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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 1V 1V 1V 1V 1. R. R. R. R. ROČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠOČNÍKU ZŠ

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

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

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

Skôr akSkôr akSkôr akSkôr akSkôr ako začneo začneo začneo začneo začnettttte vypĺňať te vypĺňať te vypĺňať te vypĺňať te vypĺňať tententententento doo doo doo doo dotttttazníkazníkazníkazníkazník, pozrit, pozrit, pozrit, pozrit, pozrite si jeho še si jeho še si jeho še si jeho še si jeho štrtrtrtrtruktúruktúruktúruktúruktúru.u.u.u.u.

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 (otázktázktázktázktázke, bee, bee, bee, bee, bežnežnežnežnežnej kj kj kj kj 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, je jeho ra, je jeho ra, je jeho ra, je jeho ra, je jeho reč zreč zreč zreč zreč zrozumitozumitozumitozumitozumiteľná?eľná?eľná?eľná?eľná?

zriedka väčšinou nie väčšinou áno áno

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 áno áno

1 2 3 4

AkAkAkAkAko jasne a logicky dokážo jasne a logicky dokážo jasne a logicky dokážo jasne a logicky dokážo jasne a logicky dokáže vyre vyre vyre vyre vyrozprozprozprozprozprávávávávávať osobný zážitať osobný zážitať osobný zážitať osobný zážitať osobný zážitokokokokok, udalosť, udalosť, udalosť, udalosť, udalosť, počutý príbeh?, počutý príbeh?, počutý príbeh?, počutý príbeh?, počutý príbeh?

Produkuje krátke 1 – 2- Samostatne zachytí Poskytne väčšinu Jasne a logicky
slovné vety, je váhavé, niektoré časti, avšak informácie, zachytí poskytne celú informáciu,
čaká na pomocné rozprávanie je nesúvislé, následnosť udalostí, zachytí následnosť
otázky, má ťažkosti chýbajú dôležité nezainteresovaný i príčinu, rozprávanie
pri odpovedaní na ne. informácie (kto, kde, kedy...). poslucháč však kladie je zrozumiteľné

otázky na úplné  i nezainteresovanému
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 dieťali schopnosť dieťali schopnosť dieťali schopnosť dieťali schopnosť dieťaťaťaťaťaťa 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?

Samo nezačne rozhovor, Väčšinou vstupuje Začína konverzáciu Vstupuje do
čaká na výzvu, len do rozhovoru na výzvu i samo, udrží tému konverzácie bez ťažkostí,
odpovedá na otázky, a čaká na otázky. rozhovoru, rozvíja ju často kladie otázky
samo ich nikdy nekladie. Samo dokáže iniciovať rozhovor čiastočne, kladie a snaží sa udržať

len so známou osobou. Je si jednoduché otázky. dialóg, primerane
neisté, rýchlo sa vzdá. Nesnaží sa udržať rozvíja tému rozhovoru.

rozhovor.

1 2 3 4

VVVVVie dieťie dieťie dieťie dieťie dieťa poa poa poa poa povvvvvedať nasedať nasedať nasedať nasedať naspamäť aspamäť aspamäť aspamäť aspamäť aspoň dvpoň dvpoň dvpoň dvpoň dve básne z pre básne z pre básne z pre básne z pre básne z prvvvvvého rého rého rého rého ročníkočníkočníkočníkočníka?a?a?a?a?

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 dieťvnú zásobu dieťvnú zásobu dieťvnú zásobu dieťvnú zásobu dieťaťaťaťaťaťa?a?a?a?a?

chudobná slabšia, má problémy bežná výborná
vybaviť si 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.....

RRRRRozloozloozloozloozloží a zloží a zloží a zloží a zloží a zloží složí složí složí složí slovvvvvá z hlások?á z hlások?á z hlások?á z hlások?á z hlások?

nie len niekoľko slov väčšinu slov všetky

1 2 3 4

PrPrPrPrPrečítečítečítečítečíta sa sa sa sa sprprprprprávne vávne vávne vávne vávne veľké, malé, písané a tlačeľké, malé, písané a tlačeľké, malé, písané a tlačeľké, malé, písané a tlačeľké, malé, písané a tlačené písmená sloené písmená sloené písmená sloené písmená sloené písmená slovvvvvensensensensenskkkkkeeeeej abecedy?j abecedy?j abecedy?j abecedy?j abecedy?

nie niektoré väčšinu všetky

1 2 3 4

PrPrPrPrPrečítečítečítečítečíta sloa sloa sloa sloa slovvvvvá sá sá sá sá sprprprprprávne?ávne?ávne?ávne?ávne?

väčšinu slov nečíta často slová nečíta väčšinu slov číta číta správne
správne správne správne

1 2 3 4

Akú má tAkú má tAkú má tAkú má tAkú má technikechnikechnikechnikechniku čítu čítu čítu čítu čítania?ania?ania?ania?ania?

nenaučilo sa čítať číta hláskovaním alebo číta slabikovaním číta plynulo
dvojitým čítaním

1 2 3 4



� VÁRYOVÁ, B.: Dotazník pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ.
In MIKULAJOVÁ, M. a kol.: Čítanie, písanie a dyslexia. Bratislava, 2012.

