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11. Manažérske zhrnutie:  

 

Krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Administrácia 

Čitateľská gramotnosť 

IKT – tvorba tabuliek, testov 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu, pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

Úlohy na vyhľadávanie informácií 

Úlohy na vyvodzovanie záverov 

Úlohy na integráciu a interpretáciu 

Úlohy na hodnotenie obsahu a formy textu 

 

 

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

 

Téma stretnutia: Čitateľská gramotnosť a IKT 

 

Rámcový program stretnutia: Práca s tabuľkami – tvorba testov 

Členovia klubu sa po krátkej administrácii venovali pripomenutiu si najdôležitejších bodov stretnutí, 

ktorým venovali zvýšenú pozornosť v minulom školskom roku. Kým minuloročné aktivity viedli 

najmä k zvyšovaniu úrovne čitateľskej gramotnosti prostredníctvom rôznych foriem a metód, teraz sa 

pozornosť obracia na testovanie čitateľskej gramotnosti a tvorbu vhodných úloh, ktorými sa dá overiť 



porozumenie textu. 

Čitateľská gramotnosť je vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia rozpracovaná do jednotlivých 

oblastí – poznávacie a čitateľské kompetencie, technika čítania a verejná prezentácia textu, 

pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti.  

Podľa autorov príručky Tvorba testov na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov  Nadeždy Kašiarovej 

a Borisa Sihelského sú najdôležitejšie tieto analytické a interpretačné zručnosti, ktoré by mal žiak 

ovládať – zostaviť osnovu prečítaného textu, určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu, prerozprávať 

obsah prečítaného textu, vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu, vyhľadávať, 

identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové prostriedky, 

vybrané pojmy a výrazy, pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy, 

hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah, odlišovať prozaické a básnické texty, 

odlišovať umelecké a náučné texty.  

 Príklady úloh na jednotlivé procesy porozumenia – text Harmanecká jaskyňa (Príloha A)  

Úlohy na vyhľadávanie informácií 

• Doplň do viet chýbajúce slová z textu:  

V pohorí ___________ ________ sa nachádza _____________ jaskyňa. Vstupný priestor sa nazýva 

__________. ____________ __________ a ____________ vynikajú najkrajšou výzdobou.  

Napíš 6 prírodných útvarov, ktoré môžeš v Harmaneckej jaskyni vidieť. 

Akú dĺžku má prehliadková trasa?  

Ktoré slová opisujú výzdobu jaskyne? Koľko jazier je v Harmaneckej jaskyni? 

 

Úlohy na vyvodzovanie záverov 

O koľkej hodine odchádzajú z jaskyne poslední návštevníci v júni?  

Zisti, aké vstupné zaplatíš ty.  

Zisti možnosť použitia fotoaparátu a videa.  

Môžu 3 osoby ako samostatná skupina navštíviť jaskyňu? Odpoveď zdôvodni.  

Zisti, či je celá jaskyňa sprístupnená návštevníkom. Svoju odpoveď vysvetli.  

Miško hľadal na mape SR Bielu jaskyňu. Prečo ju nenašiel?  

V ktorej časti prehliadkovej trasy sa nachádza najväčšie jazero.  

Ktorá časť jaskyne nie je označená na mape?  

Urči približný čas, ktorý budeš potrebovať na to, aby si uvidel Bludný dóm.  

 

 



Úlohy na integráciu a interpretáciu 

Načo slúžila Harmanecká jaskyňa v minulosti a načo slúži dnes?  

Podľa čoho mohli byť pomenované časti – Biely dóm, Klenotnica, Izbica?  

Koľko by stálo vstupné pre 4-člennú rodinu, ktorú tvoria rodičia a dve deti vo veku 8 a 12 rokov 

a otec chce v jaskyni fotiť?  

Zisti, či by sme mohli ísť ako trieda na prehliadku Harmaneckej jaskyne 1. júna (piatok) o 13.30 h.  

Vymysli iný názov pre vstupný priestor a zdôvodni svoj návrh.  

Čo znamená dóm v jaskyni?  

Podčiarkni správnu odpoveď: dom, chrám, veľký priestor.  

 

Úlohy na hodnotenie obsahu a formy textu 

Načo slúži náučný chodník, ktorý vedie do Harmaneckej jaskyne?  

Prečo by si pozval kamaráta do Harmaneckej jaskyne?  

Napíš názov dómu, ktorý ťa najviac zaujal a zdôvodni prečo podľa teba dostal tento názov.  

Čo nové a dôležité pre teba si sa dozvedel z textu? 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s metodikou na meranie – zisťovanie úrovne rozvoja 

čitateľskej gramotnosti a spôsoboch ich vyhodnotenia. Zároveň si uvedomujú, že čitateľská 

gramotnosť sa nechápe ako schopnosť žiaka rýchlo a plynulo čítať, ale aby čitateľ bol schopný 

spracovať také informácie z neznámeho textu, ktoré nie je jednoduché nájsť.  
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Príloha A  

 

 

  

 

 

 

 

 



 


