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DOTDOTDOTDOTDOTAZNÍK PRE UČITEĽAZNÍK PRE UČITEĽAZNÍK PRE UČITEĽAZNÍK PRE UČITEĽAZNÍK PRE UČITEĽOOOOOVVVVV
NNNNNA HODNOTENIE GRAMOTNOSA HODNOTENIE GRAMOTNOSA HODNOTENIE GRAMOTNOSA HODNOTENIE GRAMOTNOSA HODNOTENIE GRAMOTNOSTI ŽIAKTI ŽIAKTI ŽIAKTI ŽIAKTI ŽIAKOOOOOVVVVV

V 3. RV 3. RV 3. RV 3. RV 3. ROČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠ

Meno a priezvisko dieťaťa:......................................................................................................................................................

Škola:.........................................................................................................................................................................................

Dátum hodnotenia: ............... Ročník: ............................ Hodnotil/a:.............................................................

Skôr ako začnete vypĺňať tento dotazník, pozrite si jeho štruktúru.

SKÓRE HOVORENEJ REČI: / 28 SKÓRE PÍSANIA: / 28

SKÓRE ČÍTANIA: / 44 CELKCELKCELKCELKCELKOOOOOVÉ SKVÉ SKVÉ SKVÉ SKVÉ SKÓRE:ÓRE:ÓRE:ÓRE:ÓRE:       / 1      / 1      / 1      / 1      / 10000000000

ČASŤ I. ZhodnoťČASŤ I. ZhodnoťČASŤ I. ZhodnoťČASŤ I. ZhodnoťČASŤ I. Zhodnoťttttte re re re re reč a jazykeč a jazykeč a jazykeč a jazykeč a jazykooooovvvvvé schopnosé schopnosé schopnosé schopnosé schopnosti žiakti žiakti žiakti žiakti žiaka podľa podľa podľa podľa podľa nasledua nasledua nasledua nasledua nasledujúcich ojúcich ojúcich ojúcich ojúcich otáztáztáztáztázokokokokok.....
ZakrZakrZakrZakrZakrúžkúžkúžkúžkúžkuuuuujtjtjtjtjte číslo odpoe číslo odpoe číslo odpoe číslo odpoe číslo odpovede, ktvede, ktvede, ktvede, ktvede, ktorororororá najlepšie vysá najlepšie vysá najlepšie vysá najlepšie vysá najlepšie vystihutihutihutihutihuje súčasné schopnosje súčasné schopnosje súčasné schopnosje súčasné schopnosje súčasné schopnosti dieťti dieťti dieťti dieťti dieťaťaťaťaťaťa.a.a.a.a.

RRRRRozumie hoozumie hoozumie hoozumie hoozumie hovvvvvorororororeneeneeneeneenej rj rj rj rj reči ( oeči ( oeči ( oeči ( oeči ( otázktázktázktázktázkam, kam, kam, kam, kam, konononononvvvvverererererzácii, vyzácii, vyzácii, vyzácii, vyzácii, vysvsvsvsvsveeeeetľtľtľtľtľooooovvvvvaniu)?aniu)?aniu)?aniu)?aniu)?

väčšinou nerozumie často nerozumie správne väčšinou rozumie vždy rozumie

1 2 3 4

KKKKKeď reď reď reď reď rozprozprozprozprozpráváváváváva, vya, vya, vya, vya, vyslosloslosloslovuvuvuvuvujejejejeje

väčšinu hlások nesprávne viaceré hlásky nesprávne 1 – 2 hlásky nesprávne správne všetky hlásky

1 2 3 4

Je jeho rJe jeho rJe jeho rJe jeho rJe jeho reč greč greč greč greč gramaticky samaticky samaticky samaticky samaticky sprprprprprávna?ávna?ávna?ávna?ávna?

je výrazne narušená často nie je správna väčšinou je správna vždy je správna

1 2 3 4

VVVVVie výsie výsie výsie výsie výstižne rtižne rtižne rtižne rtižne rozprozprozprozprozprávávávávávať vlasať vlasať vlasať vlasať vlastný zážittný zážittný zážittný zážittný zážitokokokokok, udalosť, udalosť, udalosť, udalosť, udalosť, počutý príbeh?, počutý príbeh?, počutý príbeh?, počutý príbeh?, počutý príbeh?

