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ABSTRAKT 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Aktuální metody výuky počátečního čtení 

(se specifickým zaměřením na metodu SFUMATO). V teoretické části práce se věnuji 

problematice čtenářské gramotnosti v oblasti preprimárního i primárního vzdělávání. Dále 

popisuji dělení a vývoj metod z historického hlediska. Další kapitoly jsou věnovány 

nejpoužívanějším metodám výuky elementárního čtení v současnosti. Podrobněji jsem se 

pokusila popsat méně známou metodiku Sfumato. Praktickou část své diplomové práce 

jsem pojala jako výzkumnou sondu do výuky pomocí metodiky Sfumato a porovnání 

s kontrolními skupinami, u kterých je k výuce elementárního čtení použita analyticko-

syntetická metoda a genetická metoda. Z výsledků mé práce vyplývá, že metodika 

Sfumato může být pro děti i žáky přínosná a může pomoci v předcházení nežádoucím 

čtecím návykům. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

učitel, žák, metody výuky, elementární čtení, metodika Sfumato  



 

 

ABSTRACT 

As a topic of my thesis I chose Current Methods of Teaching of Initial Reading (with 

a specific focus on the SFUMATO method). In the theoretical part I deal with the 

issue of reading literacy in pre-primary and primary education. I also describe the 

division and development of methods from a historical point of view. Further 

chapters are devoted to the most used methods of elementary reading teaching at 

present. In more detail I tried to describe the less well-known methodology of 

Sfumato. The practical part of my diploma thesis was used as a research probe in 

teaching using the Sfumato methodology and comparison with control groups in 

which the analytic-synthetic method and the genetic method are used to teach 

elementary reading. The results of my work show that the Sfumato methodology can be 

beneficial for both children and pupils and can help in avoiding unwanted reading 

habits. 
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1 Úvod 

Předškolní a mladší školní věk je jedním z nejdůležitějších období, ve kterém se vyvíjí a 

formuje komunikační schopnost a čtenářské dovednosti dítěte. Nástupem do mateřské a 

následně základní školy se dítě zařadí do sociálního prostředí, kde poznává nové osobnosti 

kolem sebe, čerpá mnoho nových informací a zkušeností. Hrou a učením si osvojuje 

mnoho nových znalostí a dovedností. Mateřská škola má dítěti usnadnit přechod do první 

třídy základní školy. Jedním z předpokladů pro přijetí dítěte do první třídy je určitá úroveň 

dovedností, které jsou podmínkou pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti. Jsem 

přesvědčena, že pokud by se rozvoji těchto dovedností věnovala v mateřské škole větší 

pozornost, nastupovalo by do prvních tříd mnohem méně dětí s narušenou komunikační 

schopností. Další mou domněnkou je, že velmi záleží na tom, jakou metodou se děti v 

první třídě učí číst. Za metodu, která je sama o sobě jistou formou logopedické prevence a 

výrazně podporuje rozvoj čtenářských dovedností, považuji tzv. Splývavé čtení. 

Proto jsem si jako téma své diplomové práce vybrala Aktuální metody výuky počátečního 

čtení (se specifickým zaměřením na metodu SFUMATO). V teoretické části práce se budu 

věnovat problematice čtenářské gramotnosti v oblasti preprimárního i primárního 

vzdělávání. Dále vysvětlím dělení a vývoj metod z historického hlediska. V dalších 

kapitolách se budu věnovat nejpoužívanějším metodám výuky elementárního čtení 

v současnosti. Podrobněji se pokusím také popsat méně známou metodiku Sfumato. 

Považuji také za důležité zmínit se o dílčích funkcích nezbytných pro úspěšný rozvoj čtení 

a porovnání jednotlivých zmíněných metod z hlediska rozvoje smyslů potřebných pro 

úspěšné zvládnutí čtení. 

Z výše zmíněných důvodů jsem zpracovala praktickou část své diplomové práce, která má 

charakter výzkumné sondy do výuky pomocí metodiky Sfumato. Má tedy podrobně popsat 

výuku tak, jak probíhala u sledované skupiny. Dále se pokusím o orientační porovnání 

s kontrolními skupinami, u kterých je k výuce elementárního čtení použita analyticko-

syntetická metoda a genetická metoda. Prvním krokem bude diagnostika úrovně 

dovedností potřebných pro úspěšný rozvoj čtenářství, která proběhne na počátku 

pětiměsíční přípravy na vstup do základní školy, jejíž podstatnou částí bude výuka 

metodikou Sfumato v mateřské škole (u dětí 5-6 letých). Tato příprava bude probíhat od 

ledna do května 2017.  

Rodiče těchto dětí požádám o vyplnění dotazníku, ve kterém vyjádří svůj názor na 
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přípravu, kterou jejich děti absolvovaly a na její vliv na školní připravenost budoucích 

žáků. Plánuji také požádat o vyplnění dotazníku učitelky mateřské školy, kde vyjádří svůj 

názor na výuku, které se společně s dětmi také účastní. Poslední dotazník je určen pro děti, 

které touto výukou prošly. 

Tuto skupinu dětí budu dále sledovat i během prvního pololetí prvního ročníku tj. v době 

kdy se děti učí základům čtení a psaní. 

Ve své diplomové práci se tedy zaměřuji na aktuální metody počátečního čtení se 

zaměřením  na metodu Sfumato, jejíž první fázi lze využít i v preprimárním vzdělávání a 

pokusit se tak dětem tento náročný úkol dobře zvládnout. 
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2 Čtenářská gramotnost v preprimárním a primárním 

vzdělávání 

 

Osvojení čtení je nezbytným předpokladem pro celoživotní vzdělávání a patří tedy k 

nejdůležitějším úkolům primárního vzdělávání.  

 

2.1 Současnost 

 

Čtení je jednou z dovedností, která je nezbytná k získávání poznatků a možnosti úspěšně 

zvládat orientaci v době, která je označována jako přechod k informační společnosti, ve 

které se množství informací každých deset let zdvojnásobuje. Je také významnou možností 

kvalitního trávení volného času, oddechu a relaxace. 

Mertin (2003, str. 121) zdůrazňuje, že pokud si dítě neosvojí čtenářské dovednosti na 

počátku školní docházky, tak je v současném životě nedokáže ničím nahradit, má špatné 

výsledky ve škole a je funkčně negramotné. Tyto děti mají v pozdějším věku ztížený až 

omezený přístup ke vzdělání, dosahují nižšího stupně vzdělání, mají problémy 

v pracovním či společenském uplatnění a častěji se u nich může objevit společensky 

nežádoucí chování. 

 

2.2 Čtenářská gramotnost v preprimárním vzdělávání 

 

Význam předškolního vzdělávání je i v zahraničí v současné době spatřování především 

v položení základů pro celoživotní vzdělávání a ve snaze o vyrovnávání rozdílů ve 

výsledcích vzdělávání. Z mezinárodních porovnávání (PISA 2014) bylo zjištěno, že žáci, 

kteří navštěvovali předškolní vzdělávání, dosahují lepších výsledků a častěji vstupují do 

terciálního vzdělávání. 

Tematická zpráva ČŠI říká, že období pregramotnosti vytváří prostor pro získání prožitku 

ze čtení, ale také základů čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání 

souvislostí). Promyšlený a vědomý přístup k utváření těchto dovedností v raném věku pak 

umožňuje jejich aplikaci do běžného života dítěte, čímž se rozvoj předčtenářských 

dovedností stává nenásilným a přirozeným procesem. (Podpora rozvoje čtenářské 
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gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání, 2011) 

Výuka na elementárním stupni základní školy by měla plynule navazovat na vzdělávací 

program mateřské školy. V mateřské škole by měly být rozvíjeny všechny oblasti, které 

jsou důležité pro následné systematické vzdělávání.  

