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Krátka anotácia : 
Oboznámenie sa s plánom rozvoja čitateľskej gramotnosti v rámci ŠkVP.  
Výmena skúseností medzi pedagógmi. Identifikovanie spoločných problémov. 
Vypracovanie spoločných návrhov na rozvoj čitateľskej gramotnosti v spoločensko-vedných 
predmetoch.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

          Gramotnosť je považovaná za jeden z najväčších úspechov spoločnosti. Má výrazný vplyv na 
vzájomné pochopenie medzi ľuďmi, umožňuje nezávislosť v učení a predstavuje schopnosť 
komunikácie. Tento pojem nepredstavuje len schopnosť čítať a písať, ale vyjadruje aj istú kompetenciu 
(vedomosť, zručnosť) v určitej oblasti (napr. počítačová gramotnosť).  
          Čitateľská gramotnosť je pre žiakov nevyhnutná pre zvládnutie vyučovacích predmetov v rámci 
vzdelávania, preto by mal byť rozvoj čitateľských zručností považovaný za kľúčový nielen na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry, ale aj v ostatných vzdelávacích predmetoch. Čítanie je jednou zo 
základných jazykových zručností, dôležitým cieľom a prostriedkom vo vyučovaní cudzieho jazyka. Čítať, 
znamená nielen zachytiť očami napísané, alebo vytlačené grafické znaky, ale aj porozumieť ich 
významu a dokázať ich použiť v ústnom prejave. Text je neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho 
jazyka. V pedagogickej praxi sa môžeme stretnúť s tým, že základným prvkom práce s textom v cudzom 
jazyku je jeho doslovný preklad 

1.Plánovanie rozvoja čitateľskej gramotnosti v ŠkVP  
   Jazyk a komunikácia v ŠkVP predstavuje východiskovú oblasť na systematický rozvoj čitateľskej 
gramotnosti žiakov. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sme pomenovali konkrétne jazykové 
kompetencie, ktoré je potrebné u žiakov rozvíjať – čítanie s porozumením, zlepšovanie štruktúry 
ústneho a písomného prejavu. Úroveň rozvoja týchto kompetencií je zároveň kľúčová pre osvojenie si 
poznatkov a ich aplikáciu v ostatných spoločensko-vedných predmetoch ako dejepis, občianska náuka, 
ekonomika, umenie a kultúra, dejiny umenia 
 2. Výmena skúseností medzi pedagógmi  
     Pedagógovia porovnali svoje skúsenosti a osvedčené stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktoré 
dokážeme využiť pri preberaní jednotlivých tematických celkov v rámci rôznych vyučovacích 
predmetov (napr. metódu 321, RAP, SQ3R, PLAN, KWL, analýzu štruktúry textu).  
3. Identifikovanie problémov vo vyučovaní 
 a) Nízka miera rozvoja čitateľskej gramotnosti môže výraznejšie korelovať s kognitívnym výkonom 
žiakov, ktorí dosahujú všeobecne slabšie študijné výsledky.  
 b) Nedostatočne rozvinuté jazykové kompetencie oslabujú akademické jazykové zručnosti, ktoré sú 
pre našich žiakov kľúčové vzhľadom na ich ďalšie štúdium na vysokej škole.  
 c) Prierezový problém predstavuje predimenzovanosť učiva a časový faktor (osvojenie vedomostí vs. 
nácvik zručností v dostatočnej miere). 
     Čitateľská gramotnosť podľa štúdie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je 
čitateľská gramotnosť definovaná ako „schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové 
formy, ktoré vyžaduje spoločnosť, alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Mladí čitatelia môžu 
konštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v komunitách 
čitateľov v škole a každodennom živote a pre potešenie.“ (Campbell, 2001, s.3) Aspekty čitateľskej 
gramotnosti:  
1. proces porozumenia 
2. cieľ čítania 
3. čitateľské zvyklosti a postoje 
Čítanie s porozumením 
Podstatou čítania je vizuálne vnímanie grafického obrazu jazykového prejavu, identifikácia grafém 
(písmen), hláskových spojení (slov), slovných spojení (viet), semantizácia (pochopenie významu) 
jednotlivých častíc a globálne porozumenie textu. 
Čítanie: - rozvíja myslenie, vyjadrovanie, kreativitu a fantáziu - prispieva k vybudovaniu osobnej a 
kultúrnej identity, posilňuje sebavedomie a vývin osobnosti - obohacuje reč, rozširuje slovnú zásobu a 
napomáha správnej gramatike a štylistike - rozširuje poznatky a vedomosti z rôznych oblastí Podľa Jána 
Průchu (Průcha, 1997, s. 40) človek nielen číta, ale aj spracúva informácie obsiahnuté v texte. V 
procese čítania identifikuje znaky a snaží sa porozumieť textu, t.j. reprodukuje jeho obsah. V školskej 
praxi to nazývame čítanie s porozumením. Čítanie s porozumením, alebo uvedomené čítanie je zložitý 
proces, ktorý je spojený s vedomým zameraním sa na text. Zahŕňa v sebe vnímanie grafických obrazov 
slov, na základe zmyslu spojenie týchto obrazov s adekvátnymi predstavami, zapamätanie si obsahu 



