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psaní používají. Nedílnou součástí diplomové práce je i praktická část, která je 

zaměřena na tvorbu didaktických pomůcek pro výuku čtení a psaní, na sepsání 

didaktických návodů к použití a následné ověření pomůcek ve školní praxi. 
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Úvod 

Děti, které nastupují do první třídy, jsou plné očekávání a napětí, co je ve 

škole čeká. Je tedy na samotném učiteli, jak se s touto situací vypořádá, jakým 

způsobem malé žáky uklidní a podpoří v nich touhu objevovat a učit se. První 

třída hraje v životě člověka velmi důležitou roli. Malí školáci si zde osvojí 

základní potřebné dovednosti a vědomosti, bez kterých člověk v dnešní vyspělé 

společnosti nemůže existovat. Proto je důležité, jak učitel s dětmi při výuce 

čtení, psaní a matematiky pracuje a zda jeho způsob výuky dosahuje chtěné 

efektivity. Stejně jako ostatní budoucí učitelé, tak i já jako budoucí učitelka na 

prvním stupni základní školy chci, aby mé vyučovací hodiny čtení a psaní byly 

pro děti, ale i pro mne příjemné, přínosné a zajímavé, bez zbytečných 

stresových situací. Z tohoto důvodu jsem si zvolila pro zpracování své 

diplomové práce téma, které se zabývá zefektivněním výuky čtení a psaní v 1. 

třídě. 

V teoretické části práce se zejména zaměřím na faktory, které efektivitu 

výuky ovlivňují, ale také se budu zabývat současným pojetím výuky čtení a 

psaní. Ohlédnu se i zpět do historie na způsoby, kterými se dříve čtení a psaní 

vyučovalo. 

V používání didaktických pomůcek spatřuji jednu možnost, jak výuku 

čtení a psaní zefektivnit, proto jsem zvolila tuto podobu praktické části 

diplomové práce. V praktické části se budu věnovat tvorbě různých druhů 

didaktických pomůcek pro výuku čtení a psaní. Ke každé pomůcce sepíši 

didaktický komentář, který má sloužit jako návod к využití pomůcek pro ostatní 

učitele. Ovšem důležité je zjistit, zda se pomůcky osvědčily a nemají didaktické 

nedostatky. Proto některé pomůcky ověřím v praxi a sepíši reflexe o tom, jak 

děti na jednotlivé pomůcky reagovaly, zda se jim práce s nimi líbila a byla pro 

ně přínosná, ale také jestli se neobjevily při práci s nimi potíže. 

Předpokládám, že má práce může být prospěšná i pro ostatní učitele, 

kteří se mohou uvedeným souborem pomůcek inspirovat a použít je ve školní 

praxi při svých hodinách čtení a psaní. 
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1. Historický vývoj metod ve výuce čtení a psaní 

1.1 Počátky písma a výuky čtení a psaní 

Nejstarší formou písma je písmo předmětové, které bylo předáváno 

stejným způsobem jako dovednosti pro používání pracovních nástrojů. Do této 

formy písma můžeme zařadit tzv. písmo uzlové fungující na principu vázání 

různých uzlíků, mezi kterými byly různě velké mezery. S uzlovým písmem se 

můžeme setkat například u jihoamerických indiánů kmene Inků. "Inkové užívali 

hlavní šňůry, na než přivazovali další provázky s uzlíky - kipu. Barva šňůry 

označovala předmět (např. bílá - stříbro, zelená - obilí), uzlíky na vedlejší 

šňůře udávaly počet." (1, Čapka, Santlerová, 1994, s. 21) S uzlovým písmen se 

také můžeme setkat u Číňanů. Písmo starých Germánů, které je pojmenováno 

jako runové, vycházelo z techniky vytváření zářezů na hůlkách. Tyto tzv. 

vrubové hůlky se používali к evidenci zapůjčených věcí, ale i ke zpravodajským 

účelům (oznámení o lovu, pozvánka na svatbu, pohřeb, vyhlášení války nebo 

prosba o pomoc.) 

Další podoba písma, která se objevila, bylo písmo obrázkové 

(piktografické). Tento typ písma byl založen na kreslení a malování. Proto bylo 

nutné naučit se kreslit a malovat. Sdělení mělo podobu kreseb. Ale vyskytoval 

se problém s vyjádřením abstraktním pojmů (chůze, smrt, stáří), proto vzniklo 

písmo ideografické, ve kterém má kresba přenesený význam. 

Sumerové vynalezli tzv. klínové písmo. Znaky byly vytvářeny pomocí 

rydla, které bylo opatřeno hrotem. Psalo se na hliněné tabulky z vlhké hlíny. 

Když chtěli záznam uchovat, nechali tabulku vysušit na slunci. 

Hieroglyfické písmo je písmem starého Egypta. Nejstarší důkazy o jeho 

užívání jsou z přelomu 4. a 3. tisíciletí př. Кг.. Zpočátku mělo písmo podobu 

obrázků, které zobrazovaly určité předměty. Později byly tyto obrázky natolik 

zjednodušeny, že mohly nejen zobrazovat předměty, ale i určitou hlásku. 

Učení se klínovému a hieroglyfickému písmu můžeme označit z hlediska 

známých metod jako metodu skriptolegickou. V Sumeru ani v Egyptě se nedalo 

hovořit o školách „čtenářů", ale o školách „písařů". 
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V antické Řecku a Římě učení psaní i čtení mělo spojitost se vznikem 

škol. Objevení hláskového písma je napojeno na rozšíření vzdělání. Sice jeho 

počátky můžeme pozorovat už ve starém Egyptě, ale Řekové považovali za 

„vynálezce písma" Féničany. Řecké písmo a velká písmena latinky (římské 

„kapitálky") můžeme považovat za základ evropských písem. „Z povahy písma 

antického Řecka i Říma a z některých dokladů je možno usoudit, že podstatou 

učení čtení a psaní byla syntéza písmen a hlásek ve slabiky. Tento postup se 

v podstatě zachoval až do počátku minulého století, kdy se začíná zejména 

v souvislosti s rozvojem povinné školní docházky rozvíjet snaha po nalezení 

snadnějších postupů pro vyučování dětí počátečnímu čtení a psaní." 

(12, Křivánek, Wildová,1998, s. 9) 

1. 2 Metody ve výuce čtení 

Z historického hlediska se můžeme nejčastěji setkat s rozdělením metod ve 

výuce čtení na metody: 

• syntetické 

• analytické 

Syntetické metody vycházejí z částí (písmen), které jsou dále spojovány v celky 

(slabiky a slova). Důraz se zpočátku klade na čtecí techniku. Teprve po jejím 

zvládnutí následuje porozumění čtenému. Zcela opačný postup je u metod 

analytických, ve kterých je počátečním východiskem právě celek (slovo). Celek 

je rozdělen na jednotlivé části (písmena), na nichž se děti seznamují s hláskami. 

Nebo jak je tomu u metody globální, kde si děti rovnou osvojují celá slova či 

věty jako celky. Učitel jim tak nemusí objasňovat, jak číst jednotlivá písmena. 

Důraz na porozumění čtenému se u analytických metod klade hned na začátku 

čtecího procesu. 
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1. 2.1 Metody syntetické 

Dle Santlerové (23, 1995) náleží do metod syntetických: metoda 

písmenková, hláskovací, skriptologická, mnemotechnická, náslovných hlásek, 

fonominická, normálních slabik, fonetická, metoda Petrákova, slabiková metoda 

souhlásková a metoda genetická. 

Metoda písmenková 

Tato metoda je považována za nejstarší metodu, kterou užívali už ve 

starém Řecku a Římě. S šířením latiny se dostala i k nám. Byla udržována až 

do poloviny 19. století. 

Písmenkovou metodu lze nazvat i metodou abecední či slabikovací. Při 

užívání této metody se žáci nejdříve učili názvy písmen. Písmena poté byla 

spojována ve slabiky a slabiky ve slova. Děti si nejdříve musely osvojit 

samotnou techniku čtení a teprve pak se mohly věnovat smyslu slov a vět. 

Postup pro zvládnutí techniky čtení byl následující. Děti se nejdříve 

musely naučit zpaměti celou abecedu. Učily se nazývat písmena. Názvy 

písmen opakovaly po učiteli (například: á, bé, cé, dé ...). Když už uměly 

pojmenovat všechna písmena, začaly si osvojovat čtení slabik tím způsobem, 

že nejdříve pojmenovaly jednotlivá písmena a pak vyslovily celou slabiku 

(například: slabika ba „bé-á" nebo slabika lo „el-ó"). Tento způsob výuky byl pro 

děti velmi náročný a obtížný pro pochopení. Jako pomůcku při výuce děti 

používaly tzv. kohoutka či lístek. Což bylo prkénko, na kterém byla nalepena 

abeceda a obrázek kohouta jako připomenutí, že mají brzo vstávat a být čilé. 

Na druhé straně byly napsané slabiky a motlitby. 

Metoda hláskovací 

Metoda písmenková se setkávala s velkou kritikou, proto například 

Beneš Optát napsal v roce 1535 Isagogicon, ve kterém obhajuje metodu 

hláskovací. Základní princip hláskovací metody byl, že děti se už nemusely učit 

jménům písmen, ale učily se číst písmena hláskou. Jednotlivé hlásky pak 

spojovaly ve slabiky a slabiky ve slova. Například „m-a = ma" „l-é = lé" = „malé". 
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Metoda skriptolegická 

Tato metoda se objevila v našich školách po metodě hláskovací kolem 

roku 1875. Děti se učily sluchem rozkládat věty na slova, slova na slabiky. 

Cvičily se v kreslení. „Asi po šesti nedělích se vyvine psací písmeno tak, že 

učitel napíše psací písmeno na tabuli, žáci píší písmeno sami na tabulkách, 

vyhledávají toto písmeno mezi jinými písmeny, opisují je z tabule. Postupně se 

učí dalším písmenům, která spojují do slabik. Při spojovaní slabik postupují 

stejně jako při vyvozování písmen. Procvičuje se velká psací abeceda (psaní i 

čtení), později se čte tiskací písmo malé i velké abecedy. Žáci se tedy 

prostřednictvím psaní učí číst." (23, Santlerová,1995, s. 9) 

Metoda mnemotechnická - skriptolegická 

V této metodě se používalo nápovědných obrázků, které napovídaly 

slovo, náslovnou hlásku i písmeno. Například obrázek jahod zformovaný do 

tvaru písmene „j" vyjadřuje slovo jahody", písmeno „j", náslovná hláska „j". 

„Josef Pavlovský ve slabikáři S úsměvem vyvozuje počáteční hlásku jinou 

cestou. Maminka má sukni - „m", tatínek drží deštník - jako „ť." 

(23, Santlerová,1995, s. 11) 

Metoda náslovných hlásek 

Zde děti ze slov odposlouchávaly hlásku, která skoro vždy byla první 

náslovnou hláskou. Používaly se nápovědné obrázky, jež naznačovaly první 

písmeno. Například „a" - „anděl", „u" - „ucho". Později už děti oddělovaly 

náslovné hlásky z jakýchkoliv slov a skládaly je ve slova. 

Metoda fonomimická 

Tato metoda je rovněž označována jako metoda normálních hlásek. 

Hlavní účel metody spočíval v odstranění potíží při rozkladu slov na hlásky. 

Z tohoto důvodu vycházela ze samostatných hlásek lidské řeči. Zvukovou 

podobu hlásky si děti spojovaly s gestikulací a mimikou. Například u hlásky „i" si 

žáci к ústům přiložili prst. Dále fonomimická metoda vychází z hlásek, které 
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mohou vyjadřovat různé zvuky. Například had syčí „ssss". Tato metoda se 

nejvíce rozšířila v Uhrách a dále odtud se dostala i na slovenské školy. 

Metoda normálních slabik 

Jelikož se při výuce čtení u dětí objevoval problém se spojováním 

písmen ve slabiky, byla vytvořena metoda normálních slabik. Jedná se o 

původní českou metodu, jejíž pravděpodobný autor je Čeněk Holub. „Podrobně 

o ní psal J. Kubálek. Autoři poznali, že přečíst slabiku je nejtěžší pochod při 

syntetickém čtení." (7, Jedlička, 1972, s. 21) Zpočátku tedy děti čtou dle 

obrázků, potom následuje další fáze, ve které si pomocí sluchu procvičují 

tvoření slabik z hlásek. Výhodou je, že děti poznávají nové slabiky ze slov, 

která už dobře znají. Ale vyskytuje se zde problém spočívající v nápovědných 

obrázcích, které si děti dlouho spojovaly se slabikou nového slova. Z toho 

důvodu obtížně chápaly vlastní význam nového slova. 

Metoda fonetická 

Tato metoda se používala nejvíce v Německu, proto ji představím pouze 

ve zkratce. „Metoda fonetická vychází z pozorování mluvidel a jejich utváření při 

vyslovování hlásek." (23, Santlerová, 1995, s. 14) Jako pomůcka dětem sloužily 

obrázky hláskovacích tabulek, dle kterých se děti řídily při vyslovování hlásek. 

Děti také napodobovaly učitele. 

Metoda Petrákova 

Nebo-li metoda postupného a kontrolního průvodního čtení, ve které žáci 

pracují při čtení pouze s tiskacím písmem. Zároveň se učí psát velkou i malou 

tiskací abecedu. Později se dostanou ke psacímu písmu, které je vyvozeno 

z tiskacího. 

Slabiková metoda souhlásková 

Princip metody je založen na připojování samohlásek к jedné souhlásce 

(la, le, li, lo, lu). Ale například ve slabikáři S úsměvem!, jehož autorem je J. 

Pavlovský, se užívá opačného postupu, ve kterém se spojují všechny souhlásky 
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s jednou samohláskou (ba, ca, ča, da, ďa,...). Učitel pro snazší vyvození slabik 

používá nápovědné obrázky. Děti potom čtou věty typu - „Bába má 

káčata." Tyto věty se tedy skládají ze slabik, ve kterých je pouze jedna 

samohláska. Tato metoda (i přes pokusy navrátit jí do školní výuky) po druhé 

světové válce zanikla, jelikož nesplňovala požadavky libozvučnosti českého 

jazyka. 

Metoda genetická 

Metoda genetická se také nazývá metoda zapisovací nebo metoda 

Kožíškova, protože Josef Kožíšek je jejím autorem. Kožíšek pro genetickou 

metodu vytvořil i slabikář, který nese název „Poupata". „Tato metoda obsahuje 

už některé prvky metody celých slov vtom smyslu, že pro označení slov 

používá kreseb a symbolů." (9, Kořínek, Křivánek a kol., 1989, s. 13) Děti se od 

počátku seznamují s písmeny, a to ve formě znaků - zkratek doprovázených 

tečkou. Tyto zkratky představovaly například jména spolužáků. (L. jako Liduška, 

F. jako František). Učily se tak číst celé věty, ale zároveň mohly psát věty 

hůlkovým písmem. Větu vždy tvořilo dané písmeno a obrázek. Sloveso 

představovala pomlčka (čárka). Například věta „Liduška má švestky." vypadá 

takto: „ L. - obrázek švestek. Nebo „Tomáš nese dopis." „T. - obrázek 

dopisu." Později se začaly odstraňovat tečky a děti už místo zkratek četly jen 

samostatná písmena. Například u znaku L. se odstranila tečka, znak se už 

nečetl jako Liduška, ale jako hláska „L". Postupem času děti četly i psaly 

hůlková písmena. Pak se přecházelo na malá tiskací písmena a žáci se začali 

seznamovat i s písmem psacím. 
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1. 2. 2 Metody analytické 

Mezi metody analytické řadí Santlerová (23, 1995) metodu Jacototovu, 

metodu normálních slov a metodu globální. 

Metoda Jacototova 

Metoda byla používána při učení čtení u dospělých ve Francii na počátku 

19. století. Jejím autorem je J. Jacotot. Učení žáků spočívalo v napodobování 

učitele. Učitel vždy začal tím, že ukázal a přečetl větu. Žáci ho napodobovali tak 

dlouho, až sami dokázali ukázat a přečíst jakékoliv slovo. U nás se můžeme 

setkat s touto metodou u Jednoty českobratrské. 

Metoda normálních slov 

Tato metoda vychází z Jacototovy metody. Někdy byla nazývána 

metodou Vogelovou. „Jako východisko ke čtení se volí několik základních slov, 

která slouží (aspoň zpočátku) i pro vyučování věcné a didakticky i foneticky se 

hodí pro vyučování čtení. Obsahují celou abecedu. Jsou tedy výchozí normou 

čtení." (7, Jedlička, 1972, s. 25) Základem tedy nebyly samostatné hlásky, ale 

slovo, protože nese význam. Metoda normálních slov se dočkala několika 

obměn. Například u nás se jí zabýval G. A. Lindner, který vytvořil učebnici 

s názvem Kniha maličkých (1880). Do této učebnice vybral 21 tzv. normálních 

slov. Slova byla vybrána hlavně z didaktického důvodu (např. máma, med, Vít, 

osel, rak ...). Přípravná cvičení měla formu sluchové analýzy vět na slova, 

slabiky a hlásky. Užívalo se také grafického záznamu. Jeho prostředkem byly 

čáry, ty představovaly slabiky, a tečky, které znázorňovaly slabiky. Další, kdo 

tuto metodu u nás rozpracoval, byl F. Merta. Vycházel od normálních slov, která 

byla jednoslabičná z uzavřených slabik (např. les, pec, pes, vůl, hůl ...). Princip 

byl založen na analýze jak sluchové, tak i zrakové. Děti tvoří z poznaných 

písmen nová slova. Tato slova neslabikují, ale čtou je jako celky. Své pojetí 

uvedl v slabikáři Úl (1937). 
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Metoda globální 

Základním východiskem globální metody je celek (slovo či věta), který 

děti vnímají uceleně bez členění na části. To znamená, že se žáci neučí číst 

hlásky a slabiky, ale učí se číst celá slova nebo úsek věty. „Propagátor globální 

metody V. Příhoda a jeho spolupracovníci sice tvrdili, že tato metoda navazuje 

na naše tradice, avšak hlavním jejím vzorem byly metody uplatňované 

v amerických školách. Tam pochopitelně měly určité opodstatnění zejména ve 

zvláštnostech anglického jazyka." (9, Kořínek, Křivánek a kol., 1989, s. 14) 

Když se dítě učilo číst globální metodou, procházelo několika fázemi. První fáze 

byla přípravná, která byla zaměřena na rozvoj smyslů, paměti, řeči, 

představivosti a pozornosti. Také byl u dítěte podporován zájem o čtení. Po této 

fázi následovala fáze tzv. pamětného období, kde se děti učily zapamatovat si 

několik desítek slov - jejich podobu (obraz). Podobu slov si opakovaly tak 

dlouho, až je dokázaly přečíst. Děti tak nemusely znát písmena, ze kterých je 

slovo složeno. Dále se přešlo do fáze analýzy, ve které se už děti učily rozkladu 

vět na slova, slov na slabiky, hlásky. Poznávaly i samotná písmena. Po fázi 

analýzy přišla fáze syntézy. V období syntézy si děti opakovaly skládání slov a 

vět pomocí herních činností (různé tajenky a doplňovačky). „V poslední fázi -

období výcviku ve čtení se docvičovalo čtení obtížnějších slov a přesnější 

znalost písmen. Četly se souvislé dějové články a obsah se reprodukoval." 

(7, Jedlička, 1972, s. 27) 

1. 2. 3 Metoda analyticko-syntetická 

Současně je tato metoda označována jako metoda zvuková (hlásková). 

Abychom mohli správně touto metodou číst, musíme rozumět hláskové stavbě 

slov. 