PrPrPrPrPrečítečítečítečítečíta plynulo kra plynulo kra plynulo kra plynulo kra plynulo krátky tátky tátky tátky tátky teeeeext?xt?xt?xt?xt?

nie s veľkou námahou áno, s menšou námahou bez námahy

1 2 3 4

AkAkAkAkAko ro ro ro ro rýchlo čítýchlo čítýchlo čítýchlo čítýchlo číta?a?a?a?a?

veľmi pomaly pomaly primerane rýchlo

1 2 3 4

PPPPPorororororozumie tozumie tozumie tozumie tozumie teeeeextu, ktxtu, ktxtu, ktxtu, ktxtu, ktorororororý prý prý prý prý prečítečítečítečítečítalo (vie odpoalo (vie odpoalo (vie odpoalo (vie odpoalo (vie odpovvvvvedať na oedať na oedať na oedať na oedať na otázky)?tázky)?tázky)?tázky)?tázky)?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

VVVVVie doplniť chie doplniť chie doplniť chie doplniť chie doplniť chýbajúce sloýbajúce sloýbajúce sloýbajúce sloýbajúce slovvvvvá vá vá vá vá vo vo vo vo vo veeeeettttte?e?e?e?e?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže dieťe dieťe dieťe dieťe dieťa počúva počúva počúva počúva počúvať a zrať a zrať a zrať a zrať a zreprepreprepreprodukodukodukodukodukooooovvvvvať krať krať krať krať krátkátkátkátkátku ru ru ru ru rozprozprozprozprozprávkávkávkávkávku?u?u?u?u?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

MyMyMyMyMyslítslítslítslítslíte si, že si, že si, že si, že si, že doma ve doma ve doma ve doma ve doma vo vo vo vo vo voľnom čase čítoľnom čase čítoľnom čase čítoľnom čase čítoľnom čase číta dea dea dea dea detststststské knižky alebo časopisy?ké knižky alebo časopisy?ké knižky alebo časopisy?ké knižky alebo časopisy?ké knižky alebo časopisy?

nie skôr nie skôr áno áno

1 2 3 4

DomnieDomnieDomnieDomnieDomnievvvvvatatatatate sa, že sa, že sa, že sa, že sa, že je v re je v re je v re je v re je v rodine podnecoodine podnecoodine podnecoodine podnecoodine podnecovvvvvané k čítané k čítané k čítané k čítané k čítaniu?aniu?aniu?aniu?aniu?

nie skôr nie skôr áno áno

1 2 3 4

SKSKSKSKSKÓRE ČÍTÓRE ČÍTÓRE ČÍTÓRE ČÍTÓRE ČÍTANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 4ANIA : ___ / 444444

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.....

NNNNNapíše dieťapíše dieťapíše dieťapíše dieťapíše dieťa podľa podľa podľa podľa podľa dikta dikta dikta dikta diktooooovvvvvania čitania čitania čitania čitania čitatatatatateľne a seľne a seľne a seľne a seľne a sprprprprprávne tvávne tvávne tvávne tvávne tvararararary malých a vy malých a vy malých a vy malých a vy malých a veľkých písmen písaneeľkých písmen písaneeľkých písmen písaneeľkých písmen písaneeľkých písmen písanej abecedy?j abecedy?j abecedy?j abecedy?j abecedy?

nie niektoré väčšinu všetky

1 2 3 4
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PrPrPrPrPrepíše podľepíše podľepíše podľepíše podľepíše podľa pra pra pra pra predlohedlohedlohedlohedlohy čity čity čity čity čitatatatatateľne a seľne a seľne a seľne a seľne a sprprprprprávne jednoduchávne jednoduchávne jednoduchávne jednoduchávne jednoduchý tlačý tlačý tlačý tlačý tlačený tený tený tený tený teeeeext?xt?xt?xt?xt?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

NNNNNapíše dieťapíše dieťapíše dieťapíše dieťapíše dieťa podľa podľa podľa podľa podľa dikta dikta dikta dikta diktooooovvvvvania čitania čitania čitania čitania čitatatatatateľne a seľne a seľne a seľne a seľne a sprprprprprávne jednoduché sloávne jednoduché sloávne jednoduché sloávne jednoduché sloávne jednoduché slovvvvvá?á?á?á?á?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

NNNNNapíše podľapíše podľapíše podľapíše podľapíše podľa dikta dikta dikta dikta diktooooovvvvvania čitania čitania čitania čitania čitatatatatateľne a seľne a seľne a seľne a seľne a sprprprprprávne jednoduché vávne jednoduché vávne jednoduché vávne jednoduché vávne jednoduché veeeeettttty?y?y?y?y?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

Píše dieťPíše dieťPíše dieťPíše dieťPíše dieťa sa sa sa sa sprprprprprávne v sloávne v sloávne v sloávne v sloávne v slovvvvvách dĺžne, mäkčách dĺžne, mäkčách dĺžne, mäkčách dĺžne, mäkčách dĺžne, mäkčene, bodky a vôkene, bodky a vôkene, bodky a vôkene, bodky a vôkene, bodky a vôkane?ane?ane?ane?ane?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

RRRRRozlišuozlišuozlišuozlišuozlišuje v napísanom tje v napísanom tje v napísanom tje v napísanom tje v napísanom teeeeextxtxtxtxte, če, če, če, če, čo je písmeno, slabiko je písmeno, slabiko je písmeno, slabiko je písmeno, slabiko je písmeno, slabika, sloa, sloa, sloa, sloa, slovvvvvo a vo a vo a vo a vo a veeeeettttta?a?a?a?a?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

Zvykne si niečZvykne si niečZvykne si niečZvykne si niečZvykne si niečo napísať len to napísať len to napísať len to napísať len to napísať len tak prak prak prak prak pre zábae zábae zábae zábae zábavu alebo v rvu alebo v rvu alebo v rvu alebo v rvu alebo v rámci hrámci hrámci hrámci hrámci hry?y?y?y?y?

nie zriedka často veľmi často

1 2 3 4

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