„Odstranění pevné hranice mezi mateřskou a počáteční školou, zaručující postup 

vzdělávání podle individuálního tempa a sociální zralosti, znamená propojení předškolní 

výchovy s počáteční fází povinného vzdělávání, které může mít různou podobu“ 

(Opravilová 2001, s. 134).  

Dnešní pojetí prvopočátečního čtení a psaní klade důraz na individuální rozvoj v těchto 

dovednostech. Již od počátku výuky je zdůrazňován význam funkčnosti, tedy schopnosti 

využívat čtení a psaní jako prostředek (nástroj) pro komunikaci, vzdělávání, ale i trávení 

volného času. Při výuce je upřednostňován obsah (to co žák čte, píše) před vnější formou 

(jak píše, čte) (Wildová, 2002, s. 5) 

 

2.3 Čtenářská gramotnost v primárním vzdělávání 

 

Wildová (2005, str. 15) uvádí: „Současné pojetí rozvoje počátečního čtení ovlivňuje i pojetí 

školní výuky. Odborníci se shodují, že základními didaktickými východisky pro vytváření 

koncepce školní výuky je přirozenost, smysluplnost a individualizace cílů a vyučovacích 

prostředků (metod, učebnic atd.), aktivita, motivace, spontánnost a tvořivost žáka. 

Zdůrazňována je komplexnost rozvoje počátečního čtení ve smyslu gramotnostního pojetí 

(takzvaný celojazykový přístup). Důraz je kladen na kontinuitu předškolního a školního 

vývoje při rozvoji počátků gramotnosti (a tedy i počátečního čtení). V dnešním pojetí již 

není cílem výuky počátečního čtení pouze dokonalé dekódování písmen a slov, ale podpora 

rozvoje čtenářských strategií, které žákovi umožní poznat význam čteného. Prioritou je 

kromě kognitivního rozvoje také rozvoj složky afektivní, tedy utváření pozitivních postojů 

ke čtení ve smyslu rozvoje čtenářství.“  

Podle „Pedagogického slovníku“ (Průcha; Walterová; Mareš 2003) se čtenářskou 

gramotností rozumí komplex vědomostí a dovedností, které jedinci umožňují zacházet s 

písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi.  
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2.4 Historický pohled na primární a preprimární vzdělávání 

 

Z historického hlediska se vývoj názorů a přístupů k předškolnímu vzdělávání pohybuje od 

téměř školského způsobu výchovy (u nás např. J. V. Svoboda) přes rousseauovské 

zdůrazňování pouze herních činností až po (v extrémních případech) odmítání jakékoliv 

přípravy na školu až po absolutní volnost činností dětí v předškolním zařízení na začátku 

90. let 20. století. 

Přístup ke vzdělávání byl v českých zemích převážně ovlivněn pojetím Jana Amose 

Komenského a dalších významných pedagogů, kteří se zasloužili především o to, aby se 

změnil pohled na dítě. Kladli důraz na všestranný rozvoj dítěte, na metody práce, které 

jsou založené na názornosti a vlastním prožitku. 

V oblasti primárního vzdělávání proběhly významné změny v historii samostatného 

českého (československého) státu po skončení druhé světové války. I přes fakt, že se po 

roce 1948 se stala výchova nástrojem marxistického ideologického působení, se 

objevovaly tendence přizpůsobovat a modernizovat obsah primárního vzdělávání. Roku 

1984 byla uzákoněna reforma, založená na teorii rozvíjení vyučování a principu akcelerace 

dětského vývoje. Šlo však o nepřiměřeně náročný vzdělávací program a vzrostl tak podíl 

žáků, kteří kvůli opakujícím se neúspěchům ztrácejí motivaci k učení a pozitivní vztah ke 

škole a poznávání vůbec (Spilková, 2005, s. 101). 

V současné době je prioritou předškolního vzdělávání rozvoj osobnosti dítěte, které má 

probíhat formou hry a různých přirozených situací. S tímto také souvisí i podněcování 

spontánního vývoje osvojování a si psané řeči. „Přirozený zájem dětí o řeč, a tedy jejich 

schopnost a dovednost poznávat písmena a slova by měly být podněcovány, avšak ne 

vyžadovány.“(Wildová, R., 2005 s. 38) 

Výuka čtení a psaní spadá nyní do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která 

zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové 

kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního 

vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 

kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i 

prosazovat výsledky svého poznávání. (RVP 2017, s. 17). 
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2.5 Cíle preprimárního a primárního vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti 

 

Žáci našich škol se v mezinárodních srovnáních průzkumech čtenářské gramotnosti 

opakovaně umisťují na takových místech v pořadí zúčastněných zemí, která jasně ukazují, 

že její úroveň není uspokojivá. (Straková 1997; Kramplová; Potužníková 2005).  

Z těchto výsledků lze odvodit, že je velmi důležité na základě poznání mechanismů čtení 

individualizovat metodické postupy v závislosti na potřebách jednotlivých žáků a nejlépe 

před zahájením výuky čtení identifikovat ty faktory, které osvojování čtení ztěžují. Na 

tomto základě pak zavádět taková opatření, která mají v případě předškolního dítěte 

minimalizovat jeho předpokládané těžkosti a u dítěte po nástupu povinné školní docházky 

pomoci s jeho obtížemi a zabránit rozvinutí negativního postoje ke vzdělávání.  

Tuto myšlenku potvrzuje i Doležalová (2001), která považuje zejména počáteční období 

výuky čtení a psaní za velmi významné. „Výuka počátečního čtení a psaní značnou měrou 

ovlivňuje proces a výsledky učení v dalších letech a později v dospělosti i úroveň funkční 

gramotnosti. Na způsobu výuky záleží, jak dlouho přetrvává motivace k učení se těmto 

dovednostem, vztah ke čtení a ke vzdělání vůbec“ (Doležalová 2001, s. 3). Dle Jucovičové 

a Žáčkové (2004) je cílem pedagogického snažení nalézt pro děti nejoptimálnější metodu, 

kterou by se dítě dokázalo co nejsnáze naučit číst. Důležité je, aby při čtení nemělo potíže, 

aby nechybovalo a aby porozumělo tomu, co čte.  Měla by také předcházet vzniku 

dyslektických obtíží. Každá metoda má však svá pro a proti, každé dítě je jiné, každé má 

jiné potíže, ale i nároky. 
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3 Klasifikace metod a jejich vývoj 

 

V nejširším významu lze metody rozdělit na syntetické, analytické a analyticko-

syntetickou metodu. 

Základem syntetických metod jsou písmena, která jsou spojována do slabik a dále do slov. 

Naopak metody analytické vycházejí od celků slov (případně vět), které jsou rozkládány na 

písmena a vedou k poznávání hlásek. Tento postup volí klasická analytická metoda. Do 

metod analytických patří také metoda globální, která nechává na žákovi, aby sám dospěl 

k poznání písmen a hlásek jako základních stavebních prvků slova. Pedagog nevysvětluje 

čtení jednotlivých písmen. 

Metody procházely různým vývojem a dospěly v různých etapách do mnoha variant. 

3.1 Metody syntetické 

 

Počátek vývoje syntetických metod se datuje k 1. polovině 16. století. Nejstarší metodou 

výuky počátečního čtení je metoda slabikovací, která byla německými didaktiky nazývána 

jako metoda písmenkování.  

V 1. etapě výuky touto metodou se žáci učili pojmenovávat jednotlivá písmena. Písmeno 

„a“ pojmenovávali „á“, písmeno „m“ jako „em“. Zpočátku, když měli vyjmenovat 

konkrétní písmeno, vyjmenovali nejprve předcházející řadu písmen abecedy (proto byla 

nazývána etapou abecedářů), než nalezli konkrétní písmeno. Tento postup se opakoval do 

té doby, než byli schopni rozlišit jednotlivá písmena bez vyjmenovávání všech 

předcházejících. 

