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Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti 

pre školské roky 2016/17 a 2017/2018 



Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti v Základnej škole Veľké Uherce 145  pozostáva 

z dvoch častí, ktoré majú niektoré spoločné črty, ale aj svoje špecifiká s ohľadom na 

vekovú kategóriu, pre ktorú sú určené. Mnohé úlohy sa navzájom dopĺňajú a prelínajú 

oboma dokumentmi. Je to Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti na 1. stupni a Plán 

rozvoja čitateľskej gramotnosti na 2. stupni.  

PLÁN ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 

NA 1. STUPNI  

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať 

slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými 

informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až 

tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a 

používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a 

zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.  

Čítanie s porozumením na 1. stupni ZŠ 

Výchovno-vzdelávací proces na I. stupni ZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a 

zážitkovým učením, aby bol prechod z predškolskej výchovy čo najplynulejší. V rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov 

prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní 

osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť čítanému 

textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania determinuje nielen úroveň 

schopnosti rozlišovať grafické symboly, ale i celkové porozumenie významu textu a s tým 

spojené voľné zaobchádzanie s prečítaným textom. S pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie 

vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo diferencovať, syntetizovať a 

analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja čítania s porozumením sa o úrovni 

porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so žiakom, preto je dôležité 

rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj sociálne komunikačné spôsobilosti. 

Kompetencie žiaka podľa ISCED 1, ktorý prechádza na II. stupeň:  

- sociálne a komunikačné spôsobilosti:  

● vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

primárnemu stupňu vzdelávania  



● dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor  

● uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu  

● rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať  

● rešpektuje kultúrnu rozmanitosť - medzikultúrna komunikácia  

● spôsobilosť učiť sa učiť sa  

● získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov  

● vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach  

Na jednotlivých vyučovacích hodinách kladieme veľký dôraz na chápanie jazyka ako nástroja 

myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta do zámerného preferovania rozvoja 

komunikatívnych kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu veľký dôraz kladieme aj 

na kvalitné osvojenie si techniky čítania nenásilným, zážitkovým spôsobom na vhodných, 

veku primeraných textoch. Vyučujúci dáva zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka a 

pri práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod. Súčasne 

vyučujúci prináša do vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Našim cieľom je totiž pestovanie 

pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie 

predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj 

vecný.  

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame vo všetkých 

všeobecno-vzdelávacích predmetoch. V pláne práce školy sú zahrnuté plánované aktivity na 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Metodické orgány vo svojich plánoch majú zapracované 

opatrenia na zlepšenie čítania a čítania s porozumením a majú naplánované aktivity na 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom i mimovyučovacom čase. Vzhľadom na 

nižší počet žiakov v triedach využívame diferencované úlohy a činnosti, vedieme žiakov k 

čítaniu s porozumením, chápaniu a vysvetľovaniu obsahu zameraného na rozvíjanie 

komunikačných zručností žiakov. Do vyučovacieho procesu častejšie zaraďujeme prácu vo 

dvojiciach, v skupinách a využívame diferenciáciu úloh pre žiakov podľa ich schopností.  

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočňujeme 

nasledovné aktivity:  



- účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým centrom 

- interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a individuálne 

štúdium  

- odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov ( dané 

vzdelávanie sa pozitívne prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri výbere 

textov, pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického myslenia a 

komunikačných zručností žiakov)  

- ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti  

- otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti  

- venovanie zvýšenej pozornosti žiakom na ročníkoch 1 – 4, vzhľadom na narastajúci počet 

detí s poruchami čítania  

- na I. stupni rozšírenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a literatúra s cieľom 

rozvoja komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa  

- rozvíjanie jazykovej gramotnosti, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku – 1. cudzí jazyk 

(anglický jazyk) zavádzame v 3. ročníku. 

- rozšírenie hodinovej dotácie cudzích jazykov   

- zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných 

schopností žiakov v cudzom jazyku  

- používanie pracovných zošitov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej 

gramotnosti  

- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností - žiaci sa učia hľadať 

rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových a skupinových prácach  

- pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov  

 

V priebehu školského roka sú pripravené rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním, návštevou 

knižnice. Každodennou činnosťou v škole je:  

 

1. Hlasné čítanie učiteľa - touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa pustili do čítania. 

Cieľom pri hlasnom čítaní je, viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti z vlastného čítania  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

 

2. Dostatok času na čítanie - v triede je pravidelne vyčlenený istý čas, pretože niektoré deti 

mimo školy vôbec nečítajú  



Z: vyučujúci SJ  

T: priebežne  

 

