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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 2. RV 2. RV 2. RV 2. RV 2. 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.ČASŤ I.ČASŤ I.ČASŤ I.ČASŤ I. ZhodnoťZhodnoťZhodnoťZhodnoťZhodnoťttttte 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, 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

DokážDokážDokážDokážDokáže vyme vyme vyme vyme vymyyyyyslieť príbeh na základe sslieť príbeh na základe sslieť príbeh na základe sslieť príbeh na základe sslieť príbeh na základe série obrérie obrérie obrérie obrérie obrázkázkázkázkázkooooov?v?v?v?v?

Iba opisuje jednotlivé Opis jednotlivých Vytvorí príbeh s logickou Dieťa zaradí
obrázky. Nespája vety obrázkov na seba štruktúrou, ktorý je do príbehu prvok,
do príbehu. Čaká na nadväzuje, ale chýba zostavený presne z toho ktorý nie je priamo
pomocné otázky. úvod – jadro – záver. čo je nakreslené nakreslený, ale logicky

Príbeh nemá štruktúru. na obrázku. si ho domyslelo.

1 2 3 4
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DokážDokážDokážDokážDokáže využiť sve využiť sve využiť sve využiť sve využiť svoooooje vje vje vje vje verererererbálne aj nebálne aj nebálne aj nebálne aj nebálne aj nevvvvverererererbálne kbálne kbálne kbálne kbálne komunikomunikomunikomunikomunikačné schopnosačné schopnosačné schopnosačné schopnosačné schopnosti na nadviazanie kti na nadviazanie kti na nadviazanie kti na nadviazanie kti na nadviazanie konononononvvvvverererererzácie a udrzácie a udrzácie a udrzácie a udrzácie a udržanie dialógu?žanie dialógu?žanie dialógu?žanie dialógu?žanie dialógu?

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

len so známou osobou. Nesnaží sa udržať primerane rozvíja
Je neisté, rýchlo sa vzdá. rozhovor. tému rozhovoru.

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže sa dieťe sa dieťe sa dieťe sa dieťe sa dieťa naučiť nasa naučiť nasa naučiť nasa naučiť nasa naučiť naspamäť dlhšiu báseň?pamäť dlhšiu báseň?pamäť dlhšiu báseň?pamäť dlhšiu báseň?pamäť dlhšiu báseň?

nie s väčšími problémami s menšími problémami 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 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.....

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

väčšinu slov nečíta často slová nečíta správne väčšinou číta správne číta celkom správne
správne

1 2 3 4

V tV tV tV tV teeeeextxtxtxtxte pre pre pre pre prečítečítečítečítečíta neea neea neea neea neexisxisxisxisxistututututujúce slojúce slojúce slojúce slojúce slovvvvvá (sá (sá (sá (sá (skkkkkomoleninomoleninomoleninomoleninomoleniny)y)y)y)y)

veľmi často často občas veľmi zriedka

1 2 3 4

Akým sAkým sAkým sAkým sAkým spôsobom dieťpôsobom dieťpôsobom dieťpôsobom dieťpôsobom dieťa číta číta číta číta číta?a?a?a?a?

číta hláskovaním číta slabikovaním číta po slovách, číta plynule
alebo dvojitým čítaním ale pomaly

1 2 3 4

IntIntIntIntIntonuonuonuonuonuje pri čítje pri čítje pri čítje pri čítje pri čítaní taní taní taní taní teeeeextu sxtu sxtu sxtu sxtu sprprprprprávne oznamoávne oznamoávne oznamoávne oznamoávne oznamovvvvvacie, opacie, opacie, opacie, opacie, opytytytytytooooovvvvvacie a racie a racie a racie a racie a rozkozkozkozkozkazazazazazooooovvvvvacie vacie vacie vacie vacie veeeeettttty?y?y?y?y?

nie zriedkavo väčšinou áno

1 2 3 4
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AkAkAkAkAko ro ro ro ro rýchlo čítýchlo čítýchlo čítýchlo čítýchlo číta?a?a?a?a?