Základním východiskem pro hláskovou metodu je princip J. Jacotota. U 

nás tuto metodu poprvé použil J. V. Svoboda ve Školce (1839) a Malém čtenáři 

(1840). Užíval zde stejná pravidla, která jsou základem pro dnešní hláskovou 

metodu. Stavěl na mluvené řeči, kdy žáky učil analýze slov na tzv. složky 

(slabiky) a hlasy (hlásky). Když žáci vyvodili hlásky, učili se poznávat písmeno a 
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číst otevřené slabiky. Při výuce čtení používali žáci skládací abecedu jako 

pomůcku. Výuka psaní byla odsunuta až na konec počátečního výcviku čtení. 

К vyučování hláskovou metodou vznikaly i další učebnice například První 

čítanka nebo v roce 1951 Živá abeceda a Slabikář. 

„V této metodě se vychází v přípravném období ze sluchové (zvukové) 

analýzy mluvené řeči na věty, slova, slabiky a hlásky. Zároveň se děti učí 

provádět syntézu slyšených hlásek na slabiky a slova a syntézu vyslovených 

slabik na slova." (12, Křivánek, Wildová, 1998, s. 17) Současně se děti 

s analýzou slov, která jsou zprostředkována formou obrázků např. v Živé 

abecedě osvojují i první písmena. Díky už poznaným písmenům mohou děti 

tvořit a číst slabiky a slova. „Vždy je opět východiskem zvuková analýza slova 

až na hlásky, pak přiřazení písmen к hláskám a přečtení slabiky (slova). 

Paralelně se čtením probíhá nácvik psaní psacích písmen." 

(9, Kořínek, Křivánek a kol., 1989, s. 15) 

Můžeme se setkat s mnoha názory na užívání této metody ve výuce 

čtení, a to jak s názory, které analyticko-syntetickou metodu odmítají například 

z důvodu, že dítě v tomto věku nemá dostatečnou schopnost rozlišování, 

analýzy a syntézy, tak i s názory podporujícími tuto metodu. Například Jedlička 

uvádí v Úvodu do metodiky elementárního čtení a psaní toto: „Základním 

důvodem pro uplatnění této metody v našich školách je skutečnost, že český 

pravopis je v podstatě pravopisem fonetickým. Většina slov se vyslovuje tak, jak 

se píše. Rozdíly se týkají hlavně spřežky „ch", výslovnosti samohlásky „у" a 

slabik „di, ti, ni, dě, tě, ně" a spodoby znělých a neznělých souhlásek." 

(7, Jedlička, 1972, s. 26) 
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1. 3 Výuka psaní v minulosti 

Výuka psaní byla značně ovlivňována abecedami a školskými 

předlohami. Podoba písma těsně souvisí s jeho vývojem, a proto docházelo ke 

změnám ve tvaru, sklonu, tlaku na podložku. Jeho vzhled byl ovlivněn i psacími 

potřebami a psacími látkami. 

Za nejstarší metodu můžeme považovat napodobování tvaru neboli 

kopírovací metodu. Kopírovací metoda byla užívána již v sumerských 

chrámových školách a řeckých a římských školách. „Žáci objížděli rydlem po 

písmenech vyrytých do tabulek, až si osvojili tvar písmene. Potom ho 

napodobovali samostatně." (7, Jedlička, 1972, s. 65) I když už se při psaní 

používalo brkové péro a papír, probíhala výuka psaní obdobně. Učitel žákům 

předepisoval tvary a ti je pak napodobili. Pří výuce se postupovalo dle abecedy, 

učitel výklad nepodával. Tehdy bylo úkolem učitele opravovat písmo žákům a 

ořezávat brky. V této metodě nebyla věnována pozornost hygienickým návykům 

při psaní ( správné sezení, poloha ruky a těla nebo správné držení psacího 

náčiní). 

„Od druhé poloviny 19. století se již psalo podle zásady „od snadného 

к těžšímu". To je nesporným pokrokem, který se jeví vtom, že se cvičí 

především podle potřeby prvky písmen, potom písmena podle obtížnosti, nikoli 

podle abecedního pořádku." (19, Penc, 1961, s. 64). Výuka probíhala tak, že 

učitel předepisoval na tabuli pro celou třídu. Děti tedy mohly pozorovat vznik 

prvků a písmen. Učitel vše doprovázel výkladem. 

Ve snaze stále zlepšovat výuku psaní, vznikalo mnoho nových metod. 

Například ve Francii byla vytvořena tzv. metoda taktovací, která se nejdříve 

rozšířila v Německu a potom se dostala i k nám. Všichni žáci pracovali 

najednou dle pokynů učitele. To znamená, že učitel všem dal příkaz, ať si 

namočí pero do kalamáře, obrátí si list v sešitě. Učitelé užívali různých způsobu 

„taktování" (počítali nebo užívali povely např. „nahoru", „dolů"). V této metodě 

byla už snaha dodržovat hygienická pravidla při psaní. 

Další metoda - Strobelova fungovala na principu obtahování suchým 

perem tvary a písmena na litografované předloze. Žáci také obkreslovali 

pomocí inkoustu písmena, která byla předepsána tužkou. Samostatně psali 
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tvary až potom. Tato metoda pak prošla obměnou spočívající v objíždění 

písmen ukazováčkem. Písmena byla vyrytá v hliněných a vypálených deskách. 

Ovšem obě metody nepřinesly očekávaný pokrok, protože děti se stále učily 

psát mechanicky a bez zájmu. 

Náznak pokroku přinesla Carstairsova metoda z první poloviny 19. století. 

Metoda je také nazývána jako metoda fyziologická (americká). Byla zaměřena 

zejména na výcvik ruky (paže, ruka, prsty) a očí. Rovněž důležité bylo správné 

sezení u psací plochy, lehké držení pera. Pří výuce se používal tzv. talantograf. 

Měl podobu šňůry, na které byla smyčka pro předloktí. Tím se docílilo toho, že 

si žáci nepodepírali ruku o papír. 

Východisko výuky psaní globální metodou je stejné jako pří výuce čtení, 

necvičí se samostatná písmena, nýbrž slova a věty jako celky, které se 

neanalyzují na slabiky a písmena. S výukou samotného psaní se začíná až od 

2. pololetí. Do této doby děti procházejí obdobím přípravy, ve kterém si 

procvičují paže a ruce, také črtají křídou nebo rudkou a píší tzv. určené tahy. 

Od 2. pololetí začíná tzv. období vlastního psaní. V tomto období mohou učitelé 

volit mezi třemi postupy - metoda slov, metoda vět a metoda slovesných celků. 

Při užití metody slov učitel volí taková slova, která děti již dobře znají z četby. 

Nejdříve se píší slova, která mají na začátku malé písmeno. „Při používání 

metody celých vět se začíná napsáním krátké věty. Velká písmena se používají 

od samého počátku. Při postupu výuky metodou slovesných celků děti píší 

krátká říkadla a jiné celky, ve kterých je vysoká frekvence stejných slov." 

(29, Bóhmová, In: Wildová, 2002, s. 40) V rámci globální metody děti píší na 

nelinkovaný papír, který má pouze jednu linku pro vedení řádků. Učitel 

nepředepisuje do sešitů. Děti pozorují pohyb ruky učitele. Poté tento pohyb 

napodobují. 

Při vyučování psaní prostřednictvím analyticko-syntetické metody je 

přikládán velký důraz na dodržování hygienických pravidel. Jedná se zde o 

obměnu metody psychologicko-fyziologické. Jako přípravu na psaní děti dělají 

různé práce a hrají hry, aby došlo ke zlepšení jemné motoriky. Například 

navlékají korálky, vystřihují nebo modelují. Dále jsou do vyučování zařazovány 

uvolňovací cviky, které směřují к rozvoji grafomotoriky (kresebné cviky, cvičení 
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grafických prvků písmen). Poté se přistupuje к psaní písmen, slabik a krátkých 

slov (jednoslabičná, dvouslabičná). „Když se sluchovou analýzou dospěje 

к hlásce, žák poznává i písmeno a učí se je po přípravných cvicích psát." 

(7, Jedlička, 1972, s. 68) Děti se potom seznamují i s psaním velké psací 

abecedy. 

Metodou analyticko-syntetickou se ve výuce psaní zabýval i H. Kohoutek, 

který považoval za velmi důležitou přípravu na psaní kreslením. Například 

spojoval říkanky a cviky nebo užíval obrázky, jež se kreslily jedním tahem. 

„Kohoutkova koncepce zdůrazňovala: nácvik písmen podle tvarové příbuznosti, 

motivaci psaní, funkčnost, individuální přístup к dětem, přípravu na psaní -

psychologickou a technickou." (23, Santlerová, 1995, s. 29) 

2. Současné pojetí výuky čtení a psaní 

Do roku 1989 byla výuka čtení a psaní v 1. ročníku základní školy velmi 

problematická. Příčin těchto problémů bylo několik. Při výuce nebyly brány na 

vědomí individuální vzdělávací schopnosti dětí, velký důraz se pň čtení a psaní 

kladl na techniku čtení. Dalším důvodem potíží bylo i kladení velkých 

požadavků na děti a opomíjení jejich vnitřní motivace, která je pro výuku čtení a 

psaní velmi důležitá. Ovšem listopad 1989 přinesl do českého školství možnost 

jeho přeměny. Tyto změny se výrazně dotkly i výuky prvopočátečního čtení a 

psaní. 

Výuka prvopočátečního čtení a psaní se zaměřuje na počáteční záměrné 

ovládnutí znalosti písma, utváření dovednosti číst a psát a na další rozvoj této 

dovednosti. „Jedná se především o etapu osvojování abecedního kódu. Děje se 

tak v 1. ročníku a částečně i ve druhém ročníku základní školy (záleží na 

vzdělávací koncepci a metodě, podle které je žák vyučován)." (4, Doležalová, 

2001, s. 3) Ve vyšších ročnících se výuka poté zaměřuje na automatizaci, 

zkvalitnění a upevnění dovedností číst a psát. 

Wildová píše o současném pojetí výuky čtení a psaní toto: „Současné 

pojetí rozvoje prvopočátečního čtení a psaní vychází z obecného cíle primární 
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školy. Toto pojetí je založeno na důsledném respektování individuálního vývoje 

žáka, rozvoje jeho vztahu a vnitřní motivace к osvojovaným dovednostem a 

zároveň se opírá o funkční využití těchto dovedností již od počátku jejich 

rozvoje." (29, 2002, s. 7) 

2.1 Výuka čtení a psaní v Rámcovém vzdělávacím programu 

V současné době probíhá vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího 

programu, dle kterého si školy vypracovaly svůj Školní vzdělávací program. 

Rámcový vzdělávací program vytyčuje klíčové kompetence (k učení, к řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní), kterých by 

děti měly dosáhnout. Jedná se o určitý souhrn vědomostí, schopností, 

dovedností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj každého jedince. 

Obsah vzdělávání je členěn do vzdělávacích oblastí. Český jazyk, tedy i 

výuka čtení a psaní náleží do vzdělávací oblasti, která nese název Jazyk a 

jazyková komunikace. Tato oblast je dále členěna do tří složek - Komunikační a 

slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Každou složku tvoří 

očekávané výstupy a učivo pro dvě období. Pro 1 .stupeň základní školy první 

období odpovídá 1 . - 3 . ročníku a druhé období 4. - 5. ročníku. 

Díky Rámcovému vzdělávacímu programu mohou učitelé jednotlivé 

vzdělávací oblasti propojovat a využívat různé formy výuky a metody. 

2.1 .1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 

„Žák je veden k: 

• chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží 

historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího 

činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje 

celoživotního vzdělávání 
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• rozvíjení pozitivního vztahu к mateřskému jazyku a jeho chápání jako 

potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného 

prostředku к získávání a předávání informací, к vyjádření jeho potřeb i 

prožitků a ke sdělování názorů 

• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního 

prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu к jazyku v rámci interkulturní 

komunikace 

• samostatnému získávání informací z různých zdrojů а к zvládnutí práce 

s jazykovými a literárními prameny i s texty v rámci různého zaměření 

• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 

projevu jako prostředku prosazení sebe sama 

• individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení 

čtenářských zážitků, к rozvíjení pozitivního vztahu к literatuře i к dalším 

druhům umění založených na uměleckém textu а к rozvíjení 

emocionálního a estetického vnímání." (4, Rámcový vzdělávací program 

základního vzdělávání, 2007, s. 21) 

2.1. 2 Očekávané výstupy pro 1. období 

Ve složce Komunikační a slohová výchova jsou uvedeny tyto očekávané 

výstupy: 

„Žák 

• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

• respektuje základní komunikační pravidla 

• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 

mimoškolních situacích 
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• na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

• píše správně tvary písmen a číslic, správně napojuje písmena i slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev 

• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh". (4, Rámcový vzdělávací program základního 

vzdělávání, 2007, s. 22) 

Pro Jazykovou výchovu jsou vytvořeny následující očekávané výstupy: 

ik 

• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, 

odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

• pozorování významy slov, zvláště slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 

příbuzná 

• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, 

vlastnost 

• rozlišuje druhy v základním tvaru 

• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího а к jejich vytvoření volí 

vhodné jazykové i zvukové prostředky 

• odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, 

pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a 

v typických případech vlastní jména osob, zvířat a místních 

pojmenování." (Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, 

2007, s. 23) 
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2. 2 Výuka čtení 

Čtení je jeden z druhů řečové činnosti. Splňuje stejně jako řeč mluvená 

komunikativní funkci. Rovněž je i prostředkem sociální interakce a mělo by 

podporovat další vzdělávání. To znamená, že by se v dítěti měl rozvíjet pozitivní 

vztah к četbě. 

Hlavní cíl výuky čtení v 1. ročníku je spatřován v rozvoji dovednosti 

správně a přiměřeným tempem číst. Také je kladen důraz na rozvoj porozumění 

při čtení. K tomu je důležité používat při výuce takové texty, které jsou pro děti 

svou náročností přiměřené. 

Například Jedlička považuje v Úvodu do metodiky elementárního čtení a 

psaní (7, 1972) za hlavní úkoly výuky čtení tyto - dítě by si mělo osvojit 

sluchovou a mluvní analýzu slov na slabiky, slabik na hlásky, dále sluchovou a 

mluvní syntézu hlásek ve slabiky, slabik ve slova. Mezi hlavní úkoly řadí i 

osvojení si malých a velkých písmen tiskací i psací abecedy, spojení si 

představy hlásek s písmeny a obrácené, také zařazuje zrakovou analýzu slabik 

a slov v písmena a zrakovou syntézu písmen v celky. Rovněž za důležitý úkol 

považuje i čtení s porozuměním. 

Při výuce čtení by se к dětem mělo přistupovat individuálně tzn. 

respektovat jejich schopnosti a vzdělávací potřeby. D ů l e ž i t o u r o l i h r a j e i 

prostředí a školní klima. Dítě i učitel mají pracovat v příjemné a bezpečné 

atmosféře. 

V současné době mohou učitelé při výuce čtení a psaní volit mezi 

dvěma oficiálními metodami, metodou analyticko-syntetickou a metodou 

genetickou. Nejčastěji učitelé volí tradiční analyticko-syntetickou metodu. 

2. 2.1 Postup při výuce analyticko-syntetickou metodou 

Při užití této metody ve vyučování čtení dítě prochází třemi základními 

etapami - etapou jazykové přípravy, etapou slabičné analytického způsobu 

čtení a etapou plynulého čtení slov. 
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Etapa jazykové prípravy je někdy nazývána jako předslabi kárové období. 

Děti provádějí činnosti, které mají pomoci к rozvoji sluchového a zrakového 

vnímání, к rozvoji pozornosti, představivosti, paměti a řečových schopností. 

Děti také už poznávají první hlásky a písmena. Přípravné období trvá zpravidla 

kolem pěti týdnů. Učitelé používají učebnice, které jsou pro toto období určeny 

(např. Živá abeceda, Pojďme si hrát). 

Dle Křivánka a Wildové (12, 1998) etapa slabičné analytického způsobu čtení 

probíhá v několika úsecích: 

• Děti se učí číst otevřené slabiky (ma, me). 

• Děti se učí číst slova složená z otevřených slabik (máma, máme). 

• Děti se učí číst slova, ve kterých samohláska plní úlohu slabiky na 

začátku slova (Ema, Ola, Ota). 

• Děti se učí číst zavřené slabiky a slova jednoslabičná (víceslabičná) 

tvořená (zakončená) zavřenou slabikou (slova typu les, pes). 

• Děti se seznamují s větou a jejím čtením. Učí se uvědomovat si rozdíl, 

který je mezi větou a slovem. 

• Děti se učí číst slova obsahující dvojhlásku „au", „ou". 

• Děti si osvojují čtení slov se skupinou dvou souhlásek na začátku a 

uvnitř slova (sto, stojí...), (liška, myška, jedle, vedle...). 

• Dále se učí číst slova se slabikotvorným „r", „I". 

Potom následují další úseky, kde učitel děti učí, jak správně číst slova se 

skupinami di, ti, ni; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě a slova s ď, ť, ň. 

V poslední etapě - etapa plynulého čtení slov - by děti měly už číst plynule, se 

správným přízvukem a porozuměním. Nejen v této etapě, ale i v předchozích 

etapách je velmi důležitý individuální přístup učitele к dětem. „Učitel nemá 

zapomínat na to, že ani slabší žáci nemají číst po písmenech (předem si je číst 

nahlas, šeptem, pro sebe s patrným nebo nepatrným otevíráním úst)." 

(9, Kořínek, Křivánek a kol., 1989, s. 79) Může s nimi pracovat individuálně i 

mimo hodinu čtení. Když má dítě potíž číst celá slova, může je číst po slabikách. 
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A to tím způsobem, že si nejdříve na slabiky podívá a rozmyslí si, jaká jsou v ní 

písmena, potom se celou slabiku pokusí přečíst najednou. Naopak zdatní 

čtenáři si mohou číst už vlastní dětské knihy, ale učitel by neměl opomíjet i 

procvičování hlasitého čtení. 

2 .2 .1 .1 Ukázka řady učebnic 

Pro lepší představu průběhu výuky analyticko-syntetickou metodou 

představím řadu učebnic pro 1. ročník od nakladatelství Fortuna. Autory této 

řady jsou S. Pišlová, M. Čížková, V. Line a V. Mertin a Josef Brukner. Sadu 

učebnic tvoří čtyři sešity - Pojďme si hrát, Veselá abeceda, Pojďme si číst a 

Čtení pro malé školáky. 

V přípravném období děti pracují se sešitem Pojďme si hrát. „Úkolem 

této učebnice je hravou formou zabezpečit plynulý přechod od předškolního 

období do období školního." (16, Mertin, Čížková, Line, Pišlová, 1995, s. 8) 

Náročnost učebnice je přiměřená, proto by úkoly měly zvládnout všechny děti. 

Učiteli je ponechána úplná volnost. Může se rozhodnout, jestli do vyučování 

zapojí všechny úkoly nebo některé vynechá. Také si je může dle sebe upravit. 