3. Možnosť vlastného výberu textu – žiaci sa môžu samy rozhodnúť o tom, čo budú čítať, 

čím zvýšime zapojenie sa do aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť a podporuje 

porozumenie. Učiteľ správnym a premysleným zacielením zabezpečí, aby literatúra, z ktorej 

si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so 

zmyslom pre humor, žánrovo pestrá a tematicky variabilná.  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

 

4. Reakcia na prečítané ukáže do akej miery žiaci textu porozumeli - reprodukcia príbehu, 

výtvarné zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry.  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

 

5. Školská knižnica - zefektívniť prácu školskej knižnice, zabezpečiť PC zostavu a prístup na 

internet. Budovať školskú knižnicu ako odborné, informačné, študijné, internetové a 

čitateľské centrum najmä pre žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. 

Budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a 

mimovyučovacích aktivít. V rámci roka čitateľskej gramotnosti zakúpime do školskej 

knižnice nové knihy pre žiakov.  

 

Žiaci na I. stupni budú používať nasledovné literárne diela ako mimočítankovú literatúru: 

 

1. ročník  K. Bendová:   Bola raz jedna trieda 

                  M.R. Martáková:  Už ho vezú 

2. ročník M. Ďuríčková:  Danka a Janka 

                 J. Čapek:   O psíčkovi a mačičke 

3. ročník J. C. Hronský:  Tri múdre kozliatka 

                                           Smelý zajko v Afrike 

P. Dobšinský:   Trojruža 

4. ročník:  R. Móric:   Z poľovníckej kapsy 

                                    More vo fľaštičke- rozprávky 



                 M. Ďuríčková:  Junácka pasovačka  

Časopisy pre I. stupeň:  

1.a 2 ročník- Vrabček, 3.ročník- Zornička a 4.ročník- Fifík.  

Žiaci budú pracovať s nimi na všetkých hodinách a tým si zlepšia čitateľskú gramotnosť.    

 

Z: triedne učiteľky 

T: priebežne  

 

6. Príprava kultúrnych programov pre obce  –  Prezentácia na verejnosti v rámci rôznych  

usporiadaných podujatí:  

a) školou - Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa úcty k starším, Dňa matiek, Vianočná 

besiedka, Pozdravenie dôchodcov, ...  

Z: vyučujúci 

T: priebežne  

 

7. Čítanie detských časopisov – Žiaci na I. stupni odoberajú časopisy: Vrabček, Zornička, 

Fifík, Slniečko, ktoré využívajú na vyučovaní. 

Z: vyučujúcich 

T: priebežne  

 

8. Práca s nadanými žiakmi - v predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú, majú možnosť svoj 

talent rozvíjať v mimovyučovacom čase a v záujmových útvaroch a súčasne ich zapájame do 

rôznych umeleckých a postupových súťaží, predmetových olympiád, t. j.:  

 

Šaliansky Maťko  

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy  

Rozprávkové vretienko  

Európa v škole - literárna časť  

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec  

Literárne súťaže vyhl. MŠ SR Z: vyučujúci SJ,  

T: podľa harmonogramu  

 

9. Tvorba a prezentácia projektov v 3. a 4. ročníku – projektové vyučovanie prebehne 

podľa nasledovnej osnovy: prednáška vyučujúceho informatickej výchovy, beseda s 



vyučujúcim, prehliadka knižnice a zhromažďovanie materiálov, práca s odbornou literatúrou a 

encyklopédiami, základy práce s IKT, internetom, osvojenie si formy a obsahu projektu, 

techniky vytvorenia jednoduchého projektu, prezentácia a obhajoba, kolektívne posudzovanie 

prác, výstava prác, využitie poznatkov na jednotlivých predmetoch, v medzipredmetových 

vzťahoch a pre prax  

Z: vyučujúci INV  

 

10. Súťaže, projekty a čitateľské aktivity - usporiadané priebežne počas celého školského 

roka na I. i II. stupni a v ŠKD s cieľom motivovať žiakov k samostatnému čítaniu - Čítajme 

spolu, Moja obľúbená kniha, Číta celá trieda.  

Dané aktivity budú prebiehať vo vyučovacom i mimovyučovacom čase, niektoré aktivity 

budú spojené s využitím IKT.  

Z: vyučujúci SJ,  vych. ŠKD  

T: priebežne  

 

11. Marec - mesiac knihy – aktivity prebehnú vo vyučovacom i mimovyučovacom čase a v 

ŠKD - Týždeň hlasného čítania, Kvíz o knihe, Výstava kníh spojená s predajom.  

Z: vyuč. SJ  

T: marec 2017 

 

12. Besedy - zabezpečenie besedy so spisovateľkou ; beseda s rodičom alebo starým rodičom 

o najobľúbenejšej knihe  

Z: vychovávateľky  

T: máj/jún 2017 

 

13. Exkurzie: návštevy obecnej knižnice, návštevy divadelných predstavení podľa ponúk 

 v Bratislave a Nitre.  

