ktoré im čítanie 

prináša, vedeli zužitkovať. Cieľom snaženie v tejto oblasti je čítanie podporujúce schopnosť 

učiť sa. Je to proces náročný a treba sa ho učiť postupne. 
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