slov, domýšľanie sémantických skutočností, vystihnutie tematickej štruktúry, porozumenie hlavnej 
myšlienke a vytvorenie hodnotiacich záverov o texte. Stupeň porozumenia sa zisťuje úlohami za 
textom, alebo otázkami. 
          Podľa Zuzany Strakovej nestačí text iba prečítať. Oveľa ťažšie je porozumieť mu a vyhľadať 
potrebné informácie. Ak chceme dosiahnuť, aby čitateľ (študent) dokázal prečítať text s porozumením 
v cudzom jazyku, musí byť najprv oboznámený s technikami čítania a ich používaním v jeho rodnom 
jazyku. (Straková, 2009, s. 27) 1.4.2 Základné čitateľské zručnosti Čitateľská zručnosť je schopnosť 
prezrieť si text a predpovedať o čom text bude. Vychádzajúc z učebných osnov pre anglický jazyk žiaci 
majú byť vedení k rozvíjaniu základných čitateľských zručností, medzi ktoré patria: 1. skimming 2. 
scanning 3. intenzívne čítanie 4. extenzívne čítanie 1. Skimming – cieľom je zistenie hlavnej myšlienky, 
alebo podstaty textu. Najprv je potrebné daný materiál rýchlo prejsť očami. Dôležité je všímať si 
obrázky, nadpisy, podnadpisy, zvýraznené slová. Je to rýchle čítanie bez zameriavania sa na detaily, by 
malo slúžiť na rozhodnutie, či sa mu budeme venovať hlbšie alebo nie. Túto stratégiu môžeme pri 
nákupe kníh v kníhkupectve.  
2. Scanning – hlavným cieľom je zistenie konkrétnej informácie, alebo hľadanie konkrétneho údaja. 
Čitateľ číta pomerne rýchlo. Skenovanie textu je zručnosť, ktorú môžeme využiť pri hľadaní 
konkrétneho údaja - telefónne číslo, odchod vlaku 
 3. Intenzívne čítanie – podrobné čítanie. Rýchlosť čítania je pomalšia, čítajú sa kratšie texty. Slúži na 
rozvoj receptívnych zručností. Je to spôsob, ktorým sa získava dobré všeobecné porozumenie, ale aj 
zistenie špecifickej informácie.  
4. Extenzívne čítanie - texty sú dlhšie (príbehy, články). Využíva sa v čítaní pre zábavu, kedy si žiak sám 
vyberá, čo bude čítať. Hlavným cieľom je všeobecné porozumenie textu. 5. Search reading (výskumné 
čítanie) je technika, pomocou ktorej vyhľadávame kľúčové slová a frázy, ktoré pomáhajú čitateľovi 
vyhľadať špecifické informácie. Táto čitateľská stratégia sa spája s podrobnejším štúdiom výrazu, alebo 
frázy Celý text nie je podstatný. Čitateľ si môže robiť aj poznámky. (Straková, 2009, s. 22-23). Ak čítame 
noviny využívame skimming, scanning, aj intenzívne čítanie. Knihu na povinné čítanie čítame 
extenzívnym spôsobom. Ak riešime úlohy, využívame intenzívne čítanie, čítanie v rámci prípravy na 
určitú vyučovaciu hodinu predstavuje tiež intenzívny spôsob čítania. 

13. Závery a odporúčania: 
 

    1. Na vyučovacích hodinách podporovať aktívne čítanie, prácu so známym a neznámym textom, 
prácu s umeleckým a odborným textom, historickým prameňom, robiť rozbor ukážok – jazykovej a 
obsahovej zložky diela, využívať printové a elektronické texty a ďalšie.  
    2. V rámci spoločensko-vedných predmetov identifikovať vhodné tematické celky s cieľom 
implementácie rôznych techník rozvoja čítania s porozumením.  
    3. Vytvoriť si databázu vhodných textov na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci jednotlivých 
predmetov.      
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