Produkuje krátke vety, Rozprávanie je nesúvislé, Príbeh má štruktúru, Rozpráva jasne, výstižne
je neisté, čaká na zachytené sú len niektoré sú zachytené podstatné a logicky. Príbeh má
pomocné otázky. časti, chýbajú dôležité informácie. štruktúru: úvod, jadro,
Informácie nie sú presné, informácie. Nezainteresovaný Nezainteresovaný záver. Je yroyumiteľný
chýba štruktúra príbehu. poslucháč neporozumie. poslucháč kladie otázky i nezainteresovanému

na úplné porozumenie. poslucháčovi.

1 2 3 4
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AkAkAkAkAko bo bo bo bo by sy sy sy sy sttttte chare chare chare chare charaktaktaktaktakterizerizerizerizerizooooovvvvvali schopnosť žiakali schopnosť žiakali schopnosť žiakali schopnosť žiakali schopnosť žiaka začať ka začať ka začať ka začať ka začať konononononvvvvverererererzáciu a viesť dialóg?záciu a viesť dialóg?záciu a viesť dialóg?záciu a viesť dialóg?záciu a viesť dialóg?

Sám nevie začať rozhovor, Väčšinou vstupuje do rozhovoru Začína konverzáciu Vstupuje do
len odpovedá na otázky, na výzvu a čaká na otázky. i sám, udrží tému konverzácie bez ťažkostí,
sám ich nikdy nekladie. Sám dokáže iniciovať rozhovor rozhovoru, rozvíja ju často kladie otázky

len so známou osobou. Je si čiastočne, kladie a snaží sa udržať
neistý. Rýchlo sa vzdá. jednoduché otázky. dialóg, primerane

Nesnaží sa udržať rozvíja tému rozhovoru.
rozhovor.

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže nase nase nase nase naspamäť prpamäť prpamäť prpamäť prpamäť predniesť dlhšiu báseň alebo predniesť dlhšiu báseň alebo predniesť dlhšiu báseň alebo predniesť dlhšiu báseň alebo predniesť dlhšiu báseň alebo prózu?ózu?ózu?ózu?ózu?

nie s veľkou pomocou s malou pomocou áno, bez problémov

1 2 3 4

AkAkAkAkAko bo bo bo bo by sy sy sy sy sttttte zhodnoe zhodnoe zhodnoe zhodnoe zhodnotili slotili slotili slotili slotili slovnú zásobu žiakvnú zásobu žiakvnú zásobu žiakvnú zásobu žiakvnú zásobu žiaka?a?a?a?a?

chudobná slabšia, má problémy vybaviť si bežná výborná
potrebné slová

1 2 3 4

SKSKSKSKSKÓRE HOÓRE HOÓRE HOÓRE HOÓRE HOVVVVVORENEJ REČI : ___ / 28ORENEJ REČI : ___ / 28ORENEJ REČI : ___ / 28ORENEJ REČI : ___ / 28ORENEJ REČI : ___ / 28

ČASŤ II. ZhodnoťČASŤ II. ZhodnoťČASŤ II. ZhodnoťČASŤ II. ZhodnoťČASŤ II. Zhodnoťttttte výke výke výke výke výkononononony žiaky žiaky žiaky žiaky žiaka v číta v číta v číta v číta v čítaní podľaní podľaní podľaní podľaní podľa nasledua nasledua nasledua nasledua nasledujúcich ojúcich ojúcich ojúcich ojúcich otáztáztáztáztázokokokokok.....

Akým sAkým sAkým sAkým sAkým spôsobom žiak čítpôsobom žiak čítpôsobom žiak čítpôsobom žiak čítpôsobom žiak číta?a?a?a?a?

číta hláskovaním, číta neplynulo, občas číta plynulo, avšak číta plynulo a rýchlo
slabikovaním alebo sa zarazí pri ťažších pomalšie
dvojitým čítaním slovách

1 2 3 4

DodrDodrDodrDodrDodržiažiažiažiažiavvvvva pri číta pri číta pri číta pri číta pri čítaní prízvukaní prízvukaní prízvukaní prízvukaní prízvuk, dôr, dôr, dôr, dôr, dôrazazazazaz, členenie vie, členenie vie, členenie vie, členenie vie, členenie viet?t?t?t?t?

nie, robí mu to problémy spontánne nie, až po upozornení áno, pri ľahších áno, bez problémov
a známych textoch