Učitel rovněž nemusí dodržovat pořadí stran. Pod každým úkolem je návod, jak 

lze s dětmi pracovat. Ovšem návod není určený pro četbu dětí, ale pouze pro 

učitele či rodiče. Jako motivace slouží v učebnici černobílý obrázek perníkové 

chaloupky. Vždy, když děti splní zadaný úkol, mohou si vybarvit část chaloupky 

jako odměnu. Až se dostanou na konec učebnice, budou mít vybarvenou celou 

chaloupku. V sešitě najdeme i vystřihovánku, kterou si děti mohou vystříhat a 

slepit. Vznikne jim krabička na obrázky z učebnice, které lze vystřihovat a dále 

s nimi pracovat. Děti si v sešitě procvičí schopnost vyjadřovat se, zrakové 

vnímání (hledání stejného obrázku, rozlišování tvarů...), znalost barev, 

grafomotoriku, pojmy - první, poslední, prostřední, předposlední, méně, více, 

dále pak pravolevou orientaci, výrazy - vedle, za, u, pod, nad, v, uvnitř, vzadu; 

představivost, logické myšlení, řazení obrázků dle dějové posloupnosti, 

sluchovou analýzu (hledání první a poslední slabiky). Na zadní straně desek je 
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uvedeno i několik návodů pro jazykové hry, které může učitel s dětmi 

v hodinách hrát. 

Na učebnici Pojďme si hrát navazuje Veselá abeceda, která je druhým 

dílem slabikáře. V tomto díle se děti už začínají seznamovat s písmeny malé a 

velké tiskací abecedy, také se již setkávají s psací abecedou. Učí se správně 

číst jednoduchá slova bez souhláskových skupin a jednoduché věty, které jsou 

někdy spojeny v krátké větné celky. Vše je vedeno tak, aby se děti učily číst 

s porozuměním. „Žáci se neučí číst zpočátku pouze izolovaná písmena i slabiky, 

ale již první vyvozená hláska „a" se začleňuje ve funkci spojky pomocí obrázků 

do prvního čtecího textu, který má svůj obsah." (21, Mertin, Čížková, Line, 

Pišlová, 1995, s. 14) Jako motivace pro tuto učebnici, slouží obrázek hada, 

v kterém jsou natištěna písmena abecedy. Když se děti naučí nové písmeno, 

mohou si ho v hadovi vybarvit. К vyvození nových hlásek slouží krátké verše, 

jejichž autorem je básník Josef Brukner. Verše jsou sestaveny tak, aby se 

v nich co nejčastěji objevovala nová hláska, ale nejsou určeny к četbě dětí. 

Učitel jim verše předčítá a děti sledují slova s daným písmenem. U každé 

říkanky je také natištěna malá a velká, tiskací i psací podoba probíraného 

písmene. Pod verši je vždy uvedeno několik slov a obrázků, které mají pomoci 

к upevnění si nových hlásek a písmen. Nová hláska je ve slovech většinou na 

začátku. Děti tato slova vyslovují, pokouší se je dělit na slabiky a vyjímat první 

slabiku. Slabiky mohou vyznačovat pomocí obloučků. V učebnici jsou obsaženy 

i mřížky, do kterých se vkládají písmena z vystřihovací abecedy, tvoří se tak 

slova. Děti se současně při seznamování s tiskacími písmeny učí číst i psací 

písmo - ve formě samostatných písmen, slabik, slov, ale i krátkých vět. 

Třetí díl slabikáře se jmenuje Pojďme si číst, který navazuje na Veselou 

abecedu. Pokračuje v dalším nácviku čtení. V této etapě děti už znají všechna 

písmena. Výjimku tvoří ď, ť, ň a cizí písmena x, q, w. Také by už měly ovládat 

čtení slov s otevřenými a zavřenými slabikami. Zde se učí číst slova, která 

obsahují dvě souhlásky na začátku slova, uprostřed slova a na konci slova. 

Procvičí i čtení slov obsahujících slabikotvorné г, I. Potom následuje výcvik ve 

čtení slov se skupinami slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě a písmen ď, ť, ň. Na 

závěr sešitu dochází к setkání i písmeny x, q, w. Učebnice je rozdělena na 
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stránky, které jsou zaměřeny na herní a úkolové aktivity a na stránky určené pro 

čtení. Časová dotace na herní stránky činí kolem 2 vyučovacích hodin, čtecí 

strany jsou určeny na 1 vyučovací hodinu. I tento díl má svou motivaci. Je jí 

ilustrace hlavy koně, který má ve hřívě zapletené pentle. V pentlích jsou 

napsány názvy jednotlivých textů určených к četbě. Když si některý text dítě 

nacvičí číst, může si pentli s daným názvem vybarvit. 

Čtvrtý a poslední díl sady slabikářů nese název Čtení pro malé školáky. 

Je zaměřen na procvičení a rozvoj již osvojeného učiva. Učebnice je rozdělena 

na dvě části. V první části je možné uplatnit společné čtení. Děti zde naleznou 

různé druhy textů - krátké i delší, jednoduché i obtížnější od různých autorů, ať 

se jedná o klasiky nebo současníky. Můžeme se setkat s pohádkami, bajkami, 

hádankami, verši, doplňovačkami i písničkami. Druhá část je určena především 

pro zdatné čtenáře, ale také učitel z ní může dětem předčítat nebo ji zadat přes 

prázdniny. 

2. 3 Výuka psaní 

„Psaní je grafickou formou mezilidské komunikace. Jeho výuka tvoří 

pevnou součást obsahu vzdělávání na primární škole."(12, Křivánek, Wildová, 

1998, s. 63) Je možné ho chápat jako složitou komplexní činnost, při níž se 

zapojuje celá osobnost dítěte. Dítě tedy při psaní musí zapojit svou motoriku, 

vnímání, představivost, pozornost, myšlení a paměť. Východiskem pro psaní je 

činnost svalů, ale i činnosti duševní. Při výuce psaní se do procesu zapojuje tzv. 

grafomotorická analýza a syntéza, v jejímž rámci dítě vyjadřuje tvar jednotlivých 

písmen (části a spoje písmen) prostřednictvím psacího pohybu. Kořínek, 

Křivánek a kol. píší o grafomotorické analýze a syntéze: „Grafomotorická 

analýza a syntéza se opírá o optickou analýzu obrazu písmene, slabiky, 

slova." (9, 1989, s. 101) Dále uvádějí: „Kvalita analyticko-syntetické činnosti ve 

výuce čtení se promítá do prvopočátečního psaní i do následného 

pravopisného výcviku. Vztah mezi celkem, jeho částmi i prvky (slovy, slabikou, 
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hláskou) v mluvené řeči je analogický s grafickým záznamem (větou, slovem, 

slabikou, hláskou)." (9, 1989, s. 101) 

Velký vliv na psaní mají tzv. vnější a vnitřní faktory. Do vnějších faktorů 

můžeme zařadit stav jedincova okolního prostředí, přístup učitele к výuce psaní 

a jeho metodické postupy. Do vnitřním faktorů náleží individuální úroveň a stav 

poznávacích funkcí, smyslů a motoriky každého jedince. 

Hlavním cílem ve výuce psaní je, aby se žák naučil psát psací latinkou, a 

to čitelně, správně a přiměřeně rychle. Dále by v žákovi měl být podporován 

kladný vztah к psaní jako ke komunikačnímu prostředku. Proto by učitel měl při 

výuce psaní volit vhodné formy, metody práce a způsob hodnocení. 

2. 3.1 Postup při výuce psaní 

Výuka psaní nejčastěji u nás probíhá dle analyticko-syntetické metody. 

Dle Doležalové (3, 1996) můžeme při výuce psaní touto metodou vypozorovat 

tři základní charakteristické znaky: 

1. uplatnění dvou didaktických zásad - zásady postupného zvyšování 

náročnosti a zásady názornosti. Zásada postupného zvyšování náročnosti 

spočívá v postupu od jednoduchého к obtížnému . To znamená, že děti začínají 

nácvik psaní prováděním kresebných cviků a psaní prvků písmen, až se 

dostanou к nácviku psaní samotných písmen, slabik, slov a vět. I písemná 

cvičení, jako je opis, přepis a diktát, jsou začleňována dle obtížnosti. Zásada 

názornosti je založena na předepisování vzoru písmene na tabuli nebo do 

sešitu. Učitel také mnohokrát dětem vysvětluje a předvádí, jak se dané písmeno 

píše. 

2. využití analyticko-syntetických činností - když je nacvičováno nové 

písmeno, tak je jeho tvar rozložen na jednotlivé prvky a potom opět spojován 

v celek. Nebo při nácviku psaní slabik či slov se daná slabika rozloží na hlásky, 

dané slovo na slabiky. Potom následuje napsání slabiky, slova jako celku. 

3. pokud je to možné - souběžný nácvik čtení i psaní. 
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Samotnou výuku psaní můžeme rozčlenit do těchto fází - přípravná fáze, 

nácvik psaní písmen, nácvik psaní slabik, slov a vět a psací cvičení. 

V přípravném období děti dělají činnosti, jejichž úkolem je dosáhnout 

uvolnění celé paže. Procvičuje se hrubá motorika, uvolňuje se ramenní kloub a 

klouby loketní. Hlavní pozornost se však věnuje procvičování jemné motoriky, 

svalů a kloubů na prstech, také se uvolňuje zápěstí. Mezi takové činnosti může 

patřit například vystřihování, navlékání korálků, vytrhávání. Rovněž se provádějí 

cvičení na rozvoj grafomotoriky. Děti kreslí nebo píší uvolňovací cviky - volný 

nepřerušovaný pohyb (např. motýl létá), vodorovná linie ( např. auto jede), 

svislá linie (např. přivázat balónek na šňůrku), horní, dolní oblouky, spirály se 

zvětšování a se zmenšováním, kroužení, tvoření teček... . Dále děti začínají 

psát jednotlivé prvky písma. „Píší podle předepsaných vzorů čáry, oblouky, 

ovály, zátrhy a další prvky písmen. Učí se orientovat v liniatuře." (9, Kořínek, 

Křivánek a kol., 1989, s. 106) V tomto období většinou píší tužkou. 

Při nácviku psaní nového písmene dochází nejdříve к jeho vyvození 

pomocí sluchové analýzy ze slova. Také se porovnává tvarová podoba 

tiskacího a psacího písmene. Učitel nové písmeno předepíše na tabuli, při 

psaní zároveň dětem vysvětluje, jak se písmeno píše. To samé několikrát 

zopakuje. Děti si psaní písmene vyzkouší, poté píší do písanek, do kterých 

mohou již psát perem. Před každým psaním by mělo proběhnout uvolňovací 

cvičení zaměřené na svaly ruky. Důležité je také správné dodržování 

hygienických návyků při psaní. 

Když už děti zvládají psaní několika písmen, můžou začít psát slabiky a 

krátká slova. „První slabiky (krátká slova) mohou být procvičeny psaním na 

tabuli, obtahováním na předepsaný papírech či fóliích." (12, Křivánek, Wildová, 

1998, s. 67) Při psaní slabik a slov se nesmí zapomínat na analýzu těchto 

slabik a slov. Učitel by také měl dětem ukázat, jak správně jednotlivá písmena 

napojovat. Pň psaní vět se používá stejný postup. Děti nejdříve větu přečtou a 

potom přistoupí к její analýze na slova, slabiky a písmena. 

Mezi psací cvičení se řadí opis, přepis, diktát a autodiktát. Opis spočívá 

v co nejvěrnějším napodobení vzoru psacím písmem. Vzor je napsán psacím 
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písmem. Stručně řečeno - děti píší to, co vidí. Přepis je založen na převodu 

vzoru napsaného tiskacím písmem do psací podoby. Přepis se používá 

nejčastěji při opakování už osvojených písmen. Jako příprava na přepis mohou 

sloužit karty s písmeny, slabikami a slovy, která jsou napsána jednou v tiskací 

podobě a jednou v psací podobě. Děti tak vyhledávají dvojice karet (tiskací -

psací). „Při diktátu je slyšená hláska (slabika, slovo) graficky vyjadřována." 

(3, Doležalová, 1996, s. 35) Pomocí diktátu si lze ověřit, jak si děti 

zapamatovaly jednotlivé tvary písmen a jejich napojování, jak rozumí 

hláskovému složení slabik a slov. Autodiktát je nejtěžší podoba psacího cvičení. 

Dítě se při něm pokouší graficky zaznamenat své myšlenky. Může psát podle 

obrázků, potom může psát jména, odpovědi atd. Prostřednictvím autodiktátu si 

děti rozvíjejí svou tvořivost a písařskou obratnost. 

2. 3. 2 Hygienické návyky při výuce psaní 

Aby byla výuka psaní již od počátku školní docházky efektivní, je třeba 

děti vést к osvojení si určitých hygienických návyků. Mezi tyto návyky bez 

pochyby patří správné sezení, správné držení psacího náčiní, pořádek na 

pracovní ploše a správné natočení psací plochy. Dalšími neméně důležitými 

činiteli, které mají vliv na vyučovací proces psaní, je i světlo, které dopadá na 

psací plochu, doba, kdy žák píše, ale i pozitivní atmosféra ve třídě. 

Dítě při psaní má sedět na celé ploše sedadla a to uvolněně. Jeho nohy 

jsou vedle sebe a opírají se o podlahu. Váha těla nesmí být na předloktích, ale 

musí spočívat na sedadle. Trup a hlava jsou mírně nakloněné a směřují 

dopředu. Prsa se nesmí dotýkat lavice. Ramena jsou stejně vysoko a předloktí 

jsou položena na lavici. Oči mají být vzdáleny od papíru 25 - 30 cm. 

Důležité je také správné držení psacího náčiní. Dítě má mít dle 

Doležalové (3, 1996) tzv. špetkový úchop. To znamená, že pero (tužku) drží 

třemi prsty ruky - pomocí palce, ukazováčku a prostředníčku. „Palec je lehce 

skrčený a přidržuje tužku zleva trochu výš ve směru od jejího hrotu než je 

ukazováček. Je-li ukazováček ve stejné vzdálenosti od hrotu tužky jako palec, 
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vznikají při psaní křečovité pohyby." (7, Jedlička, 1972, s. 75) - u praváků. 

Ukazováček je také mírně ohnutý. Jeho vzdálenost od hrotu pera (tužky) by 

měla být kolem 2 až 3 cm. Pokud se první článek ukazováčku prohne, dojde 

к přepětí svalů. Prostředníček podepírá pero (tužku) z pravé strany postranní 

stranou polštářku ( u praváků). Pero má směřovat к rameni a být nakloněné 

к trupu. 

Při psaní musí mít sešit správný sklon. U dětí, které píší pravou rukou je 

sešit natočen pravým horním rohem směrem doleva nahoru. U leváků je to 

opačné. Pro psaní je též podstatné světlo, které má dopadat na pracovní plochu 

z levé strany (u leváků z pravé strany), a vhodná velikost nábytku. 

Učitel by měl nácvik psaní provádět nejlépe v ranních vyučovacích 

hodinách, protože děti jsou v této době odpočaté, lépe se tak na psaní 

soustředí. 

2. 3. 3 Současný přístup к levákům 

Dnešní výuka psaní nezapomněla ani na děti, které píší levou rukou. 

Dříve se objevovaly snahy levoruké děti přecvičovat na pravoruké. Dnes tomu 

už tak není, jelikož přecvičení může dětem v budoucnu způsobit značné 

problémy. Například mohou vzniknout potíže v pravolevé orientaci, potíže s řečí, 

jako je koktání či zadrhávání. 

Lateralita má velký vliv na kvalitu písma. „V předškolním věku je normální, 

když dítě ruce třeba i dost dlouho střídá." (13, Kutálková, 2004, s. 86) Ovšem 

v době před nástupem do první třídy by mělo být jasné, zda dítě píše levou 

nebo pravou rukou, jestli je vyhraněný nebo nevyhraněný levák či pravák. Ale 

učitel se ve školní praxi může také setkat s dítětem, které lateralitu vyhraněnou 

nemá. To znamená podle Kořínka, Křivánka a kol., že je těžké určit, zda žák 

dává přednost pravé nebo levé ruce. (9, 1989) V tomto případě může učitel 

dítěti poradit, kterou rukou má psát, a to na základě pozorování výsledků 

jednotlivých orientačních zkoušek laterality. Dítěti poradí při psaní používat tu 

ruku, která při psacích činnostech dělá nejméně potíží. Pokud se při psaní 
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vyskytne nedbalé (neúhledné) písmo, může se objevit nejenom u leváků, ale i 

praváků, je vhodné, aby se učitel ve výuce vracel zpět. Znova procvičil 

jednotlivé prvky písmen, samotná písmena, jejich napojování do slabik. Dobré 

je i opakovat jednoduchá cvičení pro rozvoj grafomotoriky. 

U leváků je velmi důležité před začátkem samotného psaní provádět 

uvolňovací cviky na svaly ruky a zápěstí. Nesmí být opomíjeny ani základní 

hygienické návyky při psaní leváků. „Levoruké děti by měly být vedeny k tomu, 

aby držely tužku přinejmenším dva centimetry nebo více od konce a lépe tak 

viděly, co píší." (6, Healey, 2002, s. 71) Vhodné je, aby děti používaly násadky 

na tužky a pera, které jsou vytvarovány pro držení palcem a ukazovákem. 

Pomáhají dětem vytvořit patřičný úchop. Učitel by měl ve třídě přizpůsobit vůči 

levákům i zasedací pořádek. „Levoruké žáky posadí ve třídě tak, aby v lavici pro 

dva seděl levák na levé polovině, sedí-li s pravákem. Je-li ve třídě leváků více, 

je výhodné posadit je za sebou nebo v lavici pohromadě, pro snazší orientaci 

v jejich manuálních činnostech." (25, Sovák, 1966, s. 66) Důležité je rovněž 

naučit děti plynule posouvat ruku po psací desce. Psací plochu mají mít leváci 

nakloněnou směrem doprava. Když učitel zavádí nový tvar písmene musí i 

dětem, které píší levou předvést, jak se dané písmeno píše levou rukou. Pro 

levoruké děti jsou přizpůsobeny i písanky, na konci řádků jsou natištěná 

písmena. Dítě tak má neustále před sebou natištěný tvar písmene. Někdy může 

levákům dělat problém správný sklon písma. К odstranění tohoto problému 

může přispět i časté opakování již zmiňovaných hygienických návyků. 

К dětem - levákům se má přistupovat individuálně, ale není vhodné na ně 

upozorňovat před ostatními dětmi. 
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2. 3. 4 Písanky 

V současné době se na českém trhu můžeme setkat s velkým 

množstvím slabikářů od různých nakladatelství - např. Alter, PRODOS, JINAN, 

Fortuna, SPN. Každý z těchto slabikářů má i svůj soubor písanek. Učivo 

v písankách navazuje na příslušný slabikář. „Součástí souborů pro počáteční 

psaní jsou samostatné sešity obsahující různě uspořádané uvolňovací cviky 

motivované obrázky či říkankami." (4, Doležalová, 2001, s. 65) V písankách je 

většinou natištěná pomocná liniatura pro střední výšku, někdy i pro horní a dolní 

délku. Písanky se zaměřují i na rozvoj tvořivosti u dítěte. Děti se také mohou 

současně s opisem učit i přepis, diktát a autodiktát. Jednotlivé písanky se od 

sebe často liší například svým formátem, pomocnou liniaturou, způsobem 

nácviku nového písmene - jak je rozebráno na jednotlivé prvky, seřazením 

učiva - objevuje se různé pořadí osvojovaných si písmen. Objevují se rozdíly i 

ve tvarech jednotlivých písmen (o, k, z, ž). 

3. Efektivita výuky 

Efektivita výuky je zejména ovlivňována tím, jak jsou brány v potaz 

zákonitosti učení a samotné vymezení učiva. Neméně důležitou roli hraje i 

organizace výuky, používání různorodých postupů, pomůcek a metod při výuce, 

motivace, možnost opakování, způsob hodnocení výkonů dětí. 

