
HRAVÉ ČÍTANIE 

3. ROČNÍK 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu HRAVÉ ČÍTANIE 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTICKA PREDMETU: 

 Hravé čítanie predstavuje netradičný, ale efektívny spôsob vyučovania čítania v dobe, 

keď sa kladie dôraz na čítanie s porozumením a gramotné čítanie, teda umelecký, ale aj vecný 

text. Čítanie je jedna zložka slovenského jazyka, ale svojou kvalitou a úrovňou čitateľských 

kompetencií  podmieňuje výučbu vo všetkých predmetoch. Čítanie, okrem iných komponentov, 

má estetickú povahu,  ktorá pomáha rozvíjať osobnosť človeka. Ak sa žiak naučí čítať plynulo, 

uvedomene a správne,  naučí sa tiež čítať výrazne  a umelecký text prežiť a precítiť. To je už 

len krôčik k tomu, aby mohol s textom tvorivo pracovať, vstupovať do neho, pozmeniť ho alebo 

vytvoriť vlastný  koniec príbehu.  

 Predmet hravé čítanie  úzko nadväzuje na učivo slovenského jazyka a literatúry. 

Na vyučovacích hodinách sa nebude pracovať klasicky s čítankou. Veľký dôraz budeme klásť 

na čítanie s porozumením a gramotné čítanie. Čítanie patrí medzi komunikačné prostriedky a je 

druh rečovej produkcie. Ak žiak nezvládne techniku čítania v jeho počiatočných fázach, stráca 

motiváciu k čítaniu, stáva sa slabým čitateľom a rozsah jeho ťažkostí sa neustále zväčšuje. 

Takýto žiak nechápe obsah prečítaného a horšie sa orientuje v texte. Neodmysliteľnou súčasťou 

tvorivého procesu pri čítaní je schopnosť detí mladšieho školského veku vyjadriť pocity, 

emócie z prečítaného. Žiak sa má rozvíjať v príjemnom, prajnom školskom prostredí, v 

sociálnom porozumení a spolupráci, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu a úroveň čítania, ako aj 



techniku či spôsob čítania. Dieťa má prirodzene vrodenú  schopnosť hrať sa,  napodobňovať, 

používať rôzne neverbálne, pantomimické i verbálne prostriedky, dokáže prežívať napätie, 

silné zážitky, emócie.. 

 Hravé čítanie je dynamický proces. Vedúci /učiteľ/ vedie skupinu k skúmaniu, 

prešetrovaniu reality, príbehu a seba, k rozvíjaniu myšlienok, citov, vyjadrovaniu pohybom, 

gestom, mimikou, slovom.  

 

CIELE PREDMETU: 

 Na hodinách hravého čítania učiteľ neustále vedie žiakov k hľadaniu, vymýšľaniu, 

tvoreniu, nápaditosti, fantázii, originalite. Na rozvíjanie tvorivosti a tvorivého myslenia 

využíva rozmanité didakticky i  formatívne  účinné výzvy : 

Uvažuj, ako by mohol príbeh pokračovať. Vymysli iný koniec príbehu. Navrhni, ako môžeme 

pomôcť hlavnému hrdinovi. Porovnaj správanie rozprávkových hrdinov. Čo navrhuješ, aby 

príbeh mohol skončiť lepšie... 

Učiteľ neustále podnecuje tvorivé činnosti žiakov. Vedie ich k hľadaniu súvislostí, objavovaniu 

dôležitých kľúčových slov, hodnoteniu  správania literárnych postáv. Je dôležité, aby do 

vyučovania hravého čítania  vstúpil princíp  problémovosti , ktorý  podmieňuje rozvoj tvorivého 

myslenia. Riešením problému žiaci objavujú spôsoby a postupy riešenia ťažkostí, do ktorých 

sa literárni hrdinovia dostávajú. Tvorivosť  a vynaliezavosť je zložitá schopnosť , aktivita 

človeka, ktorej finálnym produktom sú nové umelecké diela  a nové možnosti v riešení úloh.  