1 2 3 4

AkAkAkAkAko časo časo časo časo časttttto sa pri číto sa pri číto sa pri číto sa pri číto sa pri čítaní mýli?aní mýli?aní mýli?aní mýli?aní mýli?

veľmi často často zriedkakedy takmer nikdy

1 2 3 4

OprOprOprOprOpraaaaavuvuvuvuvuje svje svje svje svje svoooooje chje chje chje chje chybybybybyby pri číty pri číty pri číty pri číty pri čítaní?aní?aní?aní?aní?

takmer nikdy zriedkakedy väčšinou vždy, keď sa pomýli

1 2 3 4
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DokážDokážDokážDokážDokáže samose samose samose samose samostttttatne a zmatne a zmatne a zmatne a zmatne a zmyyyyysluplne zrsluplne zrsluplne zrsluplne zrsluplne zreprepreprepreprodukodukodukodukodukooooovvvvvať prať prať prať prať prečítečítečítečítečítaný taný taný taný taný teeeeext?xt?xt?xt?xt?

nie len s výraznou pomocou s malou pomocou celkom samostatne

1 2 3 4

VVVVVie vytvie vytvie vytvie vytvie vytvoriť osnooriť osnooriť osnooriť osnooriť osnovu prvu prvu prvu prvu prečítečítečítečítečítaného taného taného taného taného teeeeextu a tvxtu a tvxtu a tvxtu a tvxtu a tvoriť k nemu ooriť k nemu ooriť k nemu ooriť k nemu ooriť k nemu otázky?tázky?tázky?tázky?tázky?

nie zriedka väčšinou vždy

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže vytiahnuť podse vytiahnuť podse vytiahnuť podse vytiahnuť podse vytiahnuť podstttttatnú infatnú infatnú infatnú infatnú infororororormáciu z tmáciu z tmáciu z tmáciu z tmáciu z teeeeextu, zapamätxtu, zapamätxtu, zapamätxtu, zapamätxtu, zapamätať si ju, prípadne o neať si ju, prípadne o neať si ju, prípadne o neať si ju, prípadne o neať si ju, prípadne o nej disj disj disj disj diskkkkkutututututooooovvvvvať?ať?ať?ať?ať?

nie len s výraznou pomocou s malou pomocou celkom samostatne

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže odhaliť aj se odhaliť aj se odhaliť aj se odhaliť aj se odhaliť aj skrkrkrkrkrytý význam tytý význam tytý význam tytý význam tytý význam teeeeextu, naprxtu, naprxtu, naprxtu, naprxtu, napr. v bájk. v bájk. v bájk. v bájk. v bájkach alebo vtipoch?ach alebo vtipoch?ach alebo vtipoch?ach alebo vtipoch?ach alebo vtipoch?

nie skôr nie väčšinou vždy

1 2 3 4

VVVVVie mať a vyie mať a vyie mať a vyie mať a vyie mať a vyjadriť vlasjadriť vlasjadriť vlasjadriť vlasjadriť vlastný náztný náztný náztný náztný názororororor, zhodno, zhodno, zhodno, zhodno, zhodnotiť ktiť ktiť ktiť ktiť konanie posonanie posonanie posonanie posonanie postáv v príbehu?táv v príbehu?táv v príbehu?táv v príbehu?táv v príbehu?

nie skôr nie väčšinou vždy

1 2 3 4

Je pri čítJe pri čítJe pri čítJe pri čítJe pri čítaní a praní a praní a praní a praní a práci s táci s táci s táci s táci s teeeeextxtxtxtxtom tvom tvom tvom tvom tvorivý a originálnorivý a originálnorivý a originálnorivý a originálnorivý a originálny? Vy? Vy? Vy? Vy? Využíyužíyužíyužíyužívvvvva sva sva sva sva svoooooju fju fju fju fju fantáziu?antáziu?antáziu?antáziu?antáziu?

nie, vzhľadom na zvyčajne sa pridŕža textu, občas príde s dobrým áno, dokáže dotvoriť
problémy s čítaním málokedy sa uvoľní nápadom aj rozvinúť príbeh

1 2 3 4

MyMyMyMyMyslítslítslítslítslíte si, že si, že si, že si, že si, že žiak číte žiak číte žiak číte žiak číte žiak čítaaaaa

len povinné texty občas komiksy alebo skôr časopisy, občas je vyspelý čitateľ,
z učebnice vtipy, keď ho zaujmú má záujem aj o knihy prečítal už viac kníh