veľmi pomaly pomaly primerane rýchlo

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 občas veľmi zriedka

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

PPPPPorororororozumie tozumie tozumie tozumie tozumie teeeeextu, ktxtu, ktxtu, ktxtu, ktxtu, ktorororororý čítý čítý čítý čítý čítalo (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 áno áno

1 2 3 4

DokážDokážDokážDokážDokáže dieťe dieťe dieťe dieťe dieťa samosa samosa samosa samosa 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

DokážDokážDokážDokážDokáže dieťe dieťe dieťe dieťe dieťa vytiahnuť podsa vytiahnuť podsa vytiahnuť podsa vytiahnuť podsa 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

MyMyMyMyMyslítslítslítslítslíte si, že si, že si, že si, že si, že dieťe dieťe dieťe dieťe dieťa číta číta číta číta čítaaaaa

len povinné texty dobrovoľne, vo voľnom čase so záujmom, už prečítalo je vyspelý čitateľ,
z učebnice a časopisov detské časopisy knihu prečítalo viac kníh

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.....

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 takmer vždy / vždy

1 2 3 4
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NNNNNapíše podľapíše podľapíše podľapíše podľapíše podľa dikta dikta dikta dikta diktooooovvvvvania sania sania sania sania sprprprprprávne krávne krávne krávne krávne krátky tátky tátky tátky tátky teeeeext?xt?xt?xt?xt?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

NNNNNapíše samosapíše samosapíše samosapíše samosapíše samostttttatne zmatne zmatne zmatne zmatne zmyyyyysluplný jednoduchsluplný jednoduchsluplný jednoduchsluplný jednoduchsluplný jednoduchý tý tý tý tý teeeeext (krxt (krxt (krxt (krxt (krátky sloh)?átky sloh)?átky sloh)?átky sloh)?átky sloh)?

nie zriedkavo väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

Píše sPíše sPíše sPíše sPíše sprprprprprávne dĺžávne dĺžávne dĺžávne dĺžávne dĺžeň, mäkčeň, mäkčeň, mäkčeň, mäkčeň, mäkčeň, vôkáň v sloeň, vôkáň v sloeň, vôkáň v sloeň, vôkáň v sloeň, vôkáň v slovvvvvách?ách?ách?ách?ách?

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

Píše v sloPíše v sloPíše v sloPíše v sloPíše v slovvvvvách sách sách sách sách sprprprprprávne slabiky ávne slabiky ávne slabiky ávne slabiky ávne slabiky de, tde, tde, tde, tde, te, ne, le /di, ti, ni, li e, ne, le /di, ti, ni, li e, ne, le /di, ti, ni, li e, ne, le /di, ti, ni, li e, ne, le /di, ti, ni, li a po mäkkých a tvra po mäkkých a tvra po mäkkých a tvra po mäkkých a tvra po mäkkých a tvrdých sdých sdých sdých sdých spoluhláspoluhláspoluhláspoluhláspoluhláskkkkkach ach ach ach ach i, í /yi, í /yi, í /yi, í /yi, í /y, ý, ý, ý, ý, ý?????

nie zriedka väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

RRRRRozlišuozlišuozlišuozlišuozlišuje pri písaní sloje pri písaní sloje pri písaní sloje pri písaní sloje pri písaní slovvvvvá vá vá vá vá vo vo vo vo vo veeeeettttte, dokáže, dokáže, dokáže, dokáže, dokáže členiť sloe členiť sloe členiť sloe členiť sloe členiť slovvvvvá na slabiky a hlásá na slabiky a hlásá na slabiky a hlásá na slabiky a hlásá na slabiky a hlásky?ky?ky?ky?ky?

nie zriedkavo väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

Je písmo z grJe písmo z grJe písmo z grJe písmo z grJe písmo z grafafafafafickickickickickeeeeej sj sj sj sj strtrtrtrtránky čitánky čitánky čitánky čitánky čitatatatatateľné a úhľeľné a úhľeľné a úhľeľné a úhľeľné a úhľadné?adné?adné?adné?adné?

nie zriedkavo väčšinou takmer vždy / vždy

1 2 3 4

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


