Rok rozvoja čitateľskej gramotnosti
Školský rok 2016/2017 bol MŠVVaŠ SR vyhlásený za „Rok čitateľskej gramotnosti“. Základná škola sa v rokoch 2009 až
2011 v projekte „Čítaj, pochop a použi!“ (ďalej ČPP) venovala príprave materiálov na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
a následne tieto materiály využíva vo svojej práci so žiakmi školy. Materiály sú spracované pre predmety I. stupňa, ako
možnosť využitia spojenia dvoch predmetov, projektového alebo skupinového vyučovania. V rámci druhého stupňa sú
spracované materiály pre predmety Slovenský jazyk, Matematika, Fyzika, Informatika, Biológia, Chémia, Geografia a
Anglický jazyk. Tieto materiály majú k dispozícii vyučujúci vo forme CD alebo brožúrok.
Tento školský rok obohatíme prácu o celotriedne aktivity nasledovne:
 Úvodné testovanie úrovne čitateľskej gramotnosti
II. stupeň – test projektu ČPP – spoločný pre celý druhý stupeň,
I. stupeň – vypracovanie testov na pre jednotlivé ročníky.
Tetovanie prebehne prvý septembrový týždeň 2016
Zodpovední: triedne učiteľky, zástupkyne riaditeľky školy
 Riadený rozhovor žiakov s triednou učiteľkou na tému – Ako čítať?
Manuál poskytne Mgr. Jana Rovenská. Realizácia bude v septembri pri výbere knihy pre triedu a formou triednickej
hodiny.
 Práca s knihou
I. stupeň – ročník si vyberie knihu, ktorú budú spoločne čítať
II. stupeň – trieda si vyberie knihu, ktorú budú spoločne čítať. Trieda môže mať dve knihy – pre chlapcov a pre
dievčatá.
Čítanie prebehne v období september 2016 – február 2017
Zodpovední: triedne učiteľky
 Prezentácia – projektový týždeň
I. stupeň – prezentácia prebehne po ročníkoch – jednu knihu odprezentujú zástupcovia triedy
II. stupeň – prezentácia bude prebiehať po ročníkoch
Projektový týždeň – príprava prezentácií - dramatizácia, referát, projekt, individuálna interpretácia, úvaha, voľné
pokračovanie diela a iné rôzne formy.
 Štúrov Zvolen
II. stupeň zorganizuje školské kolo súťaže v rétorike. Víťazi budú reprezentovať školu v okresnom kole (apríl 2017)
 Využitie prezentácii – vystúpenie ku Dňu matiek, v Predmetovej show
 Výstupný test
slúži na porovnanie výsledkov žiaka na začiatku šk. roku a na konci šk. roku

Počas celého školského roka sa učitelia zamerajú na jednotlivých predmetoch na rozvoj čítania s porozumením a to
buď prípravou vlastných materiálov, alebo využitím materiálov projektu ČPP.
Hodiny takto zamerané označia v triednej knihe – ČPP. Na záver školského roku sa takto odučené hodiny sčítajú.
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