Ve 2. etapě se žáci učili ze jmen písmen skládat slabiky. Podle této činnosti byla etapa 

pojmenována etapa slabikantů). Tato etapa byla pro žáky velmi náročná. Mohli sice 

používat schematickou pomůcku s přehledem slabik či abecedou, ale nadbytečné 

samohlásky ve „jménech“ jednotlivých písmen činily tvoření slabik komplikovaným. Žáci 

museli dodržovat následující postup. Nejdříve pojmenovali každé písmeno (např. em, á) a 

až potom vyslovili „ma“. 

Žáci, kteří pokročili až do 3. etapy se nazývali nominalisté. V této etapě žáci četli celá 

slova. Systém čtení byl zachován. Žáci tedy četli např. slovo „chyba“ ce-há-ypsilo –chy- 

bé-á – ba – chyba. Tato metoda byla tak náročná, že se učitel musel věnovat každému 

žákovi zvlášt. „Když žák učiteli zadaný text přeslabikoval – přitom musel učitel mnohdy 

pomáhat, přešel učitel k dalšímu žákovi. Učitel měl ještě někdy učitelského pomocníka, 

který se mohl více věnovat abecedářům. Když učitel pracoval s jedním žákem, ostatní 
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dostali příkaz, aby se učili. Jak to ale vypadalo ve třídě skutečně, můžeme si snadno 

představit. Nudu žáků zpestřovali v některých školách a třídách pobíhající králíci nebo 

slepice.“ (Křivánek, Wildová 1998, s.11) 

I přes náročnost této metody a snahy o zlepšení výuky počátečního čtení se slabikovací 

metoda používala na našich školách do druhé třetiny 19. století. V roce 1857 kritizoval 

slabikovací metodu ve svém díle Vyučování v 1. třídě Tomáš Vorbes takto: „Tato je zcela 

nepřirozená a dítkám trapná, pouhý mechanismus, kterým se rozum hned v prvním 

rozvíjení udušuje“ (Wágnerová 2000, s. 12). 

Již od 16. století se objevovaly pokusy o zlepšení výuky počátečního čtení. Jedna z metod, 

která měla pomoci žákům ke snazší cestě ke čtení, byla kromě analytické metody a později 

globální (konec 19. století) metoda hláskovací. Při výuce touto metodou se žáci učili číst 

písmena hláskou. Problémem bylo spojování hlásek do slabik. Oddělené vyslovení 

souhlásky se samohláskou není stejné s vyslovením slabiky. 

Na rozšíření hláskovací metody se v našich zemích podíleli např. A. Schindler a K. 

Vinařický, kteří v roce 1839 vydali slabikář „Česká abeceda anebo malého čtenáře knížka 

první“. Dále pak V. Svoboda, který svým spisem „Školka“ prosazoval uplatnění výuky 

čtení již u předškolních dětí v opatrovně Na Hrádku. 

Metoda hláskovací se vyvíjela v různých metodických variantách. Nejrozšířenější z nich 

byly: 

a) Metoda skriptolegická 

Tato metoda vznikla jako pokus o řešení synchronizace výuky čtení a psaní. Principem byl 

systém, kdy se žáci učili číst a psát nové písmeno současně. I v rámci této metody se 

objevovalo několik variant. Některé se snažily tento postup pečlivě dodržovat, jiné na úkor 

tohoto postupu braly ohled na řazení dle obtížnosti psaní písmen. 

b) Metoda mnemotechnická – metoda náslovných hlásek 

Principem této metody bylo izolování nově vyvozované hlásky jako hlásky náslovné (tzn. 

první hlásky ve slově). Důležitou pomůckou byly tzv. nápovědné obrázky, které 

napovídaly první písmeno ve slově. Takto děti bez potíží vyvozovaly první hlásky u slov, 

která začínala samohláskou a také tam, kde samohláska tvořila samostatnou slabiku. 

Obtížnější bylo izolování hlásky v počáteční otevřené slabice (m-máma). 
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c) Metoda fonomimická  

Tato metoda je v odborné literatuře často označována jako metoda „normálních hlásek“.  

Vybírány byly takové hlásky, které děti znaly např. jako zvukové projevy zvířat (sss-syčení 

husy) nebo citoslovce, která jsou projevy citů (í – výraz bolesti). 

Tento způsob výuky byl použit např. ve slabikáři J. Klicpery „První čítanka na základě 

psacího písma“. 

 

 

Tento princip vyvozování byl použit v některých učebnicích i pro některé slabiky, které se 

v běžném životě vyskytují jako citoslovce (koko, lala). Zde již však jde o jiný metodický 

systém, který je pouze postaven na stejném základu. Byl použit např. v učebnici „Živá 

abeceda“ vydané roku 1976. 

d) Metoda genetická, zapisovací 

Autorem této metody je J. Kožíšek. Při tvorbě genetické metody vycházel z tzv. 

Haeckelova biogenetického pravidla G. S. Halla, které aplikoval na vývoj čtení dětí. 

Základem je předpoklad, že dítě musí během vývoje projít stejnými etapami, kterými 

procházelo celé lidstvo ve svém vývoji jakožto biologický druh. Proto považuje Kožíšek za 

nezbytné, aby dítě prošlo etapou obrázkového písma, které je důležité pro schopnost 

pochopení smyslu obsahu písemného sdělení. (Křivánek, Z., Wildová, R., 1998)  

Tuto zkušenost zprostředkovával žákům ihned po nástupu do 1. ročníku. Jeden z prvních 

úkolů byl nakreslit to, co děti prožily v létě před nástupem do školy. Děti nepoužívaly jen 

konkrétní obrázky, ale také symbolická sdělení, která následně objasňovaly spolužákům 
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slovním dovysvětlením. Tak měly děti pochopit, že vše nemůžeme nakreslit a psaná řeč má 

tedy důležitou funkci.  

Pro vyvozování prvních písmen používá genetická metoda zkratky jmen a příjmení 

spolužáků tak, aby byla pokryta celá abeceda. Tyto zkratky jsou označovány jako „písmena 

s uzlíčky“. Takto napsané písmeno s „uzlíčkem“ mělo obsahovat celé jméno. A. znamenalo 

tedy Anička. Používají se pouze velká hůlková písmena. Ihned v počátku výuky čtení 

mohly děti zapisovat krátké věty pomocí kombinace „uzlíčků“, obrázků a jednoduchého 

symbolu pro označení slovesa (vodorovná čára). Zápis: A.______ „obrázek jablka“. 

Znamenal: „Anička má jablíčko“. (Wildová, R., 2005) 

Další fází výuky bylo odstranění „uzlíčku“.  Písmena bez tečky jsou tedy čtena jako spojka 

(např. A). Pro tuto hlásku používal Kožíšek pojem „hlásek“. 

V okamžiku, kdy žáci pochopili čtení izolovaných písmen, začali se učit jejich syntézu do 

krátkých slov. Postupně tak četli krátké texty. Postupně také začínali číst malá písmen. 

Když zvládli i ta, seznamovali se s psacími tvary. (Kožíšek, J,. in Wildová, R. 2005) 

Tyto postupy použil v učebnici „Poupata“ vydané roku 1936. 

Tento metodický postup použila a upravila J. Wagnerová v učebnici „Učíme se číst“, která 

byla vydána na konci 90. let. Zde žáci hojně používají metodu hláskování. 

e) Metoda normálních slabik 

Tato metoda vznikla jako pokus o řešení problému největšího metodického problému, 

který je spjat s výukou prvopočátečního čtení. Tímto problémem je syntéza izolovaných 

písmen do čtení slabik jako celků. Tento náročný moment byl příčinou vzniku podle Josefa 

Kubálka první české metody výuky počátečního čtení. Kubálek datuje její počátky již 

k průběhu minulého století.  

