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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová : Podpora čítania 

                           Problémy čítania u detí 

                           Vnútorná motivácia 

                           Odbornosť a slovná zásoba celej spoločnosti 

                           Kríza čítania 

                           Kultúra čítania 

                           Základné stratégie práce s textom 

 

Seminár o čitateľskej gramotnosti viedol p. Tibor Hujdič. Bol určený pre učiteľov I. aj II. stupňa pod 

názvom : „Adam v škole sedel, abecedu vedel, čítať sa nenaučil“. Seminár pozostával z dvoch častí : 

I. časť „Podpora čítania“ – vyučujúci vyjadrovali skúsenosti zo svojej praxe a hľadali sa analýzy na 

podporu čítania. S lektorom sa spoločne hľadali spôsoby riešenia, ako dosiahnuť čitateľské zručnosti 

u žiakov.  

Motivácia je hlavný impulz k čítaniu. Tým, že sa čítanie vytráca, je to vidieť v odbornosti a kvalite 

ľudí v rôznych sférach spoločnosti. Po diskusii pedagógovia uviedli do popredia vytvoriť na škole 

kultúru čítania akýmkoľvek spôsobom, aby nenastala kríza čítania už v školských laviciach. 

II. časť „Ako pracovať s textom“ – na konkrétnom texte sa rozoberali základné stratégie, ako čo 

najlepšie naučiť deti osvojiť si poznatky prostredníctvom aktívneho čítania.  

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

- Problémy čítania u detí 

- Kríza čítania 

- Kultúra čítania 

- Práca s textom 

V I. časti seminára sa analyzovali problémy čítania u detí. Prečo strácame čitateľov, ako 

získať vnútornú motiváciu u detí, ktorým chýba vzor čítania v rodine, čo robiť, aby žiaci 

spájali poznatky s nadobudnutými vedomosťami, ako odstrániť mechanické čítanie, ako 

vzbudiť prostredníctvom čítania zmysel pre logické porozumenie prečítaného textu. 

Vyučujúci sa zhodli na myšlienke : nestratiť čitateľov znamená vytvárať na škole kultúru 

čítania. Samotnými čitateľmi musia byť učitelia, aby ukázali žiakom, že čítanie je úžasné. 

Vytvoriť im priestor na čítanie, pravidelný čas čítania, realizovať aktivity. 

V II. časti si učitelia obohatili svoje čitateľské zručnosti a stratégie v praktickej časti – 

práci s konkrétnym textom O tučniakovi. Zdôraznili, čo je v texte dôležité, riešili 

zaujímavé aktivity, sledovanie videa – pozorovanie, samostatná analýza, spoločná práca 

v dvojiciach a vyhodnocovanie práce s textom. Po aktivitách v dvojiciach sa viedla 

diskusia, vytvoril sa akrostich a päťlístok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Závery a odporúčania od  p. Tibora Hujdiča 

- Lepšie čítať znamená lepšie sa učiť 

- Zvyšovať motiváciu k učeniu 

- Včas diagnostikovať problémy čítania u detí 

- Dôslednejšia práca s textom – zvyšovanie slovnej zásoby 

- Zvýšiť impulz k čítaniu 

- Čítať deťom 

- Rozprávať s deťmi o knihách 

- Organizovať akcie na podporu čítania 

- Vytvárať priestor na čítanie 

- Prácu s textom klasifikovať ako hru, aby dieťa pochopilo a porozumelo podstate textu 

- Zaniesť pravidelný čas počas vyučovania na čítanie 

- Vytvárať čitateľské kluby 
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