„Úspěch v počáteční výuce podmiňuje nutně dobrá znalost vývojových 

fází čtení, věkových zvláštností psychických procesů vnímání, paměti, 

představivosti, obrazotvornosti, myšlení a dobrá orientace ve funkci těchto 

procesů v jednotlivých etapách čtení." (12, Křivánek, Wildová, 1998, s. 40) 

2toho tedy vyplývá, že učitel by se měl vdané problematice výuky čtení a 

psaní dostatečně orientovat, jen tehdy může být jeho působení na děti efektivní. 
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3.1 Organizace výuky čtení a psaní 

Při organizaci výuky čtení a psaní se nejčastěji setkáváme s rozčleněním 

hodiny českého jazyka na část, kdy se žáci věnují čtení, a na část, kdy probíhá 

nácvik psaní. Učitelé mohou také integrovat čtení a psaní i do jiných 

vyučovacích hodin - do hodiny matematiky, výtvarné výchovy, prvouky, 

hudební výchovy atd. Vyučování se může prostřednictvím mezipředmětové 

integrace stát pro děti zajímavější, ale i efektivnější. Napomáhá tomu i 

Rámcový vzdělávací program, který toto umožňuje. 

Učitelé mají používat takové metody a postupy při práci, aby byla co 

nejvíce podporována aktivita dětí, proto je při výuce vhodné časté střídání 

činností, které jsou z časového hlediska pro děti přiměřené. Ovšem z hlediska 

užívání velkého množství metod a jejich častého střídání zde hrozí nebezpečí, 

že efektivita metod se ještě sníží. Učitel tak dosáhne zcela opačného výsledku. 

Když si učitel sestavuje plán vyučovací hodiny, musí si stanovit jasný cíl 

hodiny, tedy čeho chce v dané vyučovací jednotce dosáhnout. Rovněž si musí 

důkladně promyslet, jaké metody či postupy к dosažení cíle použije. Vyučovací 

hodina by měla obsahovat určité části. Učitel nemusí striktně dodržovat jejich 

pořadí. Pro představu uvádím strukturu hodiny. V úvodu hodiny seznámí učitel 

děti s cílem hodiny, pro dosažení stanoveného cíle se snaží děti vhodnou 

formou namotivovat. Poté přejde к opakování předchozího učiva a začne 

s osvojováním si a procvičováním nového. Dále následuje kontrola a hodnocení 

práce dětí. „Jednotlivé činnosti se mohou prolínat či být doplněny o další. 

Například vyučovací hodina začne čtením, následuje jednotka psaní a opět 

pokračuje čtení." (12, Křivánek, Wildová a kol., 1998, s. 80) Učitel může výuku 

organizovat tak, aby co nejvíce vyhovovala stanoveným cílům a vzdělávacím 

potřebám dětí. Ovšem musí dodržet týdenní časovou dotaci českého jazyka. 

Týdenní časová dotace je stanovena vzdělávacím programem. 

Spilková a kol. к organizaci výuky ve čtení a psaní uvádějí: „Vzhledem 

к důrazu na individuální rozvoj žáka je nezbytné, aby jednotlivé metodické 

postupy a konkrétní zaměstnání nebyla zařazována do výuky převážně 

frontálně." (26, 2005, s. 166) Důležité tedy je, aby bylo možné tyto metody 
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zařadit do výuky jednotlivých dětí nebo skupin dětí, a to na základě jejich 

úrovně čtenářského rozvoje a jejich zájmu. 

3. 2 Metody a postupy při výuce čtení a psaní 

Nejčastěji je ve výuce čtení a psaní využívána hra. Tato metoda výuky 

podporuje aktivitu a tvořivost dětí. Také velmi pozitivně ovlivňuje fázi, kdy dítě 

přechází z činností typických pro předškolní vzdělávání do činností školního 

vzdělávání. V současné době se ve výuce začínají objevovat i elementy 

dramatické hry, kdy jsou využívány postupy dramatického umění. Dále děti 

mohou při hodinách pracovat samostatně nebo je zde možné zařadit prvky 

kooperativního učení. Žáci se tak učí spolupráci (tzn. schopnější děti pomáhají 

slabším jedincům, musí se zapojit všichni členové skupiny, aby dosáhli splnění 

úkolu...), individuální odpovědnosti i sociálním dovednostem (například: 

vzájemnému naslouchání, respektování, důvěře, řešení konfliktů, vzájemné 

pomoci). Další metody, které se ve výuce čtení a psaní objevují, jsou například 

metody kritického myšlení (dílna čtení a psaní), návštěvy knihoven a divadla, 

beseda se spisovatelem, můžeme se také setkat i s projektovou výukou. Projekt 

může být jednodenní i několikadenní, vždy směřuje к nějakému určitému 

tématu. Jeho princip spočívá v integraci zvoleného tématu do ostatních 

vyučovacích hodin (matematika, hudební a výtvarná výchova ...). 

Učitelé mohou v hodinách uplatnit i různé druhy čtení a psaní. 

Individuální čtení vychází ze samostatného čtení dítěte. Dítě čte nahlas a učitel 

sleduje jeho způsob čtení a porozumění textu. Učitel poté s dítětem procvičí 

slova, která dítěti dělala při čtení potíže. Další možností je, že děti čtou ve 

dvojici stejný text. Když jej přečtou, řeknou si, co je zaujalo. Tento druh čtení je 

nazván jako párové čtení. Děti také mohou číst ve skupinách (tzv. skupinové 

čtení). Po přečtení textu si opét sdělí své zážitky. Pak společně pracují na 

zadaných úkolech. Kooperativní učení je založeno na skupinové práci dětí, 

které si mezi sebou rozdělí jednotlivé části úkolu - každý pracuje na své části. 

Společně tak vyřeší celý čtenářský úkol. „Důležité pro úspěšné zpracování 
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dobře zadaného úkolu je složení skupin. Osvědčuje se více řídit složení 

skupin." (27, Tomková, 2007, s. 38) Společné čtení s učitelem probíhá takto: „ 

Učitel čte nahlas nový text, žáci sledují text očima, příp. se polohlasně ke čtení 

učitele přidají. Učitel v určitém úseku čtení zastaví, následuje diskuze s žáky o 

pokračování děje. Po dočtení je text čten žáky znovu, např. tak, že jej učitel 

promítne na zpětném projektoru a postupně ve větách zakrývá některá slova. 

Žáci slova doplňují a čtou celé věty. " (29, Wildová, 2002, s. 12) 

V psaní existují obdobné druhy způsobů, jak vést výuku. Mezi tyto druhy 

patří individuální psaní, psaní s učitelem, psaní ve dvojicích a kooperativní 

psaní. Při individuálním psaní si děti připraví téma nejdříve ústně a potom píší 

několik vět formou autodiktátu. Učitel hodnotí čitelnost písma a úroveň 

jazykového vyjadřování. Psaní s učitelem - dítě píše stejný text jako učitel, píše 

současně s ním. Když děti píší ve dvojici, nejdříve se dohodnou na tématu. 

Téma zpracují na společný papír. Po jeho napsání, si text zkontrolují a 

provedou případné úpravy. U kooperativního psaní platí stejné zásady jako u 

kooperativního čtení. Děti opět společně hledají řešení tentokrát písařského 

úkolu. Znovu si mezi sebou rozdělí jednotlivé role. 

3. 3 Motivace 

„Učení je zásadně ovlivňováno motivací žáků. Určité projevy chování 

učitele a způsoby jeho komunikace mohou vést k tomu, že žáci budou více 

motivováni к učení." (5, Dvořák, 2005, s. 51) Motivované dítě je vytrvalé, 

rozhodné a zaujaté dosažením stanoveného cíle. 

Rozlišujeme dva druhy motivace - vnější a vnitřní. O vnější motivaci se 

hovoří tehdy, když se chce zvýšit žádoucí chování pomocí užívání kladných 

důsledků - odměn (chvála, dobré známky, diplom, sladkosti atd.). To znamená, 

že vnější motivace souvisí s vnějšími podněty. Oproti tomu vnitřní motivace 

znamená, že děti se činností účastní aktivně, aniž by za to byly odměňovány. 

Pro vnitřní motivaci je důležité přesvědčení, že к dosažení cíle - úspěchu musí 
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dítě/člověk vynaložit určité úsilí. Vnitřní motivace tedy vychází z touhy po 

uspokojení vnitřní potřeby. 

Linhart, Turková v Procesech učení v počátečním čtení a psaní (1984) 

uvádějí také dva druhy motivace - motivaci primární a motivaci sekundární. 

Ovšem motivaci primární rozdělují dále na tři druhy, a to motivaci pozitivní, 

která závisí na stavu psychického napětí. Toto napětí vzniká díky snaze 

dosáhnout kýženého předmětu (např. odměna). Dalším druhem primární 

motivace je tzv. negativní motivace. „Negativní motivace, jež se projevuje v úsilí 

vzdálit se od něčeho škodlivého a jež vzniká na podkladě psychického napětí 

při očekávání něčeho nepříjemného (např. trest)." (15, Linhart, Turková, 1984, 

s. 13) Zájem o samotnou činnost je třetím typem primární motivace. Jedná se o 

činnost, která člověku/dítěti přináší uspokojení (hra, tvořivá práce). 

Sekundárních motivů je velké množství, jsou tvořeny tzv. sociálně 

determinovanými motivy, mají zprostředkovanou podobu. Například - žák se 

učí za účelem dosažení pochvaly od učitele. 

Úkolem učitelů by tedy mělo být dětem pomáhat zvyšovat jejich 

sebedůvěru, stanovovat reálné cíle. Vhodné je spíše do vyučování zapojovat 

kooperaci než soupeření, a také dětem zadávat stále nové a zajímavé úkoly 

přiměřené úrovně, které podněcují zvědavost. 

3. 4 Možnosti hodnocení čtení a psaní 

Dnešní hodnocení dětí je založeno na tzv. individuální vztahové normě. 

To znamená, že učitel nehodnotí dítě prostřednictvím srovnávání jeho výkonů 

s ostatními dětmi, ale vychází pouze z minulých výkonů dítěte, které přikládá 

k jeho individuálním možnostem. 

Aby mohlo být hodnocení efektivní musí podle autorů RWCT splňovat 

určité znaky: „Je zaměřeno na žáka, vyjadřuje, čeho si při vzdělávání nejvíce 

ceníme, je otevřeným procesem spolupráce, je kdykoli přístupné žákům i 

učitelům, odráží vývojově přiměřené porozumění procesu, je spjato přímo 

s vyučováním a učením, poskytuje dokumentaci i průběhu studentova růstu 
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v čase, je centrální částí vyučování a uskutečňuje se současně s učením a je 

založeno na výkonech v autentických úkolech." (27, Steel, Meredith, 2003, In: 

Tomková, 2007, s. 59) 

Učitel musí vždy hodnotit tak, aby zároveň podporoval motivaci dítěte pro 

jeho další práci a rozvoj. Proto by se měl důkladně zamýšlet nad tím, jakou 

formu hodnocení použije. Učitelé často užívají klasifikace nebo slovního 

hodnocení. Slovní hodnocení je pro dítě více motivující oproti klasifikaci, která 

dává dětem a jejich rodičům pouze sdělující stanovisko. Proto je vhodnější 

používat obou forem hodnocení, tedy propojovat klasifikaci se slovním 

hodnocením. 

3. 4 .1 Hodnocení čtení 

Ve výuce čtení je velmi důležité, aby učitel průběžně hodnotil jednotlivé 

čtenářské výkony dětí. Hodnocení čtenářského výkonu vychází ze zkoumání tzv. 

kvalitativních a kvantitativních znaků. Dle Křivánka, Wildové (12, 1998) řadíme 

mezi kvalitativní znaky - správnost čtení, uvědomělé čtení, plynulost čtení a 

výrazné čtení. Do kvantitativních znaků pak náleží rychlost čtení, u které se u 

dětí v první třídě bere v potaz čtení přiměřeným tempem. 

Kořínek, Křivánek o hodnocení čtení říkají: „Hodnotící kritéria by měla 

vycházet z funkce čtení, jako řečové činnosti, jež má komunikativní funkci. 

Složka porozumění musí mít tedy nesporně při hodnocení prvořadý význam, 

zatímco ostatní složky (tempo, správnost, plynulost a intonace) slouží jako 

prostředek komunikativního aktu a jejich skutečná hodnota musí být 

posuzována podle stupně porozumění." (9, 1989, s. 80) 

Jako vhodný nástroj pro zjišťování čtenářské úrovně dětí se ukázaly i 

záznamové listy. Učitelé si je vytvářejí sami. Tyto listy mohou učiteli pomoci při 

pozorování a vývoji daného jevu, který si má dítě více upevnit. 

Pro sledování individuálního čtenářského vývoje každého dítěte jsou 

rovněž vhodné zvukové záznamy čtení jednotlivých dětí. Učitel je může 

nahrávat na magnetofon nebo i pořizovat na videozáznam. 
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3. 4. 2 Hodnocení psaní 

I ve výuce psaní by učitel měl volit vhodné a citlivé formy hodnocení a 

neopomíjet jednotlivé rozdíly mezi dětmi. Použitím nevhodného hodnocení 

učitel riskuje, že dítě ztratí o psaní zájem, bude demotivováno a začne mít 

strach. 

Východiskem pro hodnocení psaní jsou tzv. znaky písma. Penc (19, 

1961) tyto znaky rozlišuje na kvalitativní a kvantitativní. Jako kvalitativní znaky 

písma uvádí tvar písmen a jejich velikost, úměrnost a stejnoměrnost velikosti 

písma, vazebnost (jednotažnost a přípojnost), sklon písma, jeho hustota, 

rytmizace a celková úprava psaného textu. Do kvantitativních znaků potom řadí 

rychlost psaní. 

Učitel by měl hodnotit veškeré písařské projevy dětí. Stejně jako ve čtení 

i zde může využít různých forem hodnocení - klasifikaci, slovní hodnocení. 

Významný je i způsob, jakým jsou opravovány chyby v dětských písemných 

projevech. Vhodnější je hledat správné napsané tvary písmen a nějakým 

způsobem je označit. Tento způsob může zvýšit motivaci dětí. Na rozdíl od 

způsobu, kdy učitel označuje špatné tvary. 

Ve škole našlo své uplatnění i tzv. portfolio, které je tvořeno pracemi dětí 

za určitou dobu. Učitelé tak mohou sledovat jejich individuální vývoj. „Portfolio 

dává dětem příležitost účastnit se hodnocení vlastní práce (žák se podílí na 

výběru prací a zdůvodňuje ho, vysvětluje, čeho si nejvíc cení a proč, s pomocí 

učitele se učí chápat kritéria hodnocení)." (26, Spilková a kol., 2005, s. 72) 

Portfolio rovněž může sloužit jako podklad učitele pro konzultace s rodiči o 

žákových výsledcích v učení a o samotném vyučovacím procesu. 
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4. Didaktické hry a pomůcky 

Výuka čtení a psaní může být dětem zpestřena a zatraktivněna pomocí 

různých druhů didaktických her a pomůcek. Didaktické hry a pomůcky se 

mohou současně podílet i na eliminování obtíží dětí ve čtení a psaní. 

4.1 Didaktické hry 

„Dle Santlerové (22, 1993, s. 7) je didaktická hra pro dítě přirozenou 

činností, která mu poskytuje poznatky a dovednosti formou hry a pomáhá 

překonávat i ty největší obtíže při výuce." Didaktická hra je dobrým nástrojem, 

který dětem umožňuje, aby probírané učivo zvládly bez problémů. Rovněž 

napomáhá к tomu, aby se v dětech probudila soutěživost, zvyšuje jejich 

sebevědomí, ale učí je i smyslu pro spravedlnost a sebeovládání. Děti se také 

učí řešit konfliktní situace a přizpůsobovat se novým okolnostem, učí se 

komunikovat, spolupracovat. Každá didaktická hra má v sobě ukrytý nějaký 

výchovně vzdělávací cíl, kterého se dosáhne právě danou činností. Z toho 

důvodu řadíme didaktickou hru mezi metody, které mají aktivizovat. Dítě při hře 

získá určité dovednosti a vědomosti. Dochází i к dosažení výchovného cíle. 

Činnosti pro rozvoj zrakového vnímání 

Dítě si v rámci těchto činností procvičuje rozlišování objektů - hledá 

mezi nimi rozdíly nebo stejné znaky. Může je rozlišovat podle velikosti, tvaru a 

barvy. Procvičuje si paměť, udržení pozornosti a soustředění. Například může 

navlékat korálky dle předem daného vzoru, skládat rozstříhané obrázky nebo 

hledat v obrázcích ukrytá písmena. 

Činnosti pro rozvoj sluchového vnímání 

Pomocí těchto činností se děti učí rozlišovat podobné zvuky, jejich výšku 
a sílu. Také si osvojují analýzu hlásek nebo jejich skupin. Vhodné jsou i 

Orffeovy nástroje. Například „Co dělám?". „Žáci zavřou oči a poslouchají, co 
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učitel dělá (např. tiše tleská, klepe na dřevo apod.) Vyvolaný žák určuje zvuk a 

ostatní kontrolují správnost odpovědi." (7, Jedlička, 1972, s. 54) 

Činnosti pro rozvoj hmatového vnímání 

Mezi tyto aktivity řadíme zaměstnání, která rozvíjejí jemnou motoriku, 

jako je modelování, stříhání, navlékání, hra se stavebnicí atd. Děti také mohou 

pracovat se zakrytýma očima a hledat tak určitý předmět, který se nalézá ve 

skupině předmětů. Jako příklad činnosti pro rozvoj hmatového vnímání uvádím 

hru "Co je to?" (22, Santlerová, 1993). Hra spočívá vtom, že učitel nebo 

spolužáci vyberou dítě, kterému zaváží oči. Ostatní děti mu přinášejí různé 

předměty. Dítě musí uhádnout, co to je. Kořínek, Křivánek a kol. uvádějí i další 

zaměstnaní pro rozvoj hmatového vnímání: „ Seřadit jen podle hmatového 

vnímání řadu krychliček podle velikosti, seřadit řadu smirkových papírů podle 

drsnosti (přitom ovšem nesmíme zapomínat na bezpečnost, děti musí 

manipulovat se smirkovým papírem opatrně), rozlišit hmatem hladkou mouku, 

dětskou krupičku, rýži, čočku, hrách apod." (9,1989, s. 90) 

Činnosti pro rozvoj intelektu 

Mezi tyto činnosti, řadíme aktivity zaměřené na rozvoj paměti, postřehu a 

pozornosti. Na cvičení paměti je vhodná například hra s názvem „Kdo si 

zapamatuje nejvíc?" (22, Santlerová, 1993) Učitel na lavici zakryje několik věcí, 

může použít například šátek. Potom je na malou chvíli odkryje. Úkolem dětí je 

zapamatovat si co nejvíce věcí. Rozvoji postřehu a pozornosti může pomoci 

například hra „Všechno lítá, co peří má." (22, Santlerová, 1993) Učitel nebo děti 

vyberou jedno dítě, které říká: „Holub lítá, židle lítá " Pokud je věta pravdivá, 

děti zvednou ruce, když pravdivá není, tak jsou v klidu. 

činnosti к rozvoji řeči 

U dětí bychom si měli všímat, jak vyslovují jednotlivé hlásky, jakou mají 

slovní zásobu. Rovněž je důležité sledovat, co říkají, tedy obsah sdělení. Do 

činností rozvíjející řeč lze zařadit aktivity na rozvoj výslovnosti, slovní zásoby a 

Pozornosti. Například hra „Kdo to je?" (11, Křivánek, 1997, s. 20) Skupina dětí 
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se dohodne na známé postavě (například pohádková postava), každý o ní 

řekne jednu větu, která ji charakterizuje, ale nesmí použít její jméno. Úkolem 

ostatních dětí v této hře je uhádnout jméno pohádkové postavy podle popisu. 