Základem této metody byly slabiky napsané velkými tiskacími písmeny a k nim byly 

přiřazeny nápovědné obrázky. Nejdříve žáci rozdělili slovo na slabiky. Dále učitel spojil 

zvukovou podobu náslovné slabiky se slabikou napsanou u obrázku. 

Ve chvíli, kdy žáci zvládli čtení prvních slabik, přikročil učitel k jejich analýze na písmena. 

Tato analýza probíhala na základě porovnání zvukové a grafické podoby hlásek a slabiky. 
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3.2 Metody analytické  

 

Zhruba od 1. poloviny 19. století se ve školách začaly rozšiřovat metody analytické. 

Hlavním důvodem byla kritika metod syntetických. Níže popsané metody byly používány 

až do začátku 2. poloviny 20. století. 

a) Metoda J. J. Jacotota - analyticko-syntetická 

V roce 1818 představil J. J. Jacotot  metodický postup, který nazval analyticko-syntetický. 

Z tohoto důvodu byl považován za zakladatele analytických metod. 

Při použití této metody přečetl učitel žákům krátkou větu. Tu následně analyzoval na slova, 

která se žáci učili poznávat nazpaměť. Žáci dále slova rozdělovali na slabiky, které se učili 

číst jako celky. Mezi naučenými slabikami hledali žáci ty, které zněly stejně, až jejich 

analýzou dospěli k pojmenování písmen, což byl ústupek tehdy převládající slabikovací 

metodě. Tímto končila analytická část tohoto metodického postupu. 

Syntetická část metody spočívala v napsání použité věty. Zde byl postup opačný. Nejdříve 

žáci zapisovali izolovaná písmena, dále slabiky a následně celá slova. 

V 19. století byla tato metoda upravena tak, aby více vyhovovala potřebám dětí. Úprava 

spočívala především ve výběru vhodných (dětem bližších) textů. 

b) Metoda normálních slov 

Tuto metodu navrhli ve 40. letech němečtí pedagogové. Je upravenou variantou metody J. 

J. Jacotota. Učitel motivoval žáky stručným vyprávěním vztahujícím se k nově 

zaváděnému slovu, které bylo východiskem pro analýzu na hlásky a písmena. Slova byla 

volena tak, aby do konce školního roku probrali všechna písmena abecedy. 

Pro české školy tuto metodu přizpůsobil a vydal v roce 1880 ve své učebnici čtení „Kniha 
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maličkých“. Vybral následujících 21 „normálních“ slov: máma, med, Vít, lev, osel, jelen, 

pivo, sudy, rak, kouř, měď, myš, železo, čepice, kůň, labuť, hoch, fík, Goliáš, vlk, srp. 

Z výběru slov je zřejmé, že některá slova nebyla dětem příliš blízká a neodpovídala 

potřebám věcného učení. 

První fází byla přípravná zaměstnání, při kterých žáci poznali a prováděli její analýzu na 

slova, slabiky a hlásky. Tuto analýzu graficky znázorňovali pomocí čar (----), jimiž 

označovali slova a dále pomocí teček (……), jimiž označovali slabiky. 

Dále žáci prováděli rozbor „normálního“ slova na hlásky a písmena. Následně žáci psali 

jednotlivá písmena a celé slovo. Další aktivitou bylo tvoření nových slabik a slov 

z probraných písmen. 

Pro české školy tuto metodu dále propracoval F. Merty v roce 1935 v učebnici „Úl“, kde 

jako „normální“ slova použil slova jednoslabičná se slabikou uzavřenou. Dalším rozdílem 

bylo oddělení psaní od čtení. 

c) Metoda globální 

Tato metoda se byla vyvinuta na základě metody normálních slov. Horace Mann ji upravil 

pro potřebu anglicky mluvících zemí. Učitel nejprve psal věty z rozhovoru žáků, které byly 

prvními texty, které se žáci učili číst. Nejdříve se učili číst slova a věty jako celky. K jejich 

analýze dospěli až po 3 měsících. Zhruba ve 2. polovině 20. století ji začaly nahrazovat 

metody „fonické“ (syntetické - zvukové). Důvodem těchto změn bylo hledání optimální 

metody pro většinu žáků. 

První fází výuky byla přípravná mluvní cvičení na základě obrázků a vnímání celých 

tištěných slov a krátkých vět, které jsou běžně používány. 

 Ve druhé fázi si žáci neustálým opakováním měli zapamatovat podobu tištěných slov jako 

obrazů. Cílem je přečíst slovo, aniž zná žák jednotlivá písmena a rozumět čtenému. Děti 

slova poznávaly nejčastěji podle délky slova, diakritických znamének, výšky písmen. 

Nejsnadněji si děti zapamatovávaly slova krátká a dlouhá a slova s dominantními /nahoru 

nebo dolů přečnívajícími/ písmeny.  Později využívaly i srovnávací metodu.  Děti byly 

seznamovány se slovy na tabuli nebo na kartónech, které připravoval učitel. Teprve později 

se přistupovalo ke čtení v čítance. 

V tomto období se žák měl naučit: 

 číst  66 slov ve 165 tvarech ve větných  a slovesných celcích a kromě toho ještě další 

náhodně exponovaná slova  jako jsou jména osob a názvy věcí, které žáka ve škole 

obklopují 

 číst v řádku zleva doprava, 

 zvládat přechod z řádku na řádek, 
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 zachovávat slovosled, 

 číst bez ukazování, 

 rozšiřovat při čtení zorné pole, 

 při čtení pro sebe /tichém čtení/  nepohybovat rty, 

 respektovat rozdělovací znaménka, 

 správně dýchat při čtení, 

 udržet v paměti obraz  čteného slova, 

 číst správně předložky a spojky, 

 číst s porozuměním, 

 rozlišovat velká a malá písmena. 

Období analýzy bylo tedy třetím obdobím výuky čtení. Dítě již zná větší množství slov  a 

začíná si všímat částí, z nichž je slovo složeno. Cílem není čtení slabik a písmen. Jde o to, 

aby se děti v tomto období naučily vnímat  shody a rozdíly v jednotlivých slovech,  uměly 

rozlišovat a srovnávat  slova i jejich části a aby tak samy došly k analýze slov na slabiky, 

hlásky a písmena. Dítě nejprve provádí analýzu vět na slova, později samo dochází 

k analýze slov na slabiky. Proces analýzy není u všech žáků stejně rychlý. Korejs /1933/ 

uvádí: „u jednotlivců s nižší obecnou inteligencí se dokonce projevuje tendence setrvat na 

úrovni vnímání celých obrazů slov“ /tedy v pamětném období/. 

Žáci byli vedeni k tomu aby si všímali : 

 stejných částí na začátku, ve středu a na konci slov - např. část JE se vyskytuje na začátku 

slova JEDE, na konci slova PIJE a funguje i jako samostatné slovo, 

 slova jsou stejná, ale konec je odlišný - např. nos, nosí, nosíš, 

 některé slovo je částí slova jiného. 

Kromě toho se v tomto období seznamují  s písmeny velké a malé abecedy. 

 

Následovalo období syntézy. V tomto období dítě skládá celky z částí, které již dobře zná. 

Jde tedy o to, aby čtenář pochopil, že jakýkoliv nový celek se skládá ze známých částí. Na 

konci tohoto období měl žák získat takovou čtecí dovednost, aby uměl  přečíst jakékoliv 

slovo, tedy především ta, která dosud nečetl. Nejprve se prováděla syntéza vět, kdy učitel 

předkládal dětem věty složené ze známých slov, potom se přistupovalo k syntéze slov, kdy 

nová slova obsahovala slova nebo části slov dítěti již známá. V období syntézy učitel 

využíval nejrůznějších her se slovy jako byly např. doplňovačky, přesmyčky, tajenky, 

skládání slov z daných písmen apod. 