Úlohou tvorivého pedagóga v oblasti predmetu  hravé čítanie je : 

- povzbudiť a viesť tvorivú obrazotvornosť dieťaťa, 

- poskytnúť deťom skúsenosť samostatného myslenia a vyjadrenia vlastných     

myšlienok bez strachu, 

- vytvárať nový priestor na motiváciu a aktivizáciu žiakov pri  čítaní s porozumením, 

- prostredníctvom čítania podporovať kognitívny, nonkognitívny (afektívny) 

a psychomotorický rozvoj osobnosti, 

- rozmanitými druhovými a žánrovými literárnymi formami oživovať recepciu 

klasických čítankových literárnych textov, 

- podnecovať subjektívne prežívanie, pôsobiace na hodnotovú (estetickú) orientáciu 

žiakov i na vzájomnú komunikáciu medzi nimi, 

- zaradiť do vyučovacieho procesu prácu s detským časopisom, ktorý vytvára netradičný, 

podnetný priestor na uplatnenie pre nadaných, ale i slabšie prospievajúcich žiakov, 

- vypestovať u žiakov záujem i návyk čítať nielen detské knihy, ale i časopisy a prispieť 

tak k rozvíjaniu ich individuálnych potrieb a záujmov, 

- podporiť slabšie prospievajúcich žiakov, dať im priestor a tak vyzdvihnúť ich osobnosť, 

- podporiť vzájomný  rešpekt a spoluprácu v kolektíve žiakov. 

   

 



KOMPETENCIE: 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať a vyjadriť svoj názor, 

- precvičuje a upevňuje si techniku čítania, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, 

- pokúša sa problémy a konflikty riešiť primeraným spôsobom, 

- formou hier so slovami, vetami... rozvíja myslenie, 

- vyhľadáva informácie o jazyku v časopisoch a knihách a i., 

- prichádza s novými nápadmi, je kreatívny pri spoločnej práci, 

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky, 

- vie koncentrovať svoju pozornosť, 

- zdokonaľuje svoje vyjadrovacie schopnosti. 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zážitkové rozprávanie, 

reprodukcia, aktívne 

počúvanie 

počúvanie, rozprávanie, 

vyjadrenie pocitov, nadpis, 

reprodukcia, dramatizácia, 

hra  

Žiak vie vhodne 

sformulovať výpoveď, 

používa správny slovosled, 

artikuláciu, prehlbuje 

zručnosti jednoduchého 

vyjadrovania sa. 

Práca s literárnym textom tiché a hlasné čítanie, hra so 

slovami, slovná zásoba, 

náučný text, počúvanie,  

Žiak zdokonaľuje techniku 

čítania s porozumením, vie 

plynule čítať, rozširuje 

slovnú zásobu, rozvíja 

zrakový postreh, pamäť 

a výslovnosť náročných 

slov, dbá na interpunkčné 

znamienka, vie sa orientovať 

v texte, vie odpovedať na 

otázky. 

Vlastná tvorba, prezentácia list, oznam, plagát, projekt Žiak sa vie súvisle a výstižne 

vyjadriť písomnou formou, 

vie zostaviť plagát, oznam, 

orientuje sa kde, kedy, ako, 

prečo..., rozvíja fantáziu a 

slovnú zásobu. 

Základy komunikácie verbálna a neverbálna 

komunikácia, hra so 

slovami, orientácia v texte,  

Žiak rešpektuje pravidlá pri 

verbálnej komunikácii, 

chápe význam neverbálnej 

komunikácie, prehlbuje 



zručnosti vyjadrovania, tvorí 

rozvité vety. 

Autori detskej literatúry spisovatelia detskej 

literatúry 

Žiak vie vymenovať 

detských spisovateľov, 

ilustrátorov, chápe pojem 

ilustrácia. 

Časopis detský časopis, noviny Žiak vie pracovať s detským 

časopisom, vyhľadať 

informácie. 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV: 

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

žiakov základnej školy.  