Činnosti s hláskami a písmeny 

Prostřednictvím her zaměřených na hlásky a písmena, se dítě setkává s 

několika podobami hlásky, a to hlásky slyšené, mluvené. Také poznává rozdíl 

určité hlásky od ostatních a učí se spojení hlásky s písmenem. Vhodnou hrou je 

například „Telefon". „Učitel namaluje na tabuli model telefonu. Místo číslic jsou 

v otvorech písmena. Žák telefonuje a čte určená písmena po obvodu kruhu, 

jako když vytáčí volací číslo. Tato hra má mnoho obměn. Nositeli písmen 

mohou být ryby v rybníčku, jablka na stromě, kolotoč atd." (7, Jedlička, 1972, 

s. 56) 

činnosti se slabikami 

Děti mohou například hrát hru s názvem „Hádej, co si myslím." (22, 

Santlerová, 1993) Učitel řekne: „Myslím si slovo, které začíná na slabiku „ma", 

Jo", „pu". Jaké slovo to je?" A děti vymýšlejí různá slova. Nebo si slovo může 

myslet některé z dětí a ostatní hádají. Jedlička uvádí například hru „Papoušek". 

„Učitel řekne slovo a žák, který hraje papouška, je dělí na slabiky. Ostatní 

kontrolují správnost." (7, 1972, s. 55) 

Činnosti se slovy 

Při hře „Kolik slov složíš?" (22, Santlerová, 1993) děti pracují se skládací 

abecedou. Učitel dětem napíše několik písmen na tabuli a děti z těchto písmen 

skládají slova. 

Činnosti pro rozvoj porozumění 

Při čtení je velmi důležité, aby dítě čtenému textu porozumělo, proto 

můžeme do výuky zařadit aktivity, které čtení s porozuměním podporují. 

Například hra „Nákup" (22, Santlerová, 1993) , kdy se vyberou dvě děti -

prodávající a nakupující. Nakupující dostane seznam, na kterém jsou napsané 
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názvy věcí, které má koupit. Z magnetické tabule vybere obrázky daných věcí. 

Úkolem prodávajícího je kontrola nakupujícího - zda kupuje správné věci. 

Činnosti ve psaní 

Dítě se ve škole spíše setkává s prováděním písma pomocí rukopisu. Ale 

i zde existují možnosti, jak lze výuku oživit. Učitelé mohou pň výuce užívat 

dětských tiskátek s abecedou. Děti dostanou za úkol natisknout např. nějaké 

slovo či slabiku. Písmena také lze vytvářet pomocí plastelíny, kdy se děti 

pokouší zadaný tvar písmene vymodelovat. Tvary jednotlivých písmen je také 

možné tvořit ohýbáním drátku nebo je jen stříhat z papíru a nalepovat. Jako 

velmi motivující se ukázala hra s psacími stroji nebo starými počítačovými 

klávesnicemi, kdy děti mohou vyklepávat jen písmena nebo i celá slova. 

4. 2 Didaktické pomůcky 

Při vyučování mohou učitelé kromě učebnic a písanek používat různé 

didaktické pomůcky. Učitelé rádi do výuky čtení zapojují činnosti s kostkami, na 

kterých jsou napsaná písmena. Nebo užívají písmena vyrobená z různých 

materiálů, jako je umělá hmota, dřevo či textilie. Písmena z různých materiálů 

mohou dětem usnadnit seznamování se s písmeny a jejich tvary. Děti zároveň 

vnímají tvary všemi smysly. Vhodné jsou i pracovní listy, které si učitelé sami 

Připravují. Vhodnou pomůckou jsou i tzv. nástěnné obrazy usnadňující 

vyvozování písmen. Učitelé také mohou využít například: 

Omalovánky s písmeny 

Pomáhají dětem propojit si náslovnou hlásku, obrázek věci a písmeno. 

Většina omalovánek je sestavena tak, že na jedné straně nalezneme obrázky a 

u nich písmeno, které představuje náslovnou hlásku obrázku. 
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Kostky s písmeny 

Na začátku školní docházky se mohou kostky s písmeny používat jako 

běžná stavebnice. Děti se tak nenásilnou formou seznamují s jednotlivými tvary 

písmen. Vhodné jsou i navlékací kostičky s písmeny. Později si děti pomocí 

kostek mohou opakovat své znalosti - skládat slova, řadit písmena dle daného 

vzoru nebo dle toho, jak učitel diktuje. Děti mezi sebou mohou i soutěžit a to 

jednotlivě i ve skupinách. Například: „Jednotlivci (skupiny) mají před sebou týž 

počet kostek se stejným repertoárem písmen (stejnou sadou kostek). Hráči 

kostky rozhodí. Vyhrává, kdo v dané době sestaví z písmen na horní stěně 

kostek nejvíce slov. Sestavená slova mohou děti napsat a zkoušet nové 

kombinace písmen." (11, Křivánek, 1997, s. 27) Pokud učitel nemá к dispozici 

kostky, může použít kartičky s písmeny. 

Loutky 

Účel loutek nemusí být pouze výchovný. Velmi dobře se dají začlenit i do 

samotné výuky. Děti se s loutkou mohou učit - loutka učí je. Nebo děti učí 

loutku - například opravují chyby. Rovněž děti mohou za loutku číst nebo mluvit. 

Loutka také velmi pomáhá při zbavování dětí ostychu či strachu - pozornost 

prostředí se zdánlivě přesune z dětí na loutku. Pomocí loutek lze hrát i různé 

scénky s předem stanoveným tématem nebo můžeme využít volné hry. Tyto 

činnosti mají velmi pozitivní vliv na rozvoj vyjadřovacích schopností dětí, které 

jsou důležité pro výuku čtení. Mohou pomoci i u dětí, které mají problémy 

s koktáním. 

Loto a domino 

Loto a domino se užívá v hodinách jako hry, které se hrají dle známých 

Pravidel. Používají se obrázky, písmena, slabiky a slova. „Domino s obrázkem 

je zhotoveno tak, že na první části každého kartónového lístku je natištěn 

obrázek a na druhé části je natištěn název věci ze sousedního kartónu." (7, 

Jedlička, 1972, s. 52) Děti mají za úkol číst slova a hledat k nim obrázky, které 

daná slova představují. Když obrázky a slova seřadí, mělo by poslední slovo 
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odpovídat prvnímu obrázku. Obdobná pravidla jsou i u lota. К natištěným 

obrázkům, děti hledají počáteční písmeno, slabiku nebo celé slovo atd. 

Pexeso 

„Podle vzoru původní hry Pexeso je možno připravit si herní materiál, 

v němž místo obrázků jsou dvojice slabik, slov, případně dvojici tvoří kartička se 

slovem a kartička s odpovídajícím obrázkem. Variací dvojic může být 

mnoho." (11, Křivánek, 1997, s. 25) 

Tiskátka 

Děti mohou na počátku školní docházky provádět herní činnosti s tiskátky. 

Natištěné obrázky si vybarvují, mohou se je snažit pojmenovat, třídit je dle 

různých kritérií. Dále učitel může diktovat obrázky a děti dle toho tiskají, poté 

к obrázkům přiřazují ze skládací abecedy počáteční písmeno. 

Ve výuce psaní jsou nejvíce používány soubory, ve kterých jsou 

předepsány jednotlivé tvary písmen. Soubor dále obsahuje i fólii, na kterou děti 

pak píší. Dále se můžeme setkat s podložkami pro psaní do pomocné liniatury 

nebo s tabulkami sloužících pro nácvik správného tvaru písmen. Pro upevnění 

si správného držení psacího pera (tužky) slouží různé nástavce, které se 

nasazují na psací náčiní. 

4. 3 Využití informační a komunikační techniky ve výuce čtení a psaní 

V současné době se stále častěji setkáváme ve výuce čtení a psaní 

s využíváním techniky, patří sem například texty nahrané na magnetofonových 

Páskách, projekce, video, CD romy, počítače (různé výukové programy) a 

interaktivní tabule. 
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Magnetofon 

Magnetofon je používán zejména к získávání zvukového záznamu čtení 

dítěte. Lze tak například odhalovat chyby, kterých se děti při čtení dopouštějí. 

Učitel také může na pásek nahrávat různé ukázky, jak má vypadat správné 

výrazné čtení. Křivánek v Mimotřídní práci v počátečním čtení uvádí i další 

možnost zaměstnání s využitím magnetofonu: „Na magnetofon lze nahrát dílčí 

úkoly s krátkými přestávkami, v nichž žák řeší úkoly z příslušné řady cvičení. Po 

krátké přestávce, určené к tomu, aby žák nahlas odpověděl, se ozve 

z magnetofonu kontrolní správná odpověď." (11,1997, s. 41) 

Projekce 

Pomocí projektorů může učitel u dětí rozvíjet čtení s porozuměním tím, 

že zobrazí na projekční ploše napsaný úkol, který se děti po jeho přečtení 

pokouší splnit. Díky projektoru lze obohatit i výuku psaní, kdy učitel píše tvary 

písmen a děti mohou okamžitě pozorovat správný postup při psaní daného 

písmene. 

Video 

Prostřednictvím videa mohou být děti podporovány к samostatné četbě 

knih. Učitel toho dosáhne tím, že v hodinách dětem promítá zfilmované literární 

předlohy. I hraní samotných videoher může mít na děti pozitivní vliv - upevňují 

si soustředění a procvičují pohotovost. 

Počítače 

Používáním počítačů pň hodinách čtení může učitel také dosáhnout 

cílené efektivity výuky, ale i zvýšení zájmu dětí. Dnes jsou již vytvořeny 

počítače, které umožňují hry s písmeny a slovy, existují také celé řady 

výukových programů pro nácvik čtenářských dovedností. „Počítačové programy 

nemusí jen uměle generovat (tvořit) texty, ale předkládat také zvukový slovní, 

slabičný i hláskový materiál a zvukový materiál mimojazykový. (12, Křivánek, 

Wildová a kol., 1998, s. 118) Využitím počítačů ve výuce čtení může být 

vyučovací proces více individualizován. Ovšem počítače nemohou zcela 
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nahradit učitele, ale mohou mu do značné míry ulehčit práci s 

vytvářením materiálů a textů určených к opakování učiva. 

Interaktivní tabule 

„Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen 

počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule 

a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač 

nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo 

na stěnu nebo může být na stojánku. V podstatě to je druh dotykového 

displeje." (5, www wikipedie.cz) 

Při užívání interaktivní tabule se žáci do vyučování zapojují aktivně. 

Vytváří se tak tvořivá a uvolněná atmosféra, která je při učení důležitá. Práce 

s interaktivní tabulí přináší dětem prožitek. Při výuce psaní lze použít 

interaktivní tabuli к nácviku psaní písmen. Písmena lze psát pomocí 

elektronické tužky a lze je i rychle smazat. 

Pro výuku čtení je vhodné, aby učitelé užívaly v počátečních fázích výuky 

Programy, které umožňují nácvik pravolevé orientace, zrcadlové nebo půlené 

obrázky. Později se do výuky zapojují činnosti s písmeny, slabikami a se slovy. 

Na tabuli lze pracovat jako v pracovním sešitě - přiřazování náslovných 
obrázkCi к písmenům, doplňování písmen do mřížeK. Pomocí písmen lie také 
skládat slabiky a celá slova. 
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Praktická část 

5. Výzkumný cíl a dílčí cíle 

Při výuce čtení a psaní v prvním ročníku se často mezi dětmi objevují 

rozdíly ve schopnostech zvládat probírané učivo, které jsou ovlivněny ať už 

samotným vývojem dítěte, předškolní přípravou anebo jeho výchovou. A právě 

na učitelích je, aby se snažili tyto rozdíly mezi žáky co nejvíce eliminovat, a tím 

zvýšili efektivitu výuky. Ale zároveň by si měli uvědomovat a následně 

podporovat rozvoj individuality každého jedince. 

Cílem této části diplomové práce je tvorba didaktických pomůcek a jejich 

následné ověření v praxi jako jedné z možností zefektivnění výuky čtení a psaní 

v prvním ročníku. 

Dílčí cíle 

Cílem je vytvořit ke každé pomůcce didaktický komentář, jako návod к použití 

Pro učitele. 

Cílem je ověřit použitelnost a funkčnost pomůcek v praxi. 

Cílem je při ověřování pomůcek pozorovat dětí při práci a sledovat jejich zaujetí 
a reakce na dané pomůcky. 

Cílem je zjistit, jaký typ pomůcek děti nejvíce osloví. 

Dalším cílem je i následná úprava pomůcek podle zjištěných problémů, se 

šerými se učitelé nebo žáci při používání pomůcek potýkali. 
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6. Metody 

Hlavními metodami, které jsem ve výzkumné části své práce použila, 

byly experiment a pozorování. 

Experiment - praktické ověření 

Experiment je vědecká metoda, která má za úkol ověřit nebo vyzkoušet 

nové poznatky. Experiment by měl být opakovatelný. Ovšem pokud se jedná o 

experiment, do kterého jsou zapojeni lidé, v mém případě děti, tak nelze zajistit 

zcela stejné podmínky. Můj experiment probíhal v podobě praktického 

ověřování použitelnosti a funkčnosti didaktických pomůcek pro výuku čtení a 

Psaní, kdy jsem zjišťovala, zda je budou moci učitelé a žáci ve vyučování 

používat, tedy zda nemají didaktické nedostatky. 

Pozorování 

Jedná se také o výzkumnou metodu, jejímž užitím lze shromažďovat 

údaje o lidech/dětech při různých činnostech na základě jejich pozorování. Mé 

vlastní pozorování se odehrávalo současně s experimentem - praktickým 

ověřováním didaktických pomůcek. Zvolila jsem pozorování přímé, 

nestrukturované. V pozorování jsem se zaměřila zejména na to, jak budou děti 

na používání pomůcek v hodinách čtení a psaní reagovat, jak se změní jejich 

motivace a vztah к výuce čtení a psaní, zda pomůcky probudí v dětech zájem 

něco nového se učit. Také jsem sledovala, které didaktické pomůcky děti 

nejvíce osloví. 
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7. Časový harmonogram 

Tvorba souboru didaktických pomůcek probíhala v časovém rozmezí od 

května do konce října roku 2008. Následovalo jejich praktické ověření ve školní 

výuce v měsíci listopadu až prosinci roku 2008. Zároveň v období praktického 

ověřování byla průběžně prováděna úprava pomůcek dle vzniklých potíží při 

jejich užívání a poté následné ověření těchto pomůcek. 

8. Zkoumaný vzorek 

Z celkového počtu 56 didaktických pomůcek se mi podařilo prakticky 

ověřit 41 pomůcek. Zkoumaný vzorek měly původně tvořit pouze děti z prvního 

ročníku, ale vyskytla se potíž s dosaženou čtenářskou úrovní dětí. Protože 

v době, kdy probíhalo mé ověřování, děti už „četly a psaly". Děti tedy už měly 

Přípravné období dávno za sebou, a tudíž by byly pomůcky pro ně moc 

jednoduché. Nemohla bych tak při jejich používání objevit případné nedostatky. 

Byla jsem proto nucena pomůcky určené pro přípravné období (pomůcky 

s obrázky) vyzkoušet s dětmi z mateřské školy, které měly odklad školní 

docházky. Jednalo se o pět dětí ve věku 6 až 7 let. Dále zkoumaný vzorek 

tvořily i děti z druhého ročníku, protože některé pomůcky určené pro práci ve 

čtení a psaní až ke konci prvního ročníku by nebyly (v době mého praktického 

ověřování) vzhledem к probíranému učivu pro děti z prvního ročníku vhodné -

Pracovní listy s úkoly. Z tohoto důvodu jsem je vyzkoušela v druhém ročníku. 
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9. Soubor didaktických pomůcek pro výuku čtení a psaní s didaktickými 

komentáři 

Vytvořila jsem soubor 56 pomůcek určených к výuce čtení a psaní v prvním 

ročníku. Tento soubor jsem rozdělila do pěti oddílů: 

• Pomůcky pro aktivity v přípravném období - čtení 

• Pomůcky pro aktivity s písmeny - čtení 

• Pomůcky pro aktivity se slabikami - čtení 

• Pomůcky pro rozvoj čtení s porozuměním 

• Pomůcky к výuce psaní 

9-1 Pomůcky pro aktivity v přípravném období - čtení 

»Plácačky" Maková panenka a motýl Emanuel (Příloha s. 1 ) 

Pomůcka je vytvořena za účelem procvičit pravolevou orientaci, která 

mnohdy dělá dětem potíže. Její použití je velmi jednoduché. Děti si ji mohou 

vyrobit samy. Učitel jim oxeroxuje šablonu, děti si ji vybarví, vystřihnou a 

pomocí lepicí pásky připevní ke špejli. Učitel poté vysvětlí postup práce 

například: v levé ruce bude motýl a v pravé ruce Maková panenka. Vyučující 

Pak říká levá nebo pravá ruka a děti podle toho zvedají obrázky. 

Barevné geometrické tvary (Příloha s. 1) 

Pomůcka má za úkol dětem v budoucnu usnadnit pochopení principu 

uspořádání písmen ve slovech. Navíc si žáci mohou upevnit znalost barev a 

geometrických tvarů. Rozvíjí se zrakové vnímání. Skládá se ze souboru 

9eometrických tvarů (čtverce, obdélníky, trojúhelníky a kruhy). Každý tvar je ve 

čtyřech různých barvách ( modrá, žlutá, červená a oranžová). Dále pomůcka 
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obsahuje šablony s různými vzory. Žáci zde mají za úkol uspořádat jednotlivé 

tvary dle daného vzoru uvedeného na šabloně. 

Obrázkové loto (Příloha s. 1) 

Tato pomůcka je rovněž zaměřena především na rozvoj zrakového 

vnímání. Je tvořena obrázky konkrétními, ale i abstraktními, které jsou pro děti 

obtížnější. Úkolem je obrázek naleznout a přiřadit ho ke stejnému obrázku. 

Loto II - stíny (Příloha s. 2) 

Rovněž jako předchozí loto i toto rozvíjí zrakové vnímání. Pomůcka je 

složena ze samostatných kartiček, na kterých jsou zobrazena různá zvířata, a 

dále z přikládací tabulky, na které jsou zvířata zobrazena v podobě svých stínů. 

Dítě tak má za úkol přiřadit každé zvířátko ke správnému stínu. 

Puzzle (Příloha s. 2) 

Pomůcka se skládá ze souboru čtyř obrázků, které jsou rozstříhané. 

Obsaženy jsou rovněž předlohy, dle kterých mají děti obrázky složit. Cílem je 

procvičení zrakového vnímání a zejména pak syntézy. Žáci mohou obrázky 

skládat i bez předlohy. Je s tím ovšem spojena i vyšší náročnost, jelikož neví, 

co se na obrázku po jeho složení objeví. Po složení obrázku mohou o něm 

vyprávět příběh, a tím tak rozvíjet své vyjadřování. 

Komplexní obrazy (Příloha s. 2) 

Pomůcka slouží rovněž к rozvoji zrakového vnímání a pozornosti. Děti 

mají za úkol najít jednotlivé věci, osoby a zvířata v komplexním obraze dle dané 

tabulky nebo podle instrukcí učitele. Je vytvořena barevná a černobílá verze 

komplexního obrazu. Černobílý obraz je pro dítě obtížnější. 
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Obrazy s vyňzlými částmi (Příloha s. 3) 

Pomůcka je vytvořena za účelem rozvoje pozornosti a zrakového 

vnímání - syntézy. Tvoří ji obraz, ve kterém chybí některé části - jsou vyřízlé. 