Posledním obdobím bylo období zdokonalování ve čtení. Cílem tohoto období bylo 

bezpečné ovládnutí čtecích dovedností.  Učitel zjišťoval individuální nedostatky žáků ve 
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čtení, procvičoval čtení obtížných slov, zpřesňoval znalost abecedy, zařazoval doplňovací 

četbu, procvičoval reprodukci čteného atd. Tím byla završena výuka čtení globální 

metodou. 

Mezi nejznámější učebnice čtení globální metodou patří „První kniha“ V. Musilové, V. 

Příhody a F. Musila (z r. 1929) Sluníčko J. Korejse (z r. 1934), „Děti“ S. Vrány a V. 

Konvičky (z r. 1929) a „Cestička malých“ A. Uhlíka, V. Salzmana, A. Telínové a V. 

Honomichla (z r. 1935). (Wildová, R., 2005) 

Globální metoda měla již od počátku své kritiky i zastánce. Její rychlé šíření bylo 

zastaveno až celostátně povinný zavedením analyticko-syntetické hláskové metody na 

začátku 2. poloviny 20. století (Wagnerová, J., 2000). 

 

4 Metoda analyticko-syntetická hlásková (zvuková) 

Metodu analyticko-syntetickou rozpracoval ruský pedagog a pedagogický teoretik K. D. 

Ušinskij  v roce 1864. J. V. Svoboda, který tuto metodu uplatňoval koncem 30. let 20. 

století, se zasloužil o její rozšíření u nás. Nejdříve učil děti analyzovat slova na slabiky a 

hlásky. Po vyvození hlásky nastupovalo učení se poznávání a správného přiřazení tvaru 

písmene a čtení otevřených slabik. Zavedl také sestavování slov pomocí skládací abecedy, 

která je při výuce analyticko-syntetickou metodou používána dodnes. 

Od začátku 50. let 20. století byla analyticko-syntetická metoda jedinou možnou variantou 

metody výuky elementárního čtení. V roce 1954 byla do všech škol zavedena učebnice J. 

Hřebejkové a kolektivu „Živá abeceda“ a „Slabikář“.  

S jistými úpravami a v různých variantách je tato metoda používána dodnes. Metody se liší 

formou práce se slabikou. 

Důležité je pochopení hláskové stavby slov. Hlásky jsou osvojovány vyvozením ze slova. 

Při výuce elementárního čtení touto metodou jsou hojně využívány rytmizace, obrázky, 

příběhy a pohádky.   

Tzv. přípravné období je věnováno rozvoji sluchové analýzy a syntézy. Tato cvičení 

připravují žáky na vyvození hlásky prvního písmena a ke čtení prvních slabik spojených 

z již naučených samohlásek a souhlásek. Po rozpoznání grafické podoby slabiky mohou 

žáci průběžně přistupovat k analýze a syntéze akustické a optické. Téměř současně žáci 

nacvičují psací písmo. 

Východiskem je tedy zvuková analýza slova na slabiky a hlásky, pak přiřazení písmen 

k hláskám a přečtení slabik a slov. Výjimkou jsou pouze skupiny di, ti, ni, bě, pě, vě, mě, u 

kterých se doporučuje jejich zavádění jako celku. 
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Podle Bartoňové (2012) má metoda analyticko-syntetická tři etapy:  

1. etapa - Předslabikářové období  

V této fázi výuky pracují žáci s obrázky, které je mají motivovat k rozvoji komunikačních 

dovedností a rozvoji fonematického sluchu. Žáci cvičí analýzu a syntézu slabik, musejí 

zvládat obraz jako grafický obraz hlásky a spojit foném s grafémem. K vyvození určitého 

písmene jsou  používány básně a říkadla, kde je dané písmeno častěji zastoupeno.  

2. etapa - Slabikářové období  

 V této fázi by již žáci měli zvládat techniku čtení a tedy číst po slabikách. Začíná se 

otevřenými slabikami, následují zavřené slabiky, otevřené slabiky trojpísmenné a slova se 

dvěma souhláskami uprostřed. Pokračuje se slovy se slabikotvornými l, r, slova s 

písmenem ě a se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny. Žáci tvoří nejprve jednoduchá slova, později 

jednoduché věty. I v této fázi probíhá výuka hravou formou a s názorným příkladem. 

Využívají se také pracovní sešity, různé speciální pomůcky a cvičebnice.  

3. etapa - Plynulé čtení  

 V této etapě by již mělo být čtení zautomatizované.  Dosažení této dovednosti je u dětí 

individuální. Žák by měl postupně zvládat správnou plynulost, intonaci, rychlost a rozumět 

čtenému textu. 

Analyticko-syntetická metoda hlásková má od počátku řadu kritik. V současné době se 

také začíná ustupovat od výrazného důrazu na techniku čtení a do popředí se dostává 

porozumění čtenému. 

Od roku 1996 není tato metoda jediným možným metodickým postupem výuky čtení. 

I v současnosti zastánci různých metod živě argumentují a hledají výhody i nevýhody 

jednotlivých přístupů. Výsledky výzkumů však ukazují ,  že není podstatná metoda, ale 

didaktický přístup pedagoga.  

W. Menzel argumentuje pro toto tvrzení tím, že proto, aby se žák naučil číst, musí 

zvládnout jak skládání písmen do slov, tak se naučit co největšímu počtu slov, jako celkům. 

To, co se může být ve výuce počátečního čtení problematické, je hledání optimálního 

poměru mezi syntézou a analýzou. (Menzel in Wildová, R., 2005) 
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5 Současná genetická metoda 

 

Původní Kožíškova metoda je postavena na tom, že se děti před příchodem do školy 

nesetkaly s psanou formou slova. Doba se ale změnila a děti se již v předškolním věku 

hojně setkávají s písmem tištěným a často i psaným. V ideálním případě dětem rodiče  

čtou, a to zákonitě vede k tomu, že většina dětí projevuje  zájem o písmena již před 

nástupem povinné školní docházky.  Proto není zvláštností, když se děti při příchodu do 

první třídy umí podepsat (většinou hůlkovým písmem, ale některé i psacím) a ojediněle 

umí i číst jednoduchá slova či věty. Většinou znají v průměru již 9 písmen. Na tento posun 

musela reagovat i genetická metoda. Kožíšek stavěl především na vyvození zkratek z 

vlastních jmen žáků (s přidáním uzlíku). To byl stěžejní počin, od kterého se odvíjel i další 

systém čtení. Fáze zkratek trvala přibližně 5-6 týdnů.  

Další, kdo se významně zasloužil o rozvoj genetické metody, je Jarmila Wagnerová, které 

byl roku 1995/1996 umožněn experiment naučit děti číst a psát touto metodou. Wagnerová 

vycházela z poznatků a myšlenek Kožíška, ale také Václava Příhody, 

zakladatele a tvůrce globální metody. V současné době se ve výuce prvky genetické a 

globální metody prolínají (Wildová, 2002). 

Jak uvádí Wildová (2002, str. 43-44), nácvik čtení a současně i psaní je dělen do několika 

etap: 

1. Etapa - seznámení se s velkou tiskací abecedou. 

Tato etapa je věnována rozvoji slovní zásoby. Dále je věnován dostatek času rozvoji 

zrakové a sluchové percepce. Učitel navazuje na zkušenosti dětí, snaží se je motivovat a 

vzbudit zájem o čtení. Do výuky bývají zařazovány dechová a artikulační cvičení. 

