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11. Manažérske zhrnutie: 
 krátka anotácia, kľúčové slová  

 

S pojmom čitateľská gramotnosť sa spája nielen schopnosť čítať a písať, ale aj pochopiť 

a použiť informácie z textu.  

 

Kľúčové slová: 

funkčná gramotnosť, technika čítania, analýza textu, súvislé a nesúvislé texty 

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

 

1. bázová gramotnosť – schopnosť prečítať text a informácie si viac-menej zapamätať 

2. funkčná gramotnosť – schopnosť spracovať text 

3. e-gramotnosť – schopnosť používať počítač, mobil a ich vybavenie, vyhľadať a kriticky   

    vyhodnotiť nájdené informácie 

4. ŠVP presne vymedzuje rozsah kompetencie čitateľská gramotnosť pre žiaka SŠ  

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


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

Napriek tomu, že na rozvoji čitateľskej gramotnosti sa „pracuje“ počas celej ZŠ , výsledky 

nie sú veľmi uspokojivé. Problémom dnešných detí  a mladých ľudí je nezáujem o čítanie. 

Zdôvodňujú to často tým, že čítanie je zdĺhavé, nudné, ale niekedy je príčinou aj 

nezvládnutá technika čítania, nesústredenosť, malý rozsah slovnej zásoby – čo vyzerá ako 

neznalosť jazyka. 

Preto by sme sa mali sústrediť na posilnenie práce s textom nielen na hodinách SJL, ale aj 

na iných, kde nie vždy sa pracuje so súvislými textami. Čítanie tabuliek, grafov, máp 

spôsobuje ešte väčšie problémy, najmä ak je potrebné vyhľadať vzťahy medzi jednotlivými 

položkami. 

 

 

 

 

 

14. Závery a odporúčania: 
 

Podľa možností, ktoré poskytujú rôzne predmety, vytvárať  priestor na prácu s rôznymi 

typmi textov. Je potrebné hľadať a využívať texty so zaujímavým obsahom, aby žiakov 

nenudili a vytvárať primerane náročné úlohy. 
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