Dítě má za úkol doplnit tyto části na správné místo. 

Obrázky s rozdíly (Příloha s. 3) 

Touto pomůckou se upevňuje zrakové vnímání, pozornost. Dítěti se 

předloží karta se dvěma podobnými obrázky, jeho úkolem je nalézt udaný počet 

rozdílů mezi nimi. 

Co do řady nepatří (Příloha s. 3) 

Je vytvořena tabulka, ve které jsou v jednotlivých řádcích obrázky, 

například: v prvním řádku je pět berušek, čtyři z nich lezou směrem nahoru, ale 

jedna leze směrem dolů. Dítě má zakroužkovat tu berušku, která do řady 

nepatří. V našem případě je to beruška, která leze směrem dolů. Potom se 

pokusí vysvětlit, proč tam nepatří. Dítě si procvičí zrakové vnímání, pozornost, 

schopnost vyjadřovat se a v některých případech i orientaci - nahoru, dolů, 

vpravo a vlevo. 

Obrázkové příběhy (Příloha s. 4) 

Pomůcka rozvíjí vyjadřovací schopnosti, zrakové vnímání. Skládá se ze 

souboru obrázků, které po správném složení vytvoří příběh. Dítě tedy složí 

příběh a pak se ho pokusí převyprávět. Obrázky se mohou použít i v budoucnu. 

Až budou žáci umět číst a psát, mohou k nim psát krátké příběhy a pohádky. 
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„Mašinka" (Příloha s. 4) 

Rozvíjí zejména sluchové vnímání - analýza slov. Pomůcka je myšlena 

jako hra. Platí u ní stejná pravidla jako u „slovního fotbalu". Skládá se z archu 

papíru (na kterém je nakreslena mašinka) a z různých obrázků, které mají 

představovat vagóny.Déti mohou pracovat ve skupinách nebo individuálně. 

Práce ve skupině: 

Žáci se rozdělí do skupin. Do každé skupiny dostanou jeden arch s mašinkou a 

soubor obrázků. 

Příklad: Učitel zadá, že první slovo začíná na „k" - děti najdou obrázek, na 

kterém je kufr a pak už zapojí obrázek, kde je ryba atd. 

Dále učitel může říct, že za mašinku zapojí všechny obrázky, které obsahují 

určité písmeno (např. „a"). Může zvýšit i obtížnost (např. zapojte ty obrázky, 

které mají určité písmeno na začátku, ve slově nebo na konci). Skupiny se 

potom mohou vyměnit a vzájemně si své mašinky zkontrolovat. 

Obrazy z geometrických tvarů (Příloha s. 4) 

Pomůcka rozvíjí zrakové vnímání a procvičuje analýzu. Lze na ní učit i 

rozeznávání základních geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kruh, ovál). Dítě dostane pracovní kartu. Na každé kartě je zobrazen obrázek, 

který je složen z různých geometrických tvarů, například: letící pták. Dítě má za 

úkol vybrat z nabídky geometrických tvarů uvedených pod obrázkem, ty, ze 

kterých je obraz složen. 

Řadící tabulka (Příloha s. 5) 

Účelem tabulky je rozvíjet zrakové vnímání, logické myšlení. Žák si 

upevní znalost barev a rozeznávání geometrických tvarů (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kruh). Tabulku tvoří sloupce, které určují geometrický tvar, a řádky, 

které určují barvu tvaru. Úkolem žáka je roztřídit geometrické tvary tak, aby 
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v každém sloupci byl stejný tvar, ale jiná barva. Například : kruh - žák nalezne 

sloupec s kruhem, pak už jen řadí kruhy do sloupce v barevném pořadí, které 

určují řádky ( 1. řádek červená barva, 2. řádek žlutá, 3. řádek modrá a 4. řádek 

zelená). 

Obrázky - со к sobě patří (Příloha s. 5) 

Pomůckou je rozvíjeno logické myšlení, chápání souvislostí a chápání 

vztahů mezi věcmi. Dítě má za úkol vždy najít dva obrázky, které к sobě 

z nějakého důvodu patří. Dále se může pokusit vysvětlit, proč dané dva obrázky 

přiřadilo к sobě. Příklad: hruška - strom; dveře - klíč. 

Porovnávání obrázků (Příloha s. 5) 

Dochází к rozvoji zrakového vnímání, rozlišovacích schopností a slovní 

zásoby. Dítě porovnává obrázky stejného předmětu a snaží se je seřadit za 

sebou tak, jak se к sobě nejlépe hodí. Dítě je tedy řadí stupňovitě, až se 

dostane к protikladu. 

Obrázky - odstíny barev (Příloha s. 6) 

Zejména je rozvíjeno zrakové vnímání a rozlišovací schopnosti. Zde je 

úkolem dítěte rozlišovat odstíny barev a řadit je od nejsvětlejších tónů po 

nejtmavší a obráceně. Dítě může i samo nakreslit a vybarvit například tři 

obrázky a pokusit se odstupňovat sytost barev. Dojde tím i к procvičení 

správného držení pastelky a stejnoměrného přítlaku. 

Obrázky - co je špatně (Příloha s. 6) 

Cílem pomůcky je rozvíjet zejména zrakové vnímání, pozornost, slovní 

zásobu. Dítě na jednotlivých obrázcích hledá chyby (například rukavice má šest 
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prstů nebo hrušky na stromě rostou vzhůru nohama). Potom vysvětlí, v čem je 

obrázek nesprávný, a řekne, jak má správně vypadat. 

Obrázky - co mezi ostatní nepatří (Příloha s. 6) 

Opět je zde rozvíjena pozornost, zrakové vnímání a slovní zásoba. 

Pomůcka se skládá z několika karet, na kterých je vždy několik obrázků. Dítě 

má za úkol najít, co mají obrázky na kartě společného a vyloučit jeden obrázek, 

který mezi ně nepatří. Svoji volbu musí vysvětlit. 

Půlené obrázky (Příloha s. 7) 

Cílem je procvičení zrakového vnímání a syntézy, která je do budoucna 

důležitá pro čtení. Pomůcka obsahuje soubor obrázků (ty jsou rozpůlené) a 

tabulku. Obrázky i tabulka mají suchý zip, aby složené obrázky na tabulce 

držely. Úkol je pro dítě jednoduchý - najít dvě části obrázku a sestavit je v celek. 

9- 2 Pomůcky pro aktivity s písmeny - čtení 

Karty - „hledání písmen" (Příloha s. 8) 

Karty slouží к upevnění si znalosti jednotlivých písmen - zejména 

к optickému zapamatování písmene, a to jak tvar tiskací - malé a velké 

Písmeno, tak i tvar psací - malé a velké písmeno. Každá karta je zaměřena jen 

na jedno písmeno ( malé tiskací „j", velké psací „m" atd.) Dítě má za úkol v kartě 

nalézt dané písmeno. Uvedu příklad - dostanu kartu, na které je nakreslený 

obrázek (např. ježek). V obrázku je napsáno množství různých písmen. 

Samotný obrázek, v našem případě ježek, určuje, jaké písmeno budu hledat. 

Slovo ježek začíná na j" , budu tedy hledat všechna j". Děti mohou nalezená 

Písmena kroužkovat nebo vybarvovat. 
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Pracovní listy - písmena (Příloha s. 8) 

Pracovní listy jsou zaměřeny rovněž pro upevnění zrakového vnímání a 

znalosti písmene - jeho optické podoby. Listy jsem zaměřila na písmena, která 

se mohou dětem plést - zejména b-d, a-e, m-n, u-v). Mají formu bludiště. Děti 

mají vždy za úkol najít cestu ke správnému písmenu - na co obrázek začíná. 

Například: „ Doveď velblouda do správného domečku!" To znamená, že dítě si 

má vybrat ze tří možných cest tu, která vede do domku, nad kterým je napsané 

písmeno „v". Dalším typem zadání je, že dítě má jen jednu cestu, ale musí jít 

jen po určitém písmenu. Například: „Doveď konvici к hrnečkům. Můžeš jít pouze 

Po písmenu „e"." 

Pexeso - abeceda (Příloha s. 8) 

Pomůcka slouží opět к upevnění si znalosti písmen. Lze ji použít v době, 

kdy se děti teprve písmena učí a i v době, kdy už všechna písmena znají. 

Pexeso se skládá z obrázků a z písmen. Ke každému obrázku náleží písmeno, 

Podle toho, na co obrázek začíná. Příklad - na obrázku je auto, к němu tedy 

náleží kartička s písmenem „a". Na kartičce s písmenem je vždy uvedena jeho 

Podoba tiskací (malé, velké) a podoba psací (malé, velké). Děti mohou hrát hru 

»pexeso" dle známých pravidel. Dále lze roztřídit zvlášť obrázky a zvlášť 

Písmena. Děti potom přiřazují písmena к obrázkům nebo naopak. Mohou 

Pracovat jen s písmeny - správně je pojmenovat („velké tiskací a", „malé tiskací 

a", „velké psací a", „malé psací a"), vymýšlet slova, která na dané písmeno 

začínají. 

Provlékací dinosaurus s písmenky (Příloha s. 9) 

Pomocí této pomůcky se děti seznamují nejen s písmeny, ale rozvíjí si i 

jemnou motoriku důležitou pro psaní. Hlavním smyslem pomůcky je provlékání 

Provázku malými otvory. Nad každým otvorem je vždy jedno písmeno abecedy. 

Učitel například diktuje písmena a děti dle toho provlékají. Nakonec mohou 
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vyplétat i slova. Pokud dětem dělají problém při čtení nějaká slova, mohou si je 

pro lepší upevnění vyplést. 

Řady písmen (Příloha s. 9) 
Tato pomůcka navazuje na „barevné geometrické tvary". Opět obsahuje 

soubor šablon se vzory. Vzory na jednotlivých šablonách tvoří tentokrát 

písmena. Záměrně jsem vybrala písmena, která se sobě podobají, a tudíž se 

žákům mohou plést. Jsou to dvojice s-z, t-j, a-e, d-b, p-b. Žáci tedy mají za úkol 

uspořádat písmena dle daného vzoru na šabloně. Pomůcka může být vhodná i 

pro děti s dyslexií. 

Puzzle II - písmena (Příloha s. 9) 
Dítě si rozvíjí zrakové vnímání - syntézu a upevňuje si znalost vizuální 

podoby jednotlivých písmen. Každé puzzle vždy tvoří jedno písmeno - barevné 

na barevném podkladě, černé na barevném podkladě a obrysové linie písmena 

na bílém podkladě. 

Komplexní obrazy II - písmena (Příloha s. 10) 

Pomůcka upevňuje zrakové vnímání, pozornost a znalost písmen. Dítě 

°Pět v komplexním obrazu vyhledává jednotlivé jeho části, zobrazené v řádcích 

Pod obrazem. V tomto případě dítě vyhledává písmena různé velikosti, tvaru a 

barvy. 
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Co do řady nepatří II - písmena (Příloha s. 10) 

Pomůcka je opět tvořena tabulkou s řádky, v jednotlivých řádcích je řada 

písmen např. šest „b" a jedno „d". Úkolem žáka je zakroužkovat to písmeno, 

které do řady nepatří. Žák si tak upevní zrakové vnímání, pozornost a znalost 

písmen. Do tabulky jsem vybrala písmena, která se sobě podobají (b,d, p, j, t, a, 

e). 

Loto - písmena (Příloha s. 10) 

Pomůcka funguje na podobném principu jako předchozí uvedené 

obrázkové a stínové loto. Dochází rovněž к rozvoji zrakového vnímání, ale také 

к upevnění si znalosti jednotlivých písmen. Děti přiřazují písmena na kartičkách 

к písmenům zobrazeným na přikládací tabulce. 

Provlékací písmena (Příloha s. 11) 

Pomůcka je vytvořena na podobném principu jako provlékací dinosaurus. 

Skládá se z různých písmen, která mají různé povrchy( vlnky, hladký povrch, 

měkký povrch ...), barvy a vzory. Každé písmenko má v sobě několik otvorů. 

Úkolem dítěte je provlékat provázek otvory tak, až dané písmeno vyplete. 

Provázek je zakončený korálkem, aby se při provlékání nevyvlékl z písmene. 

Dítě si tak rozvíjí hmatové vnímání, upevní si podobu písmene a procvičí 

jemnou motoriku. 

Půlená písmena (Příloha s. 11) 

Pomůcku tvoří kartičky s písmeny (podoba - malé a velké tiskací). 

Kartičky jsou rozpůlené. Dítě má zcela stejný úkol jako u půlených obrázků, a to 

najít dvě části písmene a složit je v celek. Dítě si upevní znalost písmene a jeho 

Podobu. 
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9. 3 Pomůcky pro aktivity se slabikami - čtení 

Obrázky se slabikami (Příloha s. 12) 

Pomůcka se může využít к procvičení slabikování. Obsahuje soubor 

obrázků, které jsou čarou rozděleny na části dle toho, z kolika slabik se dané 

slovo skládá. Každé dítě dostane jednu kartičku s obrázkem a pak zadané 

slovo vytleská. Nebo se kartička může dle naznačených čar rozstříhat na 

slabiky a dítě potom bude skládat slova. Kontrolou správnosti pro něj bude 

obrázek, který vznikne, když se slovo složí. 

Stromové listy se slabikami (Příloha s. 12) 

Pomůcka je určena к procvičení slabik. Každé dítě si vylosuje jeden 

lístek ze slabikou. Jeho úkolem je vymyslet slovo, které na danou slabiku 

začíná. Dále mohou být listy využity к procvičení čtení slabik. Z listů je také 

možné skládat jednoduchá slova (tele, laso, pusa...). 

Kartičky s puntíky a obrázky (Příloha s. 12) 

Pomůcka má opět za úkol procvičit slabikování. Především je zaměřena 

na počet slabik ve slově. Skládá se z kartiček, na kterých je vyobrazen různý 

Počet puntíků (od 1 do 4). Puntíky představují počet slabik ve slově. Ke každé 

kartičce náleží obrázky. Například : obrázek se slonem = kartička s jedním 

Puntíkem. Dítě má tedy za úkol přiřadit obrázky dle počtu slabik na stejný počet 

Puntíků na kartičkách. Když obrázky správně přiřadí, může pracovat jen 

s kartičkami s puntíky a vymýšlet slova na daný počet slabik. 
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Barevné kartičky se slovy (Příloha s. 13) 

Tuto pomůcku tvoří dvě sady barevných kartiček se slovy (žlutá a modrá). 

Kartičky fungují na podobném principu jako je slovní kopaná, rozdíl je pouze 

vtom, že se nehraje s posledním písmenem slova, ale s poslední slabikou 

slova. 

Dítě si před sebe rozloží všechny žluté kartičky. Ke slovům na těchto kartičkách 

se pak přiřazují slova na modrých kartičkách, která začínají poslední slabikou 

slov na žlutých kartičkách.Tvoří se dvojice slov. Například: slovo na žluté 

kartičce - „maso", к této kartičce přiřadíme modrou kartičku se slovem „solí". 

Kartičky se mohou dále použít к procvičení slabikování a čtení. Děti také mohou 

vymýšlet vlastní slova na poslední slabiky slov uvedených na kartičkách. 

„Beruška" (Příloha s. 13) 

Beruška má sloužit к tvoření a čtení slabik. Dítě si procvičí syntézu. 

Pomůcku tvoří šablona ve tvaru berušky. V této šabloně je zabudováno otáčecí 

papírové kolo, na kterém jsou napsané souhlásky. Na těle berušky jsou 

otevírací okénka, v každém okénku je jedna samohláska. Na jedné straně jsou 

krátké samohlásky a na straně druhé jsou dlouhé samohlásky. Učitel si 

v otáčecím okénku nastaví souhlásku, se kterou chce tvořit slabiky. Pak už jen 

otevírá jednotlivá okénka se samohláskami a děti tvoří - čtou slabiky. 

9. 4 Pomůcky pro rozvoj čtení s porozuměním 

Loto - slova (Příloha s. 14) 

U této pomůcky je opět stejný princip jako u předchozích lot. Cílem je 

Procvičení nejen zrakového a sluchového vnímání, ale i samotného čtení. Dítě 

Přikládá kartičky se slovy, která podobně vypadají a znějí na přikládací tabulku. 
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Obrázky, písmena a slova (Příloha s. 14) 

Soubor obrázků, písmen a slov má procvičit analýzu, syntézu a čtení. 

S touto pomůckou lze pracovat několika způsoby: 

- každé dítě dostane obrázek, jeho úkolem bude sestavit dané slovo z písmen, 

které představuje obrázek. 

- dále děti mohou к obrázkům přiřazovat kartičky se slovy, nebo naopak řadit 

obrázky ke slovům. 
- také mohou dostat pouze kartičku se slovem a dané slovo složit z písmen. 

Со к sobě path' - slova, obrázky (Příloha s. 14) 

Pomůckou se rozvíjí chápání souvislostí, čtení s porozuměním. Dítě 

dostane soubor obrázků a slov. Obrázky zobrazují nějaké podstatné jméno a 

slova představují typickou činnost pro daný obrázek. Například obrázek - ryba 

a kartička se slovem „plave". Dítě má tedy za úkol přiřadit к obrázkům správné 

slovo. Po této činnosti může číst věty - „Ryba plave." „Auto jede." Také lze 

к jednotlivým obrázkům vymýšlet i jiná slova a skládat je z písmen - například 

»Auto jede." - „Auto troubí." 

Domino (Příloha s. 15) 

Domino má procvičit čtení s porozuměním. Pomůcku tvoří kartičky, na 

kterých je vždy obrázek a slovo. Kartičky řadí za sebou - ke slovu obrázek. 

Domino netvoří uzavřený kruh, proto ho lze doplňovat o další kartičky s obrázky 

a slovy. 

Obrázky se zvířaty (Příloha s. 15) 

Pomocí této pomůcky si děti procvičí čtení s porozuměním, ale i zároveň 

se zapojí učivo z prvouky - zopakují si názvy zvířat. Pomůcka je tvořena 

kartami, na kterých je zobrazeno jedno zvíře, nad a pod obrázkem je vždy 

název zvířete. Dítě přečte oba názvy zvířete a vybere ten správný. 
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Půlená slova (Příloha s. 15) 

Pomůcka obsahuje kartičky se slovy. Slova jsou psaná psacím písmem, 

kartičky jsou v půlce slova rozstřižené (jedná se vždy o slova dvouslabičná). 

Úkolem dětí je pak slova složit v celek, slovo přečíst a správně ho napsat. 

Dochází tedy к procvičení čtení - syntézy slov a psaní. 

Tabulky se slovy (Příloha s. 16) 

Tyto tabulky mají dětem pomoci se slovy, která podobně znějí a vypadají. 

Na každé tabulce jsou napsaná tři slova, která se sobě podobají. Například 

slova - bota, nota, motá nebo růže, kůže, růžek. Slova jsou sestavená 

z pěnových písmen. Dítě tak může slova vnímat nejen zrakem, sluchem, ale i 

hmatem. 

Skládání vět (Příloha s. 16) 

Dítě si procvičí čtení a porozumění. Pomůcku tvoří dva druhy kartiček -

fialové a žluté. Na kartičkách jsou rozpůlené věty. Ke každé fialové kartičce 

Patří žlutá. Dítě má za úkol složit věty tak, aby dávaly smysl. Uvedu příklad -

fialová kartička - „Sova loví..." а к ní náleží žlutá kartička se slovem „myši.". 

К některým fialovým kartičkám mohou děti vymýšlet i jiné konce vět. 