Velice důležitá je v tomto období hlásková i písmenková syntéza a analýza. Pro nácvik 

analýzy je využíváno např. otázek, kterými zjišťujeme hlásku na začátku, konci a uprostřed 

slova. K vyvození písmen se využívá jména žáků. Žáci zapisují věty pomocí kresby, pak 

pomocí symbolů (užívají zkratky jmen, např. "M." místo Míša), tj. velkými tiskacími 

písmeny. Ze symbolů se tak stávají písmena (hlásky). Postupně žák zapisuje a čte pomocí 

kresby, symbolů a písmen. Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává hláskové písmo, 

tj. velká tiskací abeceda. Díky tomuto postupu se doba, kdy žáci začnou číst plynule a s 

porozuměním, podstatně zkracuje, celou tiskací abecedu se naučí během prvního půl roku. 

Žáci čtou a zapisují krátká slova a věty.  

Žáci si touto metodou osvojí 2-3 nová písmena za týden. Metoda apeluje na individuální 

přístup k žákům a je zohledňováno tempo jejich vývoje. Dodržuje se zásada, že psaní 
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podporuje čtení, ale děti nesmí psát dlouho. V tomto období se nacvičují dlouhé a krátké 

samohlásky. 

2. Etapa – nácvik čtení -zahrnuje práci s učebnicí Učíme se číst (Wagnerová, 2007).  

V této etapě se začínají vytvářet základní čtenářské návyky. Základem pro výuku jsou 

písmena velké abecedy.  Hlavní rozdíl mezi analyticko-syntetickou a genetickou metodou 

je v nepoužívání slabikování. V tomto období se nadále procvičují krátké a dlouhé 

samohlásky, sluchová a písmenková syntéza. Skupiny di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě se 

nenacvičují samostatně, ale ve slovech. Používají se texty pohádek v učebnici. Nejprve se 

zopakují známá písmena, procvičí se slova a krátké věty z pohádky napsané na tabuli 

(např. HRÁŠEK, HOUSLE, TO JE BUDULÍNEK). Následuje čtení pohádky z čítanky. 

Nakonec si žáci zapíší hůlkovým písmem (např. TO JE HRÁŠEK. TO JE BUDULÍNEK). 

3. Etapa – čtení malými tiskacími písmeny 

Přechod od velké tiskací abecedy k malé probíhá rychle. Uplatňuje se zde transfer, využívá 

se stejných tvarů malých a velkých tiskacích písmen, která se liší  pouze velikostí (o, s, š, 

c, č, z, ž, u, v atd.). Tvarově odlišných písmen je málo (a, e, b, d, g, r, ř, m, n, h, f). Malá 

tiskací písmena děti nezapisují. Využívá se druhý díl učebnice Učíme se číst, knih pro děti 

a výběr textů ze Slabikáře. 

I ve třetí fázi se pokračuje v pravidelném hláskovém rozkladu a skladu slov. K tomuto 

účelu bývá použito již delších a obtížnějších slov. Nyní je také věnována pozornost 

posilování sluchového rozlišování tvrdých a měkkých slabik ve slovech. 

Na konci prvního pololetí se většinou začíná s nácvikem psacích tvarů písmen do písanky. 

Až do této chvíle probíhal  grafomotorický trénink. Do konce školního roku se děti naučí 

všechny tvary psacích písmen, ale jejich dovednost nebývá často ještě upevněna Proto i ve 

druhé třídě bývá někdy potřeba pokračovat s nácvikem psacího písma. 

Jakmile děti znají a umí přečíst všechna malá písmena, začíná se s nácvikem psací 

abecedy. 

Velice důležité je dobře informovat rodiče o tom, jakým způsobem výuka čtení probíhá. 

Zejména v okamžiku, kdy je dítě nemocné, hrozí nebezpečí, že rodiče nebudou se školou 

jednotní. 

Některé děti také potřebují procvičovat hláskovou analýzu a syntézu slova i při domácí 

přípravě. 
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6 Splývavé čtení®- Sfumato® 

Autorkou této metody je česká pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti nápravy 

špatného čtení PeadDr. Mária Navrátilová. Jejím původním povoláním je operetní zpěv a 

učitelství se zaměřením hudebně-dramatickým s úzkou specializací na reedukaci čtení. S 

pedagogickou činností má více než pětatřicetileté zkušenosti. Splývavé čtení začala 

formulovat již v roce 1974 jako učitelka mateřské školy v přípravném ročníku. Doktorka 

Navrátilová pak metodiku aplikovala 11 let na prvním stupni základní školy, aby prokázala 

účinnost a efektivitu na výsledcích svých žáků v organizačních podmínkách školství.  Tato 

metodika prvopočátečního čtení vychází z poněkud odlišných principů výuky čtení, než 

představuje tradiční a zároveň nejčastěji používaná metoda slabikotvorná. 

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček (přední světový psycholog) se v roce 2003 k metodě 

Sfumato – Splývavé čtení vyjádřil následovně: „Technika Splývavého čtení je ve své 

podstatě revoluční … s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak 

odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, 

pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční 

výuce čtení… Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje 

vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. 

Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (Navrátilová, 2013, str. 3).  

 Pro přiblížení hlavních zásad a podstaty metody Sfumato využiji metodickou příručku k 

výuce čtení touto metodou, která je k dispozici od roku 2013.  

Obecné zásady 

Metoda Sfumato je z hlediska konvenční pedagogiky primárního čtení nová. Je založena 

na posloupnosti zrak-hlas-sluch (a naopak) a jejich koordinaci. Řadí se mezi metody 

syntetické, je založena na fonologickém uvědomování. Čtecí tempo si centrální nervová 

soustava volí individuálně, podle rychlosti zpracování.  

Navrátilová (2013, str. 59) v metodice uvádí: „Technika splývavého čtení staví na 

poznatcích neurofyziologických zákonitostí, jimiž se řídí orgány zraku, sluchu, hlasu, a 

respektuje způsob, jak pracuje lidský mozek a jak funguje dětské vnímání. Při vytváření 

čtecích návyků se pracuje se zrakem a sluchem zároveň, a to v přesné posloupnosti, za 

dostatečné podpory dechového aparátu a s podmínkou správného tvoření hlásek (například 

bez zbytečných přídavných zvuků). Rozlišování prvků řeči se spojuje se sluchovou a 

zrakovou pamětí a následně s představivostí.“  

Důležitá je též pravolevá orientace. Čtenář před hlasovou expozicí snímá v předstihu 

jedno či více slov. Synchronizací procesů vzniká bezchybné čtení. Žák dokonale rozlišuje 
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písmena zrakem i sluchem, správně je tvoří a vyslovuje. Na počátku metody Sfumato se 

pracuje desetkrát pomaleji, než při jiných metodách.   

Volba pořadí hlásek vychází z principu kontrastu a z hlediska sluchu i hlasového aparátu 

je postupováno od nejjednoduššího ke složitějšímu. Předpokladem pro přidávání písmen je 

dokonalé zvládnutí předchozího kroku. Metoda Sfumato dělí hlásky podle charakteru 

zvuku na tóny, zvuky a tlačené.  

Mezí tóny jsou řazeny samohlásky a,e,i,o,u a souhlásky l,m,n,v,r,ř,v,z,ž. Jedná se o 

hlásky bez přídatných zvuků, expozice je dlouhá (volání). Při výslovnosti je důležitým 

faktorem výslovnost hlásky a mimický doprovod učitelem. Mezi zvuky jsou autorkou 

řazeny hlásky s,š,f,h,ch. Též se klade důraz na dlouhou expozici bez přídatných zvuků. 

