
ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

5. ROČNÍK 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  V.  

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTICKA PREDMETU: 

Žiaci nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať text a samostatne tvoriť nový 

umelecký text. Žiak má získať také intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného 

čitateľa ,ktorý v literatúre nachádza zábavu, poučenie, vie sa v nej orientovať a vzdelávať. 

Žiak sa prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou všeobecne, konkrétne s 

literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho 

textu, získava informácie o autoroch. Tieto kompetencie sa chápu ako východisko pre ďalšie 

rozvíjanie komunikačných schopností v ostatných vyučovacích predmetoch. V danom spôsobe 

zvládania jazyka sa dbá na preferovanie zážitkového modelu vyučovania jazyka. 

 

CIELE PREDMETU: 

Vybrať text podľa komunikačného zámeru, nahlas, ticho a opakovane prečítať text, po chopiť 

umelecký a vecný text s využitím explicitných informácií, pochopiť text podľa implicitných 



informácií, reprodukovať umelecký a vecný text na základe chronologickej alebo logickej 

postupnosti, rozoznať všeobecné usporiadanie textu – odseky, nadpisy atď., rozpoznať 

a pomenovať rozličné texty a určiť ich horizontálnu štruktúru, vyhľadať prvky nadväznosti 

medzi slovami a skupinami slov, ktoré slúžia na plynulý prechod medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí, určiť časovú a logickú postupnosť pri rozvíjaní vety, porozumieť významu 

slov v umeleckých a vecných textoch, porozumieť štruktúre slova a jeho častiam a rozoznať 

sémantické vzťahy medzi slovami, skupinami slov jednovýznamové – viacvýznamové slová.  

 

KOMPETENCIE: 

Komunikačná kompetencia 

 spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať  

 pochopiť význam textu, kompozíciu textu, význam lexikálnych jednotiek, podstatu 

vecného a umeleckého textu ...  

 spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie  

 zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie  

 spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať  

 schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city  

 pochopiť význam textu, kompozíciu textu, význam lexikálnych jednotiek, podstatu 

vecného a umeleckého textu ... 

 schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín  

 

Kognitívna kompetencia 

 spôsobilosť používať kognitívne operácie 

 spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine  

 spôsobilosť kritického myslenia 

 spôsobilosť formulovať a riešiť problémy  

 schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky  

 

Intrapersonálna kompetencia 

 vytvárať a reflektovať vlastnú identitu  



 vytvárať vlastný hodnotový systém  

 schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života  

 

Interpersonálna kompetencia 

 spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty 

 schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín 

 spôsobilosť kooperácie 

 schopnosť empatie  

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozpoviem ti rozprávku 

Hádač, strúhač, strelec, 

poprac 

správne čítanie, využitie 

prozodických vlastností 

jazyka 

hl. myšlienka, téma 

Žiak dokáže samostatne na 

základe explicitných, ale aj 

implicitných informácií:  

- charakterizovať správanie 

postáv,  

– hodnotiť ich konanie,  

- určiť ich vzájomný vzťah, 

- zostaviť dejovú osnovu 

Čert slúži dejová osnova 

interpretácia 

umelecké prostriedky 

Prerozprávať prečítaný text so 

zachovaním časovej a príčinnej 

postupnosti a s prípadnými 

individuálnymi obmenami. 

Dlhý nos osnova 

plagát 

- vyjadriť svoj názor na prečítaný 

text 

- vytvoriť plagát k rozprávke 

O veternom kráľovi 

 

 

Vyjadrime sa kresbou 

Výrazné čítanie, práca 

s hlasom 

 

 

hl. myšlienka, dej 

Žiak vie správne intonovať všetky 

druhy viet a uplatňovať správny 

slovný a vetný prízvuk.  

Pri čítaní dodržiava správne 

dýchanie.  

Žiak nakreslí časť príbehu, 

zaujímavú myšlienku z textu. 

Môj najkrajší príbeh rozvoj estetického cítenia 

brainstorming 

Žiak dokáže debatovať, 

argumentovať, vyjadriť svoj 

názor. 

O kocúrikovi zvieratká v rozprávkach 

uvažujeme o tom, čo sme 

prečítali 

Žiak vie veku primerane vyhľadať 

explicitne i implicitne vyjadrené 

informácie v texte a na základe 

nich analyzovať text:  vyhľadať 



kľúčové slová v texte; vie sa 

orientovať v postavách.  

Prorok Rak pojmová a myšlienková 

mapa 

Žiak dokáže vytvoriť pojmovú 

a myšlienkovú mapu. 

Dramatizujeme – Prorok 

Rak 

dramatizácia Žiak dokáže zahrať postavu, 

zdramatizovať text. 

Relaxujeme pri rozprávke relaxácia, počúvanie Žiak dokáže pri počúvaní aktívne 

relaxovať. 

Moja najobľúbenejšia 

kniha 

rozhovor Žiak vie prezentovať knihu pred 

spolužiakmi. 

Vyjadrime hlavnú 

myšlienku kresbou 

Vyjadrime hlavnú 

myšlienku kresbou 

Žiak dokáže pretransformovať 

hlavnú myšlienku do kresby. 

Drevená krava čítanie s tabuľkou 

predpovedí 

Žiak dokáže pripraviť tabuľku, 

ktorej časť vyplní pred čítaním 

a časť po prečítaní príbehu. 

O hlúpej žene čítanie a interpretácia 

textu 

tvorba otázok 

Žiak vie vybrať zaujímavú 

myšlienku z textu a rozobrať ju.  

Žiak dokáže na obhajobu svojho 

stanoviska použiť ako argumenty 

niektoré poznatky získané 

analýzou textu. 

Dialogizácia rozprávky hranie rolí Žiak dokáže precítiť svoju úlohu. 

Medveď a komár 

Ako cigán čerta ošialil 

diagnostikovanie čítania, 

preveriť úroveň 

čitateľských schopností 

Žiak dokáže správne, výrazne 

prečítať text, pričom využíva 

poznatky z jazykovej roviny. 

Múdry Maťko a blázni pojmová a myšlienková 

mapa 

Žiak dokáže vytvoriť pojmovú 

a myšlienkovú mapu. 

Múdry Maťko a blázni pojmová a myšlienková 

mapa 

Žiak dokáže vytvoriť pojmovú 

a myšlienkovú mapu. 

Hádame postavy z 

rozprávok 

pantomíma, situačné 

metódy, hranie rolí 

Žiak dokáže využiť 

i mimojazykové prostriedky. 

Had, mačička a psík zvieracia rozprávka, 

prostredie, pointa 

Žiak vie opísať prostredie, v 

ktorom sa príbeh odohráva, 

vyjadriť autorský zámer − pointu. 

Radúz a Ľudmila téma, hl. myšlienka 

 

Žiak dokáže samostatne na 

základe explicitných, ale aj 

implicitných informácií:  

– charakterizovať správanie 

postáv,  

– hodnotiť ich konanie,  

– určiť ich vzájomný vzťah;  

 

 



HODNOTENIE ŽIAKOV: 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy.  

Klasifikácia známkou, ale aj možnosť využívať empatické spôsoby hodnotenia čiastkových 

výsledkov pochvalou, povzbudením, vyzdvihnutím dosiahnutia čiastkového cieľa...Cieľom 

hodnotenia vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom sú jeho nedostatky, rezervy. Určiť 

návod, ako postupovať pri ich odstraňovaní. Ohodnotiť prepojenie medzi vedomosťami, 

zručnosťami a spôsobilosťami.  