Věty - tiskacím a psacím písmem (Příloha s. 16) 

Dítě si procvičí podobu tiskacího a psacího písma, čtení a psaní. Tato 

pomůcka se skládá rovněž ze dvou druhů kartiček s větami. Každá věta je vždy 

napsána tiskacím a psacím písmem. Děti mají za úkol utvořit dvojice z kartiček. 

К větě napsané tiskacím písmem hledají větu napsanou psacím písmem. Když 

utvoří správně dvojice, pokusí se některé věty napsat. Učitel také může 

každému dítěti dát kartičku s větou napsanou tiskacím písmem. Děti poté 

Přepisují větu do psacího písma. 
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Přiřazování textu к obrázkům (Příloha s. 17) 

Pomůcka slouží к rozvíjení a procvičení čtení s porozuměním. Děti 

dostanou několik obrázků ( v našem případě obrázky s krtečkem) a kartičky 

s větami ( zde se jedná o krátké verše), které vypovídají o dění na obrázcích. 

Úkolem dětí je přiřadit verše к obrázkům. 

Pohádka o koťátkách - seřazení textu (Příloha s. 17 - Tři koťata a myš) 

Pomůcka opět má pomoci rozvíjet čtení s porozuměním, chápání 

souvislostí a vyjadřovací schopnosti. Pohádka o koťatech je rozdělena na tři na 

sebe navazující příběhy (Tři koťata a myš, Tři koťata a žába, Tři koťata a ryba). 

Má formu pracovních listů - celkem tří. Děti seřadí text (věty) dle toho, jak se 

děj odehrává. Ke každé větě napíší pořadové číslo. Jako nápověda slouží 

očíslované obrázky seřazené dle děje. Než děti začnou věty číslovat, pokusí se 

pohádku vyprávět podle obrázků. Jakmile příběh seřadí, společně si ho 

s učitelem přečtou. 

Pracovní listy s úkoly (Příloha s. 17) 

Pracovní listy jsou zaměřeny především na rozvoj pozornosti, 

vyjadřovacích schopností, slovní zásoby, čtení s porozuměním a psaní. Na 

každém listě je zobrazen nějaký obrázek - průřez domy, ulice měst, zoologická 

zahrada. V každém obrázku se odehrává několik situací. Pod obrázky jsou 

různé úkoly, které se děti pokusí splnit. Mohou pracovat ve skupinách, 

samostatně, společně s učitelem, ústně nebo písemně. 

Obrázkové čtení (Příloha s. 18) 

Obrázkové čtení pomáhá dětem si opět rozvíjet čtenářskou dovednost a 

Porozumění čtenému. Pomůcku tvoří jednoduché texty, v nichž jsou vynechána 

některá slova. Tato slova jsou nahrazena obrázkem. Děti se tak mohou ve čtení 

zdokonalovat zábavnou formou. Pomocí počítače můžeme i obrázky z textu 
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vyjmout a vytisknout zvlášť text a obrázky. Děti pak mohou při čtení obrázky do 

textu doplňovat. Tyto texty lze sesbírat ze známých dětských časopisů typu 

Sluníčko a Mateřídouška. 

Komplexní obrazy III - slova (Příloha s. 18) 

Stejně jako předchozí komplexní obrazy i tento upevňuje zrakové 

vnímání a udržení pozornosti. Dítě má za úkol najít v komplexním obraze slova 

napsaná různým písmem (různá velikost, tloušťka), která jsou zobrazena 

v řádcích pod obrazem. 

Říkadla 

Další vhodnou pomůckou pro výuku čtení jsou dětská říkadla, zvláště 

pak knížky, ve kterých je každé říkadlo zaměřeno na jedno písmeno z abecedy. 

Když si děti osvojují nové písmeno, mohou se к němu naučit říkadlo. Nebo 

učitel může dětem pomalu říkadlo přednášet a děti se pokouší spočítat, kolikrát 

se dané písmeno v říkadlu objevilo. Tyto aktivity pomáhají к rozvoji sluchové 

analýzy a paměti. 

9.5 Pomůcky к výuce psaní 

Pracovní listy (Příloha s. 19) 

Vytvořila jsem soubor čtrnácti pracovních listů, které jsou zaměřeny na 

rozvoj grafomotoriky. Listy procvičují svislé linie, kruh, horní oblouk, horní 

vázaný oblouk, horizontální linie, vázané linie, lomené linie, spirálu se 

zvětšováním a spirálu se zmenšováním. Při tvorbě jsem využila postav 

z dětských večerníčků, jelikož se tak práce může stát pro děti atraktivnější a 

zábavnější. Učitel může práci motivovat i nějakou básničkou, písničkou, 

rozhovorem, krátkou pohádkou nebo příběhem. 
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„Had" (Příloha s. 20) 

Účelem „hada" je procvičení si a upevnění jemné motoriky. Pomůcku 

tvoří šablona hada, ve které jsou udělané pomocí děrovačky na papír otvory. 

Dítě má za úkol pomocí provázku hada vyplést - vytvořit mu vzor na kůži. Aby 

provázek při provlékání hadem neutekl, je zakončen korálkem. 

Obrázky jedním tahem (Příloha s. 20) 

Obrázky mají pomoci к uvolnění ruky před psaním a procvičení paměti. 

Pomůcka je složena ze čtyř šablon, na kterých jsou různé obrázky vytvořené 

jedním tahem - spirála, hranatá spirála, želva a žába. Děti před začátkem psaní 

si několikrát prstem objedou daný obrázek, potom si ho mohou zkusit i samy 

vytvořit. 

Kartičky s písmeny (Přílohy s. 20) 

Kartičky mají dětem pomoci upevnit správnou podobu a tvar psacích 

Písmen. Pomůcku představují dva druhy kartiček. Jedny kartičky obsahují malá 

Psací písmena a druhé velká psací písmena. Děti budou tvořit dvojice písmen -

například malé psací „a" a velké psací „a". Dále si mohou losovat písmena a 

Pokusit se ho co nejlépe napsat na tabuli nebo velký formát papíru (např. balicí 

Papír). 

Pískovnička (Příloha s. 21) 

Pískovnička vhodná pomůcka pro uvolnění ruky před psaním, 

к procvičení jemné motoriky a koordinace pohybů. Děti pracují s přírodním 

materiálem - pískem. Pískovnička nabízí mnoho hracích aktivit. Děti mohou 

Písek nabírat, stlačovat, formovat, uhlazovat. Dále do písku mohou kreslit, ale i 

Psát. K pískovničce existuje hodně doplňků - například - stěrka pro uhlazení 

Písku, tužka na písek (skleněná, plní se pískem), kulička s gumovými hroty, 
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válečky s různými vzory (válením zanechávají zajímavé stopy), gumové štětce 
(špičku mají z gumy, lze jimi do písku psát) - (1, www.apla-sc.info.cz). 

Obouruč (Příloha s. 21) 

Tuto pomůcku tvoří 5 dřevěných desek. Každá deska má dva 

vyfrézované vzory , kterou jsou symetrické dle střední osy. К deskám patří 10 

dřevěných „vodicích" knoflíků (2, Hrajeme si, učíme se - didaktické hry a 

pomůcky - www.fit-edu.cz). Dítě uchopí do levé a pravé ruky „vodicí" knoflík a 

přiloží je do připravené desky se vzorem, pak už jen objíždí knoflíky daný vzor 

oběma rukama najednou. Obouruč slouží к rozvíjení základních schopností pro 

Psaní a čtení. Cvičí koordinaci rukou a očí, jemnou motoriku a pozornost. 

Pomůcka také pozitivně působí na uvolnění svalstva horních končetin a rukou, 

kinestetickou paměť, synchronizaci práce obou mozkových hemisfér, 

odstraňování grafomotorických potíží, pravolevou orientaci. Také umožňuje 

nácvik jemného úchopu - špetkovitý úchop (www.fit-edu.cz). 
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10. Výsledky 

10.1 Průběh 

Ověřování pomůcek pro přípravné období, které probíhalo v mateřské 

škole, bylo prováděno v rámci dopoledního zaměstnání za mé asistence. 

V prvním ročníku probíhalo ověřování pomůcek v hodinách čtení a psaní. 

Jednotlivé pomůcky jsem s dětmi zkoušela v různých částech hodiny - v úvodu 

vyučovací hodiny, jako forma motivace a navození zájmu, dále mezi činnostmi 

a na konci vyučovací hodiny. V druhém ročníku jsem pomůcky vyzkoušela ke 

konci hodiny čtení, zde děti pracovaly samostatně. 

10.1.1 Pomůcky pro aktivity v piipravném období - čtení 

„Plácačky" Maková panenka a motýl Emanuel 

Pomůcku jsem vyzkoušela tím způsobem, že jsem děti zapojila už do její 

samotné výroby. Děti dostaly šablony, které si vybarvily a vystříhaly. Pomohla 

jsem jim pouze s připevněním obrázků na špejli. Musím říci, že se děti do práce 

velmi zapálily. Výroba pomůcky je bavila. Poté jsem jim zadala další instrukce -

do pravé ruky si vzaly „plácačku" s Makovou panenkou a do levé motýla 

Emanuela. Pak už jsem jen říkala - pravá, levá a děti dle toho zvedaly ruce s 

obrázky. Dále následovala další činnost, ale už jen s jednou „plácačkou" (děti si 

vybraly, kterou chtějí použít) - zadávala jsem pokyny - nahoru, dolu, dopředu, 

dozadu, vpravo, vlevo. I tyto činnosti se dětem líbily. 

Barevné geometrické tvary 

Tuto pomůcku jsem vyzkoušela s několika dětmi. Vysvětlila jsem jim, že 
mají seřadit předložené geometrické tvary dle vzoru, který vidí na šabloně. 
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Při plnění úkolu se vyskytl problém. Děti sice tvořily řadu podle vzoru na 

šabloně, ale jen podle geometrických tvarů, na barvu občas zapomínaly. Ale 

když jsem je upozornila, že tam mají chybu, okamžitě si ji uvědomily a opravily ji. 

Obrázkové loto 

Obrázkové loto tvořené pouze černobílými obrázky se pro děti ukázalo 

jako složitější, dělalo jim mnohem větší problém než stínové loto. Hlavní důvod 

jejich chyb byla nesoustředěnost, nevěnovaly pozornost detailům na obrázcích. 

Například: záchranný kruh, okénka na parníku. 

Loto II - stíny 

Při použití se nevyskytly žádné závažné problémy. Problém trochu dělal 

Stín „kohouta", jelikož je podobný stínu „slepice". 

Puzzle 

Nejdříve jsem dětem zadala puzzle, u kterého je i předloha - obrázek v 

celku. Předloha má détem usnadnit skládání, a také se to potvrdilo. Když jsem 

zadala puzzle bez předlohy, doba skládání se prodloužila. Jako obtížnější se 

ukázaly obrázky, které byly rozstříhané na nepravidelné tvary než obrázky 

rozstříhané na obdélníky. 

Komplexní obrazy 
U této pomůcky se mi potvrdilo, že barevné komplexní obrazy jsou pro děti 

jednodušší oproti černobílým, které jsou mnohem obtížnější. U černobílých 

obrazů si například děti zaměňovaly obrázky dvou psů. Opomíjely, že obrázek 

psa, kterého měly najít, nesl buřty - kroužkovaly špatného. 
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Obrazy s vyřízlými částmi 

Zde se žádný problém nevyskytl. Pomůcka děti zaujala, velmi se jim líbilo, 

že vyřízlé části lze z obrazu vyjímat a znovu doplňovat díky suchému zipu. 

Obrázky s rozdíly 

Opět se neobjevily žádné závažné problémy. Občas se stalo, že děti 

zapomněly označit jednu rybku (obraz - pod vodou). 

Co do řady nepatří 

Každé dítě dostalo pracovní list s tabulkou, kde mělo označit, jak je 

vysvětleno v návodu (viz výše), tvar nebo obrázek, který mezi ostatní nepatří. 

Když děti list vypracovaly, ptala jsem se jich, jaký obrázek nebo tvar 

z jednotlivých řádků vybraly a proč. Dětem tato činnost nečinila žádné potíže, 

s pracovním listem si poradily velmi dobře. 

Obrázkové příběhy 

Dětem jsem zadala složit tři příběhy - o myšce, jak pekla dort, denní 

režim - jak se holčička vypravuje ráno do školy a jak jde na nákup. Dětem 

skládání příběhů nedělalo závažnější problémy. V jednom případě se vyskytl 

ten problém, že chlapec skládal obrázky v opačném směru, a to zprava doleva. 

..Mašinka" 

Hru „Mašinka" jsem dětem zadala v rámci opakování nového písmene -

n f . Děti se rozdělily do dvou skupin. Do každé skupiny jsem dala soubor 

obrázků s věcmi a zvířaty, které obsahují písmeno „ f , ale byly tam i obrázky, 

které písmeno „ f neobsahují. Dále skupiny dostaly arch s mašinkou. Děti měly 

za mašinku zapojit všechny obrázky, které v sobě mají písmeno „ f . Pak se 

skupiny vyměnily a vzájemně si vytvořené mašinky zkontrolovaly. Skupiny se 
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poté vrátily ke svým mašinkám a já zadávala nové úkoly: zapojit všechny 

obrázky, které mají „ f na začátku a ve slově. Společně jsme si mašinky 

překontrolovali. Děti hra velmi zaujala a líbila se jim. 

Obrazy z geometrických tvaru 
U této pomůcky se nevyskytl žádný problém. Děti bez dlouhého 

vysvětlování okamžitě pochopily, co mají za úkol. Všichni měli zadaný pracovní 

list správně vypracovaný - bez chyb. 

v 
Radící tabulka 

Rovněž se neobjevil problém. Děti hra s tabulkou zaujala, velmi se jim 

líbilo, že geometrické tvary se na tabulku přichycují pomocí suchého zipu. 

Obrázky - со к sobě patří 
Dětem při hledání dvojic obrázků, které к sobě z nějakého důvodu patří, 

nedělalo žádné potíže. Při odůvodňování, proč právě spojily tyto dva obrázky, 

se občas objevil problém se slovním vyjádřením dítěte. 

Porovnávání obrázků 
Děti si s řazením obrázků věděly rady. Ovšem se vyskytly potíže při 

slovním porovnání obrázků - největší problémy dělal vždy prostřední obrázek -

tedy mezistupeň (například rovný, zahnutý, křivý). 
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Obrázky - odstíny barev 

Ve většiné případů dětem skládání obrázků dle barev nečinilo potíže. 

Pouze jedna holčička skládala obrázky od nejtmavšího odstínu po nejsvětlejší, 

tedy opačně, než bylo zadáno. Dále existuje ještě jedno vysvětlení, že barvy 

skládala správně dle zadání, ale v opačném směru než ostatní děti - tedy 

zprava doleva. 

Obrázky - co je špatně 

U této pomůcky jsem nepředpokládala žádné problémy, jelikož chyby, 

které měly děti na obrázcích objevit, byly velmi zřetelné. Ale nečekaně se 

problém vyskytl. Některým dětem dělaly potíže dva obrázky - rukavice s šesti 

prsty a hrnek s obráceným ouškem. Pokusila jsem se je dovést ke správnému 

řešení. U rukavice jsem jim poradila, ať se podívají na svou ruku a spočítají si 

na ní prsty a pak spočítají prsty na rukavici. Chybu poté už našly. S obrázkem 

hrnečku jsem dětem poradila tím způsobem, že jsem jim ukázala opravdový 

hrnek a řekla, ať si ho důkladně prohlédnou. Chybu pak nalezly. 

Obrázky - co mezi ostatní nepatn 

Pomůcka se ukázala pro děti velmi jednoduchá, ale je vhodná pro jedno 

použití. Možná neměl být obrázek, který mezi ostatní nepatří, tak velmi odlišný 

oproti dané skupině. Například skupina obrázků, ve které jsou obrázky ptáků a 

obrázek krávy - tam by místo krávy mohl být motýl. Nebo u dopravních 

prostředků by mohly být dopravní prostředky na čtyřech kolech a jízdní kolo. 

Půlené obrázky 

Půlené obrázky se dětem velmi líbily. Opět je zaujala skutečnost, že se 

dají obrázky skládat na tabulku se suchým zipem, a tudíž se složené obrázky 

nerozpadnou. 
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10.1. 2 Pomůcky pro aktivity s písmeny - čtení 

Pracovní listy - písmena 

Pracovní listy, které mají formu bludišť, jsem dětem zadávala jako 

zpestření vyučovací hodiny. Vždy jsem se pokoušela dětem práci namotivovat 

nějakým příběhem či pohádkou. Děti práce zaujala. Žádné výrazné problémy se 

při plnění zadaných úkolu nevyskytly. Čím bylo bludiště pro ně složitější, tím 

více se snažily pracovní list vyřešit. 

Pexeso - abeceda 

Tuto pomůcku jsem bohužel nemohla vyzkoušet tak, jak jsem původně 

chtěla. A to zahrát si s dětmi klasickou hru pexeso a hledat k náslovným 

obrázkům písmena. Vše z důvodu velkého počtu dětí a nedostatku času v 

hodině. Musela jsem tedy improvizovat tím způsobem, že jsem z kartiček 

pexesa vytvořila malý pracovní list, na kterém byly na jedné straně kartičky s 

náslovnými obrázky a na druhé kartičky s písmeny. Děti pak měly spojováním 

čarou tvořit dvojice (náslovný obrázek + písmeno). Práce dětem nedělala 

problém. Někdy se vyskytla malá potíž s identifikováním obrázku - obrázek 

domu - někteří ho určily jako školu. Snažila jsem se je navést ke správnému 

řešení svým upozorněním na jiný obrázek, který také začíná hlásku „š" (obrázek 

šišky), a proto musely obrázek pojmenovat jinak. 

Řady písmen 

Zde jsem očekávala, že dětem budou dělat potíže písmena, která se 

sobě hodně podobají (b-d, s-z atd.). Můj předpoklad se ovšem nepotvrdil, 

dětem řazení sobě si podobných písmen dle vzoru vůbec nedělalo problém. 
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Komplexní obrazy II - písmena 

Při ověřování této pomůcky jsem se dětem snažila práci nějak zajímavě 

namotivovat. Řekla jsem jim, že při mé ranní cestě za nimi do školy se mi 

písmenka rozházela v tašce a teď bych potřebovala, aby mi pomohly najít 

dvojice, jinak by písmenka byla moc smutná a osamocená. Úkol se jim zalíbil. 

Některé děti tvořily dvojice písmen spojováním čarou a některé kroužkovaly 

dvojice stejnou barvou. S prací byly velmi rychle hotové. 

Loto - písmena 

U lota zaměřeného na písmena se má domněnka, že by se mohly 

vyskytnout potíže při jeho skládání, naplnila. Některým dětem se pletla písmena 

„b" a „ď, ale po mém upozornění, ať si písmenka znovu pořádně prohlédnou, 

chybu objevily. 

Provlékací písmena 

Děti si na této pomůcce vyzkoušely nejen jak znají písmena, ale ověřily si 

i svou znalost barev. Také si procvičily jemnou motoriku před psaním tím, že 

písmena pomocí provázku vypletly. Zkoušely vnímat písmena i hmatem - jaký 

mají povrch (hladký, hrubý, měkký, tvrdý,...).Tato činnost je velice zaujala. 