Tlačenými (hovorově „výbuchovými“) hláskami autorka označuje hlásky  p,b,t,k,d,g,c,č. 

plozivní souhlásky – p, b, t, d, k, g,  neznělá postalveolární afrikáta – č, neznělá alveolární 

afrikáta – c ). Jsou tvořeny bezhlučně, ve slově je slyšíme až při následující hlásce. 

Samostatné vyslovení s sebou nese přídatný zvuk, což může následně způsobit potíže při 

psaní. Dělení hlásek je ve Sfumatu specifické a odlišuje se od standardní běžně užívané 

typologie hlásek.  

Neméně důležitá je pro metodu Sfumato kvalita expozice jednotlivých hlásek, která by 

měla být založena na jejím dlouhém a hlasitém provedení. Syntéza dvou hlásek probíhá 

podle stanovených pravidel intonačního vývoje, který se opírá o vývoj ontogenetický, má 

zákonitosti vycházející z intonace lidské řeči.  

 

Etapy výuky čtení  

I. období „OSBUA“  

Expoziční fáze neboli období OSBUA je vlastně přípravným obdobím na čtení. V této 

fázi dochází k rozvoji zrakové a sluchové percepce a diferenciace, rozvíjí se práce 

s dechem s cílem zvýšit dechovou kapacitu žáků z důvodu zachování plynulosti čtení. 

Nejdůležitější složkou přípravného období je správná a zřetelná artikulace. Období 

OSBUA je obdobím Živé abecedy tzv. předslabikářové. Je pojmenováno podle prvních 

písmen, s nimiž se dítě v metodě Sfumato setkává. Ta jsou zvolena na základě co možná 

největšího kontrastu z hlediska zraku, dechu, hlasu a sluchu (například aby si žáci písmena 

nepletli, nelze je učit ihned po sobě „A“ a „O“ – jako malá psací písmena jsou si tvarově 

podobná). 

1. fáze: Expozice hlásky 

 Písmena jsou dětem představována nikoli spelováním („EL“), ale správnou dlouze 

drženou artikulací bez přídatného zvuku („L“ bez mrsknutí jazyka). Každé písmeno je 
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vyvozováno s využitím multisenzoriálního přístupu a mezipředmětových vztahů 

(pohybový, hudební, dramatický, výtvarný prvek). Zapojen je i hmat a jemná motorika. 

Žáci si od samého začátku osvojují tvary velkých, malých, tiskacích i psacích písmen. 

Jejich tvary žáci dokreslují, modelují, což vede k trvalejšímu zapamatování.  

U Sfumata platí, že expozice hlásky je založena na jejím dlouhém a hlasitém provedení. 

Inovativnost metodiky tkví dle Navrátilové v tom, že i syntéza dvouhlásek (vázaný projev) 

probíhá podle stanovených pravidel intonačního vývoje. Děti hlásku drží, dokud učitel 

ukazuje na dané písmeno na tabuli ukazovátkem. Rozdílný je nácvik tlačených neboli 

výbuchových hlásek, kdy je vytváření tlaku podpořeno pohybem (např. bouchnutím pěstí 

do stolu). Žáci tlačí při nácviku hlásku tak dlouho, dokud učitel nebouchne pěstí do stolu. 

V této fázi lze dobře upoutat pozornost dětí variabilitou délky. Jednou může pedagog 

ukazovat déle, jindy výslovnost zkrátit. Je-li ukazování doprovázenou i gesty a mimikou, 

děti jej berou jako hru a lépe se koncentrují.  Každé písmeno se žáci učí alespoň týden se 

zapojením všech smyslů (pohybové, výtvarné, hudební i dramatické prvky). Jelikož jsou 

žáci z prostředí mateřské školy zvyklí na dostatek pohybu, není pro ně přirozené trávit 

delší dobu v klidu v lavicích. Zapojením pohybových aktivit do výuky lze docílit 

přirozenější adaptaci žáků na školní prostředí. 

Písmeno „O“ je voleno jako první – je nejjednodušším vokálem, jeho výslovnost je 

přirozeně správná.  Pedagog dbá na správný tvar úst. Na začátku se soustředí především na 

pohyb.  Toto písmeno je vyvozováno z tvaru ostrova, rybníka… Při výslovnosti je vhodné 

použít citoslovce údivu. 

Následuje písmeno „S“, které je k „O“ zvukově velmi kontrastní. Hlásku je vhodné 

vyvodit ze syčení hada a výuka se dá vhodně spojit s prvoukou. 

Třetím písmenem je „B“, tedy hláska tlačená. U tohoto písmena se využívá hudební 

výchova a vyvození ze zvuku bubnů. V okamžiku tlačení se písmeno B činí. Pro děti je 

velmi motivační moment bouchnutí (zlehka do lavice, stehna či polštářku), než se hláska 

vysloví. 

Dále následuje písmeno „U“, které lze vyvodit z osoby učitele, kdy ho děti hádají jako 

osobnost. 

První období OSBUA trvá většinou 3-4 měsíce. Při vyvozování se tedy používají 

nejrůznější prvky, nejen básničky, jak tomu obvykle bývá. Volba písmen O, S, B, U, A, (L, 

M, E, I, P, N, T, K, V, D) má své opodstatnění. Aby došlo k vytvoření zrakové i sluchové 

analýzy, nemělo by se pořadí zaměňovat.  Tím se vytvoří základní citlivost pro grafém a 

foném. Podpoří se i připravenost hlasového aparátu pro plynulou čtecí techniku s ohledem 

na dechovou kapacitu, dochází totiž k postupnému prodlužování dechové fáze. 
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2. fáze: 1. stupeň syntézy (syntéza dvou písmen, hlásek)  

Za předpokladu dokonalého zvládnutí prvních pěti písmen se přistupuje k syntéze dvou 

písmen. Při práci je využívána plastová destička, která zapojuje i další smyslový orgán – 

hmat (vnímání tvaru písmena, trénování prstů pro psací proces). Vyučuje se pomocí 

diktátu, kdy děti vkládají diktovaná písmena na tabulku. Pracuje se cíleně s nácvikem 

očních pohybů (fixací a sakád), cvičí se přechod z jednoho pohybu do druhého v přesné 

posloupnosti.  Dochází k perifernímu načítání písmen v předstihu před hlasovou expozicí. 

Okem žák analyzuje tak dlouho, dokud nedojde k rozpoznání a vyslovení. Nervová 

soustava má pak dostatek prostoru pro zpracování přijímaných informací. Pedagog dbá na 

to, aby dítě četlo ve správné rovině hlasu, aby nečetlo fistulí. Postupuje od většího 

zvukového kontrastu k menšímu (zvuk x tón, tón – tón), zatím nejsou používány tlačené 

(výbuchové hlásky), které zkracují výslovnost. První a druhou hlásku je nutné tvořit vždy 

co nejdéle tak, aby stačila dechová kapacita. Díky těmto činnostem je žák dobře připraven 

na sluchovou analýzu a syntézu bez psacího procesu.   

Každé nové písmeno se nejdříve učí samostatně. Spojuje se s jiným písmenem (či 

vkládá do slov) až v okamžiku, kdy dítě zná dokonale všechny jeho čtyři tvary. Je důležité 

nechat čas na zažití každého nového písmene a nespěchat hned s jeho použitím. 

3. fáze: 2. stupeň syntézy (syntéza tří písmen, hlásek – princip jednoslabičnosti)  

Zde se již začíná tvořit čtecí návyk a žák je postupně veden k porozumění obsahu 

přečteného. Zpočátku jsou používány jen dlouze exponující hlásky, kdy žák hlasem drží 

první písmeno, zatímco další dvě si oko periferně načítá dopředu. Proces je stále velmi 

pomalý. Při hromadném čtení by mělo být voleno tempo nejpomalejšího žáka – rychlost 

není ukazatelem kvality. Pro trénink dechu na připojení dalšího písmena exponujeme třetí 

hlásku hlasitě a co možná nejdéle. V této fázi dojde k přirozenému zkracování délky 

samohlásek prostřednictvím zařazení tlačených (výbuchových) souhlásek.   