1 2 3 4

SKSKSKSKSKÓRE ČÍTÓRE ČÍTÓRE ČÍTÓRE ČÍTÓRE ČÍTANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 444444
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ČASŤ III.ČASŤ III.ČASŤ III.ČASŤ III.ČASŤ III. ZhodnoťZhodnoťZhodnoťZhodnoťZhodnoťttttte výke výke výke výke výkononononony žiaky žiaky žiaky žiaky žiaka v písaní a v pra v písaní a v pra v písaní a v pra v písaní a v pra v písaní a v pravavavavavopise podľopise podľopise podľopise podľopise podľa nasledua nasledua nasledua nasledua nasledujúcich ojúcich ojúcich ojúcich ojúcich otáztáztáztáztázokokokokok.....

PrPrPrPrPrepíše sepíše sepíše sepíše sepíše sprprprprprávne podľávne podľávne podľávne podľávne podľa pra pra pra pra predlohedlohedlohedlohedlohy primery primery primery primery primerane nárane nárane nárane nárane náročný točný točný točný točný teeeeext?xt?xt?xt?xt?

nie zriedka väčšinou áno, vždy

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže sa naučiť aj uplatniť pri písaní pre sa naučiť aj uplatniť pri písaní pre sa naučiť aj uplatniť pri písaní pre sa naučiť aj uplatniť pri písaní pre sa naučiť aj uplatniť pri písaní praaaaavvvvvopisné propisné propisné propisné propisné praaaaavidlá a poučky?vidlá a poučky?vidlá a poučky?vidlá a poučky?vidlá a poučky?

nie skôr nie väčšinou áno

1 2 3 4

SSSSStíha písať diktáttíha písať diktáttíha písať diktáttíha písať diktáttíha písať diktáty sy sy sy sy spolu s ospolu s ospolu s ospolu s ospolu s ostttttatnými žiakmi tatnými žiakmi tatnými žiakmi tatnými žiakmi tatnými žiakmi takakakakak, ab, ab, ab, ab, aby ty ty ty ty to nebolo na úko nebolo na úko nebolo na úko nebolo na úko nebolo na úkor sor sor sor sor sprprprprprávnosávnosávnosávnosávnosti?ti?ti?ti?ti?

nie zriedka väčšinou áno, vždy

1 2 3 4

VVVVVie si sám nájsť a oprie si sám nájsť a oprie si sám nájsť a oprie si sám nájsť a oprie si sám nájsť a opraaaaaviť chviť chviť chviť chviť chybybybybyby v písomných pry v písomných pry v písomných pry v písomných pry v písomných prácach?ácach?ácach?ácach?ácach?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže samose samose samose samose samostttttatne napísať zmatne napísať zmatne napísať zmatne napísať zmatne napísať zmyyyyysluplný tsluplný tsluplný tsluplný tsluplný teeeeext na danú tému (sloh)?xt na danú tému (sloh)?xt na danú tému (sloh)?xt na danú tému (sloh)?xt na danú tému (sloh)?

nie zriedka väčšinou áno, vždy

1 2 3 4

VVVVVynechávynechávynechávynechávynecháva alebo pra alebo pra alebo pra alebo pra alebo prehadzuehadzuehadzuehadzuehadzuje písmená, kje písmená, kje písmená, kje písmená, kje písmená, komolí sloomolí sloomolí sloomolí sloomolí slovvvvvá? Rá? Rá? Rá? Rá? Robí vobí vobí vobí vobí veľeľeľeľeľa cha cha cha cha chýb v písaní diakritiky?ýb v písaní diakritiky?ýb v písaní diakritiky?ýb v písaní diakritiky?ýb v písaní diakritiky?

áno, veľmi často pomerne často zriedkakedy nie

1 2 3 4

Je písmo po grJe písmo po grJe písmo po grJe písmo po grJe písmo po grafafafafafickickickickickeeeeej sj sj sj sj strtrtrtrtránkánkánkánkánke čite čite čite čite čitatatatatateľné a úhľeľné a úhľeľné a úhľeľné a úhľeľné a úhľadné?adné?adné?adné?adné?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

SKSKSKSKSKÓRE PÍSÓRE PÍSÓRE PÍSÓRE PÍSÓRE PÍSANIA : ___ / 28ANIA : ___ / 28ANIA : ___ / 28ANIA : ___ / 28ANIA : ___ / 28


