
Čítanie s porozumením 
Predmet Čítanie s porozumením patrí  medzi vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

Čitateľská  gramotnosť  dôležitý nástroj učenia sa. Svet sa stále a čoraz rýchlejšie mení, je 

zložitejší a ľudia v ňom potrebujú denne čítať aj písať, preto je dôležité ovládanie čitateľských 

zručností a schopnosť využiť ich pri riešení úloh v rozličných situáciách, nielen v súvislosti so 

vzdelávaním.  Množstvo informácií totiž nestačí iba prečítať, treba sa v ich vyznať a získané 

poznatky vhodne využiť. Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských 

zručností  potrebných na efektívnu prácu s textom. 

 Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie 

informácií a ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom živote. Dobré čitateľské 

zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

 

Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

Reprodukovať umelecký aj vecný text. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi a zovšeobecnenia odvodiť 

charakteristiky nových javov. 

Pri písanom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov. 

 

Tvorivé zručnosti 

Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu, 

jazykového štýlu. 

Napísať krátky príbeh. a ústne prezentovať vlastný text. 

Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Informačné zručnosti 

Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 

Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

 

Komunikačné zručnosti 

Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 
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Prozodické vlastnosti reči 

Uplatňovanie zvukových vlastnosti pri čítaní textu – hlasné, aktívne čítanie 

Náuka o slove 

Spisovné a nespisovné slová 

Poviedka, dramatizácia poviedky 

Dramatizovať poviedku, reprodukcia textu, vybrať zastarané slová, archaizmy 

Anton  Habovštiak 

Projekt, prezentácia projektu,  argumentácia znakov povesti 

Vlastná tvorba 

napísať heraldickú povesť o Or. Lesnej, rozprávku, bájku a báj 

Členenie slovnej  zásoby podľa pôvodu 

Domáce, cudzie slová – význam, slovenské synonymum, pravopis 

 Práca so slovníkmi 

Slovník cudzích slov, Výkladový slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského 

pravopisu, Frazeologický slovník, Synonymický slovník slovenského jazyka 

Opisný slohový postup 

Opis osoby, charakteristika osoby 

Informačný slohový postup 

Vypĺňanie jednoduchých tlačív, formulárov 

Ľudová slovesnosť 

Rozlíšiť   príslovia, porekadlá, pranostiky, práca s Frazeologickým slovníkom  

Vecné texty 

Cestovný poriadok, jedálny lístok, grafy, mapy – vyhľadávať základné informácie z týchto 

textov 