Z: TU  

T: podľa ponuky  

 

14. Ročníková práca - výchovno-vzdelávacím cieľom je rozvíjanie zručností žiakov: 

štúdium literatúry, samostatnosť, samoštúdium, klasifikácia( triedenie javov), analýza a 

syntéza, abstrakcia ( výber podstatných javov), aplikácia, zovšeobecnenie, elaborácia, 

vypracovanie, dôraz na detaily, kreativita ( vymyslieť čo najviac javov v danej oblasti), 



originalita, kritické myslenie, hodnotenie, argumentácia, využitie IKT, prezentácia. 

Ročníkové práce žiaci budú prezentovať v mesiacoch máj a jún. Prezentácie budú verejné, 

prístupné žiakom, pedagógom a rodičom. Prezentácie prebehnú po jednotlivých ročníkoch.  

Z: TU, konzultanti  

T: priebežne  

 

Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou civilizácie. 

V tomto školskom roku sme sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Našim cieľom je 

vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením a aby žiak:  

dokonale používal materinský jazyk  

vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť  

bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity  

názory vyjadroval adekvátne  

vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých  

počúval a rešpektoval názory druhých  

komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka  

vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy štúdia a 

práce s informáciami  

využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie  

 

Na splnenie vytýčených cieľov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to 

predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem 

samostatnej práce zacielenej na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností je 

nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre 

učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností 

jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. Vyučovacie hodiny musia byť 

naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a 

radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie 

aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných demonštračných 

pomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.  

 

Dňa: 30.8.2016        Mgr. Lenka Pechová 

                                                                                                                             vedúca MZ 



PLÁN ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI  

NA 2. STUPNI 

„ Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, 

ktorí ich majú ustavične v rukách.“ 

                                               (E. Rotterdamský) 

  Otázka čitateľskej gramotnosti rezonuje pravidelne aj v médiách, v poslednej dobe najmä v 

súvislosti s výsledkami testovania PISA. 

 Problematika zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov slovenských základných a 

stredných škôl sa v ostatných rokoch dostala do centra pozornosti mnohých odborníkov 

zaoberajúcich sa výskumom stavu slovenského školstva a perspektív jeho skvalitnenia. 

 Kvalitné čítanie s porozumením je bazálne východisko nadobúdania akýchkoľvek poznatkov, 

ktoré majú jednotliví vyučujúci svojim žiakom sprostredkovať. 

 Úlohou vzdelávania nie je len odovzdávať hotové informácie, ale učiť žiakov učiť sa a byť, 

existovať v spoločenstve, dorozumievať sa a porozumieť si.  Čitateľskú gramotnosť vnímame 

v troch fázach: 

1. Učiť sa čítať. 

2. Získavať informácie. 

3. Čítaním sa učiť.  

   Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší život. Ak chceme, aby 

sa z našich detí stali dobrí čitatelia  a  dobrí žiaci, musíme im dopriať čo najviac zaujímavých 

situácií a stretnutí s knihou.  

     Najnovšie výskumy potvrdzujú, že aj mladšom či staršom školskom veku okrem čítania 

v škole aj čítanie v rodinách má svoj veľký význam. Možno si to neuvedomujeme, ale vedieť 

čítať, porozumieť textu, diskutovať o ňom, to je výborný základ pre celý ďalší život. Veď ako 



môže človek ďalej študovať iné vedy, ak sa trápi aj v neskoršom veku s čítaním? Čítanie 

rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na vyučovaní 

a v konečnom dôsledku dobrý a aktívny čitateľ má menšie problémy pri písaní vlastných 

textov. 

Plánované aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti na 2. stupni základnej školy: 

 exkurzie do školskej knižnice alebo do iných typov knižníc, najčastejšie verejných 

knižníc 

 čitateľské maratóny 

 odborné prezentácie 

 tvorba vlastného leporela alebo knihy s cieľom rozvíjať fantáziu, predstavivosť 

a slovnú zásobu žiakov 

 dramatizácie príbehov 

 popoludnia s rozprávkou 

 literárne súťaže 

 recitačné súťaže 

 hodiny hlasného čítania 

 hodiny tvorivého písania 

 medailóniky pri príležitosti výročia významného spisovateľa 

 literárne karnevaly 

 literárne vychádzky a exkurzie 

 akadémie v obci 

 čitateľské denníky 

 výstavky kníh a iné. 

 

Dňa 30.8.2016 

Mgr. Vlasta Božiková 

                                                                                                                     vedúca PK jazykov 