Chtěly stále zkoušet další a další písmena. 
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10.1. 3 Pomůcky pro aktivity se slabikami - čtení 

Obrázky se slabikami 
Obrázky se slabikami jsem použila na začátku vyučovací hodiny jako 

úvodní rozehřátí. Děti se postavily vedle lavic, každému jsem dala jednu 

kartičku s obrázkem. Jejich úkolem bylo vždy říci, co na obrázku je, a slovo 

vytleskat. Když slovo správně vytleskaly, posadily se zpět do lavice. Občas se 

vyskytl problém s identifikací obrázku. Například obrázek koláče byl určen jako 

buchta nebo obrázek růže jako tulipán. Jinak činnost proběhla zcela bez 

problémů. 

Stromové listy se slabikami 
Lístky se slabikami byly vyzkoušeny formou hry. Děti se posadily před 

tabuli do kroužku a z „kouzelného" pytlíčku si losovaly stromové listy se 

slabikou, které poztrácel podzimní skřítek. Když si slabiku vylosovaly, nahlas ji 

přečetly a zkusily vymyslet slovo, které na danou slabiku začíná. Ovšem tato 

hra déiaia potíže těm dětem, které jsou horší čtenáři. Pletly si písmena a délku 

samohlásek. Môly i problém vymyslet na danou Slabiku SlOVO. Společně 

s ostatními dětmi jsem jim pomáhala. 

Kartičky s puntíky a obrázky 

Při ověřování této pomůcky se vyskytly potíže jen u malého počtu dětí. 

Zejména dělalo problém vytleskávání jednoslabičných slov. Jedna holčička 

z jednoslabičných slov vytvořila slovo dvouslabičné, a tudíž obrázek slona dala 

na kartičku se dvěma puntíky. Například slovo „myš" vytleskala tímto způsobem 

„my-š" nebo slovo „slon" „s-lon". Ukázala jsem jí, jak jednoslabičná slova 

vytleskat. Sice ještě poté udělala jednou chybu, ale nakonec to pochopila a 

vytleskávání jednoslabičných slov už jí nedělalo potíže. 
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„Beruška" 

Tuto pomůcku jsem si sama v praxi neověřila, ale viděla jsem ji na 

souvislé praxi. Paní učitelka ji měla ve formě domečku. Ve střeše byl otáčecí 

kruh, na kterém se měnily souhlásky, v okéncích s otevíracími okenicemi byly 

umístěny samohlásky. Paní učitelka domeček v hodině používala tak, že děti 

seděly v lavicích a ona otáčela kruhem a ukazovala, jaké slabiky mají tvořit a 

číst. Děti četly většinou všechny najednou nebo si paní učitelka vždy někoho 

vyvolala. Z reakcí dětí jsem vyčetla, že mají moc rády, když mohou s 

domečkem pracovat. Já si na tuto pomůcku vytvořila parafrázi - již zmiňovanou 

„berušku". 

10.1. 4 Pomůcky pro rozvoj čtení s porozuměním 

Loto - slova 

Loto ve formě slov bylo pro děti už složitější než předchozí písmenkové 

loto. Několikrát se stalo, že si slova sobě podobná spletly, důvodem chyb bylo 

nepozorné čtení dětí. Například chybovaly ve slovech racek - ráček. Slovní loto 

dělalo nejčastěji problém horším čtenářům. 

Obrázky se zvířaty 

Aktivita se zvířaty se dětem líbila. Děti si vylosovaly jednu kartičku 

§ Obľážkôm zvířete a dvěma názvy Oba názvy přečetly a vybraly pro zvíře na 

obrázku ten správný. Poté se pokusily vlastními slovy zvíře na kartičce popsat. 

Tím si i děti procvičily vyjadřování. Činnosti se obešly bez problémů. 
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Skládání vět 

Tuto pomůcku, kterou tvoří půlené věty na kartičkách, jsem přímo 

nezkoušela, ale dělala jsem s dětmi na souvislé praxi činnost, která byla 

založena na zcela stejném principu. Na tabuli jsem namalovala obdélníky. Do 

nich jsem napsala slova. Děti měly za úkol tvořit věty. Vždy jsem si někoho 

vyvolala, ten vytvořenou větu přečetl. Pak slova spojil pomocí čar. Děti činnost 

zaujala. Líbilo se jim, že mohou chodit к tabuli a psát na ni. 

Pohádka o koťátkách - seřazení textu 

Na tomto pracovním listě jsem pracovala společně s dětmi. Nejdříve se 

děti pokusily vyprávět pohádku dle obrázků. Nedělalo jim to žádný problém. 

Poté jsme si společně četli větu po větě a přiřazovali к ní čísla dle toho, ke 

kterému obrázku věta náleží. Když jsem se dopracovali к druhé větě, která patří 

к obrázku číslo jedna, uvědomila jsem si, že je věta značně zavádějící („Tři bílá 

koťata uviděla žábu a začala ji honit."), jelikož by se mohla hodit i к obrázku 

číslo dva. Byla jsem tedy nucena pracovní list upravit. 

Pracovní listy s úkoly 

Pracovní list jsem byla nucena zadat v druhém ročníku, protože déti 

v prvním ročníku by jej ještě nezvládly. Vytvářela jsem ho se záměrem, že bude 

určen pro děti, které dokončují první třídu. Děti v druhé třídě pracovaly na listě 

samostatné. Zjistila jsem, že by bylo vhodné, kdyby pracovní list byl na větším 

formátu papíru - nejlépe A4. Pro děti by bylo pak jednodušší hledat v obrázku 

odpovědi к otázkám. 

Komplexní obrazy lil - slova 

Komplexní obraz se slovy jsem dětem namotivovala obdobným 

způsobem jako u předchozího komplexního obrazu zaměřeného na písmena. 

Řekla jsem jim, že v této ohrádce (myslela jsem komplexní obraz) bydlí různá 
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slova, některá jsou úplně stejná a tvoří dvojici. Ovšem nějaká slova z těchto 

dvojic jsou velmi neposlušná a utíkají z ohrádky. Děti tedy měly zpět vytvořit 

dvojice - najít slova, která jsou mimo komplexní obraz v tomto obraze. Práce 

dětem nedělala žádné potíže. Všechna slova bez problémů našly. 

Říkadla 

Použití říkadel jsem rovněž viděla na souvislé praxi u paní učitelky 

v prvním ročníku. Když se děti seznamovaly s novým písmenem, paní učitelka 

je naučila říkadlo, které bylo zaměřeno právě na nové písmeno. Potom paní 

učitelka říkadlo říkala pomalu a děti měly za úkol spočítat, kolikrát se tam dané 

písmeno vyskytlo. Děti tento detektivní úkol velmi zaujal. I já jsem v dalších 

hodinách říkadla takto používala. 

10.1. 5 Pomůcky к výuce psaní 

Pracovní listy 

Práce v pracovních listech, které jsou určeny pro rozvoj grafomotoriky, 

děti velmi zaujala. Nejvíce se jim líbilo, že je při práci provázejí známé postavy 

z večerníčků. Děti jsem se vždy snažila motivovat nějakou pohádkou vztahující 

se к určenému pracovnímu listu. Například pro pracovní list, který má procvičit 

vodorovnou linii, jsem si vymyslela pohádku o Křemílkovi a Vochomůrkovi, jak 

vraceli na nebe spadlé hvězdy a k tomu potřebovali žebříky. Nebo pracovní list 

zaměřený na procvičení vázané linie jsem dětem namotivovala pohádkou o 

pavoučkovi Provazníčkovi, kterému se rozbila pavučina a děti ji měly znovu 

utkat. Při práci se nevyskytl žádný závažný problém. Děti se do práce ponořily 

s velikým zájmem. Chtěly vyplňovat další a další pracovní listy. 
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Vyplétací had rovněž jako vyplětací písmena se dětem líbil hlavně díky 

svému vzhledu. Vyplétání vzoru nedělalo nikomu potíže. 

Obrázky jedním tahem 

Obtahování obrázků prstem bylo bez problémů. Občas děti měly potíž 

udržet linii - zejména u spirál. Poté si děti zkoušely obrázek, který obtahovaly 

prstem nakreslit z paměti. Zde se ukázalo, že složitější tvary (konkrétně želva a 

žába), byly pro ně hodně obtížné. Bylo by vhodné, kdyby si obrázek obtahovaly 

mnohem déle, aby si tvary dobře zapamatovaly a dokázaly je nakreslit. 

Napodobení spirál nedělalo potíže. 

Pískovnička 

Použití pískovničky jsem viděla v rámci praxe z didaktiky českého jazyka. 

Byla užívána jako pomůcka při nápravě psaní u dětí, které s ním mají problémy. 

Děti si nejdříve prstem obtahovaly na papíře obrázek (žába), který jde nakreslit 

jedním tahem. Když si ho několikrát obtáhly, přistoupily k pískovničce a pomocí 

štětce s gumovým hrotem žábu zkusily několikrát do písku jedním tahem 

nakreslit. Na dětech jsem pozorovala zaujetí, radost z práce a žádný stres. 

Také jsem si vyzkoušela žábu do písku nakreslit. Je to velmi zábavné a 

uklidňující. 

Obouruč 

Také tuto pomůcku jsem měla možnost vidět při nápravě psaní. Paní 

učitelka ji použila na samém začátku hodiny. A to jako počáteční uvolnění ruky 

před samotným psaním. Děti s pomůckou neměly problém. Bavilo je to. 
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10. 2 Zhodnocení - závěrečná reflexe 

Ke každé didaktické pomůcce jsem vypracovala jasný a stručný 

didaktický komentár. Jednotlivé didaktické komentáře vždy uvádějí, jaké 

schopnosti a dovednosti daná pomůcka u dítěte rozvíjí a podporuje, dále 

uvádějí popis vzhledu pomůcek pro lepší představu učitelů. Samozřejmě 

nechybí ani návod к použití, jak mohou učitelé s uvedenými pomůckami ve 

svých hodinách účelně pracovat. Učitelům tedy nabízím určitý soubor 

didaktických pomůcek pro výuku čtení a psaní, ti se jimi mohou inspirovat pro 

svou vlastní tvorbu pomůcek nebo pro jejich pořízení. 

Ve školní praxi, ve které jsem si vytvořený soubor pomůcek ověřovala, 

se mi potvrdila, jak jejich použitelnost, tak i funkčnost těchto pomůcek. To 

znamená, že pomůcky jsou vhodné s ohledem na věk dětí a 

z hlediska probíraného učiva v českém jazyce v prvním ročníku základní školy. 

Pomocí těchto pomůcek lze tedy procvičovat a upevňovat nové učivo nebo 

opakovat předcházející učební látku. 

Při samotném praktickém ověřování didaktických pomůcek jsem zjistila, 

že děti jsou velmi rády, když mohou pracovat v hodinách s různými druhy 

pomůcek. Práci s nimi velmi pozitivně přijímaly. S dětmi jsem pracovala formou 

her, snažila jsem se tak eliminovat stresové situace, děti byly při práci více 

uvolněné a soustředěné. Zároveň jsem vysledovala, že se děti i více na hodiny 

čtení a psaní těšily, měly i větší zájem dovídat se a učit se. Ve většině případů 

si s ověřovanými pomůckami a úkoly věděly rady, zadání chápaly bez větších 

problémů. Pokud si nevěděly rady, okamžitě jsem jim byla nápomocna a opět 

úkol vysvětlila. 

Dle mého názoru při pravidelném užívání pomůcek v hodinách výuky 

čtení a psaní mohou učitelé dosáhnout vyšší efektivity vyučovacího procesu. U 

dětí, které nemají se čtením a psaním žádné problémy, dochází к upevnění a 

případnému zopakování učiva. A naopak u dětí, které mají potíže v hodinách 
A|ggf g ggggl (»МП Holtt QQD0fi|f «" {«•«•• [ - {• • < 
čtení a psaní, muze dojít nenásilnou formou ke zlepšení. 2apojováním různých 
druhů pomůcek učiteli do hodin prvopočátečního čtení a psaní mohou děti 
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získat i celkově pozitivnější přístup к těmto vyučovacím hodinám, také budou 

více do práce motivovány. 

Dále jsem sledovala, jaké pomůcky děti nejvíce zaujmou. Z pomůcek 

určených pro přípravné období děti nejvíce oslovilo loto zaměřené na stíny, 

„plácačky" pro rozvoj pravolevé orientace, obrázky svyřízlými částmi, řadící 

tabulka a půlené obrázky na suchý zip. Největšího úspěchu dosáhly právě 

pomůcky na suchý zip, které dětem umožňují opakovanou manipulaci 

(přichytávání a odlepování) s obrázky. U pomůcek vytvořených pro práci 

s písmeny jsem na dětech pozorovala největší zaujetí pracovními listy s bludišti, 

komplexními obrazy a provlékacími písmeny. V dalších oddílech se jako velmi 

pozitivně přijaté pomůcky ukázaly - stromové listy se slabikami, „beruška", 

pracovní listy s úkoly sloužící к rozvoji grafomotoriky. Dále se osvědčila 

pískovnička. 

Při použití se u některých pomůcek objevily nedostatky (například 

pohádka o koťátkách - jedna věta by se mohla hodit ke dvěma obrázkům). Tyto 

nedostatky jsem po zjištění vzala na vědomí a opravila. Potom jsem opravené 

pomůcky opětovně zadala žákům, problémy se již nevyskytly. 
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Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce byla snaha zabývat se možnostmi, 

kterými lze zefektivnit výuku čtení a psaní v 1. ročníku základní školy. Nejdříve 

bylo nutné se této problematice věnovat po stránce teoretické. Jako první cíl 

teoretické části jsem zvolila provedení analýzy metod a způsobů, kterými se 

čtení a psaní vyučovalo v minulosti. Významným hlediskem byla účinnost 

těchto metod ve vyučování prvopočátečního čtení a psaní. К této problematice 

bylo obtížné nalézt dostatek literatury. Dále jsem se snažila zmapovat současný 

stav výuky čtení a psaní v 1. ročníku a faktory, které mají na výuku vliv a 

podílejí se na její efektivitě. Posledním cílem teoretické části bylo učitele 

seznámit s didaktickými pomůckami a hrami, jež mohou do svých hodin čtení a 

psaní zapojit. Pokusila jsem se i upozornit na stále rostoucí význam využití 

informační a komunikační techniky ve vyučování čtení a psaní. 

V druhé části - praktické části diplomové práce jsem si rovněž stanovila 

několik cílů. Hlavním cílem bylo vytvoření různých didaktických pomůcek pro 

výuku čtení a psaní. Ovšem bylo nutné ověřit si tyto pomůcky přímo ve školní 

praxi a sledovat, jak pomůcky zapůsobí na děti, jak je děti přijmou a budou na 

ně reagovat nebo jakým způsobem se změní vztah dětí к výuce čtení a psaní. 

Rovněž důležitým cílem bylo i sepsání didaktických návodů, jelikož výsledky 

práce nemají sloužit pouze mně, ale i ostatním učitelům. 

Diplomová práce zabývající se tímto tématem by mohla být v budoucnu i 

rozšířena, a to především v praktické části, kde by se mohl uskutečnit další 

výzkum, který by byl zaměřen na zjištění efektivity didaktických pomůcek. 

V čem vidím přínos své diplomové práce? Především jsem mohla 

nahlédnout do celého procesu výuky čtení a psaní a jejího vývoje, získat nové 

informace к této problematice. Přínos vidím i v didaktických pomůckách, které 

jsem vyrobila, v praxi je zcela určitě využiji. Další přínos spatřuji i v tom, že 

mohu tímto způsobem ostatním učitelům nabídnout souhrn toho, co může 

zásadním způsobem ovlivnit efektivitu a kvalitu jejich vyučovacího procesu v 

prvopočátečním čtení a psaní. 
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Prílohy 

1. Pomůcky pro aktivity v přípravném období - čtení 
2. Pomůcky pro aktivity s písmeny - čtení 
3. Pomůcky pro aktivity se slabikami - čtení 

4. Pomůcky pro rozvoj čtení s porozuměním 
5. Pomůcky к výuce psaní 



1. Pomůcky pro aktivity v přípravném období - čtení 

Obrázkové loto 

„Plácačky" Maková panenka 
a motýl Emanuel 

použita ilustrace Gabriely Dubské 

Barevné geometrické tvary 
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Puzzle 

použita ilustrace 
Zdeňka Milera 

Komplexní obrazy 

použita ilustrace 
Josefa Lady 
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Obrazy s vyřízlými částmi 

použita ilustrace Zdeňka Milera 

Obrázky s rozdíly 
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Obrázkové příběhy 

použity ilustrace Gabriela Filcíka, Zdeňka Milera 
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Obrázky - со к sobě patří 

použity ilustrace Gabriela Filcika 

Porovnávání obrázků 

použity ilustrace Gabriela Filcika 
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Obrázky - odstíny barev 

použity ilustrace Gabriela Filcíka 

• 
Obrázky - co je špatně 

použity ilustrace Gabriela Filcíka 

Щ 

Obrázky - co mezi ostatní 
nepatří 

použity ilustrace Gabriela Filcíka 
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Půlené obrázky 

použity ilustrace Gabriela Filcíka 
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2. Pomůcky pro aktivity s písmeny - čtení 

Karty - „hledání písmen" 

použity ilustrace Zdeňka Milera 
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Provlékací písmena 

Půlená písmena 
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3. Pomůcky pro aktivity se slabikami - čtení 

Obrázky se slabikami 

použity ilustrace Gabriela Filcíka 
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4. Pomůcky pro rozvoj čteni s porozuměním 

^ e PUM <5%^ 

ф ^ ráček 

^ W * * > 

misa růže tráva 
ы 

kráva ráček pusa 
j — i — i— i 

husa kůže racek 

Loto - slova 

Obrázky, písmena a slova 

к 
J h°« / ê à \ 4 S 7 í 

Ш 
/voní У Ш / hřeje / 

/povídá У % 
m У plave / . Z W J 

• 

Со к sobě patří - slova, 
obrázky 

14 



Û̂MiAîl AïtiM KWd 

жита 

Domino 
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Přiřazování textu к obrázkům 

Použity ilustrace Zdeňka Milera 
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Pracovní listy s úkoly 

Použita ilustrace Gabriela Filcíka 

Úkoly: 
1) Napiš, jaká zvířata na obrázku 

vidíš. 
2) Kolik pánů má na hlavě klobouk? 
3) Co dělají žirafy? 
4) Vyber si nějakou část obrázku. 

Napiš o ní jednu větu. 
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h Krm rte 
N a kam jeídľm ías to na návi l ívu. 

chybí j j j p pro To staré muiel ^ s u n d a t a 

nové jsme udělali spolu/ V d í l n í ^ naíel i ikovné 

l̂ yy^mk poslal рга/а/ЛNapřed ̂  vyměřoval 
a pak podlf//nakreslil čáru To abŷ  řezal hezky 

rovné.!_j\aii\i\ na 2 kusy Řekl. k i jednoho bude 
podlaha pro Ífjí a z druhého jeho iStà Taky 

rozŕezal/'na 4 s'pali'ky Kdyí Jsme vybrali stejné 
ŽJJJг plechové , zacpala jsem si ̂ ob< ť Я 

protožê  vrtal díry elektrickoû P̂otom ul jsem 
jen^ podávala W. on viechny d/ly seírouboval a 
bylo hotovo/ J^f teď stoji' na stejné̂ Tjakodřiv. 
Kdyi fed,™^®^ и Pji a jíme, d/váme se 
ns fyefy&u Д, jak v ̂ zobou a navzájem 
Ji přejeme:, Dobrou chu(7 

Obrázkové čtení 

Ilustrace a text Jarmily Marešové 

s&M rafea 
voávvia <Óy 

Ota"/ 
i l» ^ pcS Щ 

ryba 

Komplexní obrazy III - slova 

máma «•to Ы 

gtiUL E m a poie O t a 



5. Pomůcky к výuce psaní 
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Kartičky s písmeny 
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