4. fáze: 3.stupeň syntézy (syntéza čtyř hlásek)   

Četba čtyřpísmenných slov je stále odlišná od běžné řeči (důraz je kladen na pečlivou 

výslovnost). Nejdříve se začíná syntézou bez dlouhých samohlásek. Později jsou řazeny 

též dlouhé samohlásky, rozlišované výrazným čtením. Během čtení jednotlivých slov děti 

nepřidechují, učitel zadává pouze smysluplná slova. V závěru jsou užívána slova s 

výbuchovými hláskami, které lze zdůraznit i pohybově – bouchnutím na lavici  

5. fáze: čtení ze slabikáře  

Na počátku této fáze je zařazováno pouze hromadné čtení pomalým tempem společně s 

učitelem, který určuje správnou intonaci. Později je kombinováno s individuálním čtením, 

kde je prostor pro individuální přístup (respektující rychlost zpracování informací 
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nervovou soustavou). Pedagog by měl dbát především na dodržení správné intonace první 

a třetí hlásky ve slově (na konci věty je intonace variabilní). Čtení se postupně zrychluje, 

zlepšuje se dramatický přednes.  

 

Období OSBUA je uzavřeno činností zvanou „čtené psaní“.  Pedagog píše slova na 

tabuli a děti je předčítají hned, jakmile jeho písmena poznají. Vždy exponují tak dlouho, 

dokud nerozliší další písmeno, rozepsané učitelem na tabuli. Tato aktivita je zařazována 

jako krátké cvičení na začátku vyučovací hodiny. Následuje čtecí rozcvička (učitel ukazuje 

na tabuli) a pokračuje se čtením ze slabikáře.  

Při hromadném čtení se žáci přizpůsobují jeden druhému. Děti sledují text ukazováním, 

což podporuje správný fixační pohyb zrakového aparátu. Hromadné čtení by mělo tvořit 

80% čtení v prvním ročníku.  

Individuální čtení odhaluje čtecí tempo jednotlivce a individuální projev každého žáka. 

Mělo by tvořit přibližně 20% čtení v prvním ročníku.  

Stejně jako na čtení klade metodika Sfumato důraz na psaní. Žáci se učí psát jedním 

tahem bez rozdělování. Čtení ve slabikáři předchází uvolňovací cviky. Pro vybavení každé 

části grafému se pracuje např. s  dokreslováním písmen všech tvarů (tiskací, psací, velká, 

malá.  

 Pomůcky, hry a cviky při výuce  

Neodmyslitelnou součástí metody Sfumato jsou výše zmiňované destičky s písmeny. 

Přináší důležitou přípravu na psaní v řádku. Žáci si mohou procvičit též počítání, jemnou 

motoriku ruky, prostorovou orientaci a zároveň zdokonalovat analýzu a syntézu. Čtení z 

tabule procvičuje přiřazení fonému ke grafému, při práci s destičkou naopak řadí k fonému 

grafém.  

Pohádkové karty (dětský mariáš) – jedná se o veselé kartičky s motivy pohádkových 

bytostí na jedné a písmenkem na druhé straně. Žáci si procvičují jemnou motoriku prstů, 

mohou zakrývat části písmen a trénovat tak zrakovou paměť (hra „Kousek vidím, kousek 

skryji“).  

Maňásci jsou využíváni k dramatické výchově. Interpretace textu se pak stává 

přirozenější, dítě ztrácí ostych a zlepšuje se prožívání děje.   

Pexeso Abeceda pomáhá dětem naučit se tiskací písmena. Žák otáčí dvě kartičky a 

pojmenuje skrývaný obrázek a písmeno.  

Prožívání písmen – metoda využívá celou paletu her, například u písmene „B“ žáci 

bubnují na buben, foukají bubliny z bublifuku, lepí písmeno z natrhaných papírků a 

podobně.  
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V metodě Sfumato každá z aktivit směřuje k dokonalému osvojení zrakové i sluchové 

podoby písmene. Velkou roli zde hraje tvořivost učitele, jeho schopnost děti zaujmout  

vlastními nápady směřujícími k efektivnímu procesu zapamatování jednotlivých písmen 

(Navrátilová, 2013). 

 



32 

 

 

7 ČŠI – Průzkum využívaných metod výuky čtení 

 

Ve dnech od 22. října 2014 do 3. listopadu 2014 proběhlo na žádost ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce zaměřené 

na alternativní metody výuky. 

Ředitelé byli v rámci inspekčního elektronického zjišťování taktéž dotazováni, jaké 

metody jsou v jejich škole využívány při výuce čtení. Na výběr měli klasickou analyticko-

syntetickou (slabikovací) metodu, která kombinuje analytický postup rozkládání slov na 

slabiky a hlásky a syntézu, při které žák spojuje písmena do slabik a slov, dále metodou 

genetickou (hláskovou), která se od první uvedené metody liší v tom, že se slova rozkládají 

rovnou na hlásky. Dále měli ředitelé na výběr metodu splývavého čtení, která je založena 

na posloupnosti zrak-hlas-sluch (a naopak) a jejich koordinaci a také na individuálním 

přístupu. Jednou z alternativních metod je i globální čtení. Tato metoda vychází z celých 

vět nebo slov, zachovává je tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k jejich 

rozboru. Tento přístup je vhodný i pro mentálně retardované žáky či neslyšící. Motorické 

čtení je vhodné při výuce prvopočátečního čtení a pro reedukaci dyslexie. Je založeno na 

cvičení spolupráce levé a pravé hemisféry mozku, při čtení je procvičována plynulost 

očních pohybů, zrakové vnímání i koordinace pohybů. Motorické čtení je metoda, kterou 

je možné využít podpůrně při prvopočátečním čtení a při zahájení reedukace dyslexie. 

Osvědčuje se nejen u žáků s poruchami učení nebo lehkým mentálním postižením, ale také 

jako forma rozvoje předčtenářských schopností v předškolní třídě MŠ a na začátku 1. třídy. 

Motorické čtení je určeno pro procvičování v rodině, pro práci s malou skupinkou dětí, 

nebo ho lze využít jako rozcvičku před čtením ve škole. Žáci reagují konkrétním pohybem 

na konkrétní geometrický tvar.  Ke každému geometrickému tvaru tedy patří určité 

pohybové vyjádření.  

 Při Foucambertově metodě, která byla využívána ve Francii v 70. letech, se vychází z 

obsahu čteného textu, zdůrazňuje se aktivita žáka při práci s textem a spoluvytváření 

obsahu. Podstatou je výuka čtení slov bez předchozí výuky čtení písmen či slabik. Jde o 

metodu, kterou lze můžeme označit jako globální a ve Francii byla velmi kontraverzní, po 

deseti letech bylo její používání přerušeno z důvodu vysoké míry selhávání žáků ve výuce 

čtení. 
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Z tabulky převzaté ze zprávy České školní inspekce (Informace – Alternativní medy 

výuky) z prosince 2014 vyplývá, že nejčastěji vyučovanou metodou čtení zůstává klasická 

analyticko-syntetická (slabikovací) metoda. Jejím prostřednictvím učí číst své žáky téměř 

všechny školy, z toho přibližně ve třech čtvrtinách touto metodou učí ve všech ročnících 

prvního stupně. Alternativní metody jsou často využívány jako doplněk k této metodě. Z 

těchto metod se ukázala být nejoblíbenější genetická (hlásková) metoda, alespoň v jedné 

třídě 1. stupně jí učí čtení 39 % škol. Splývavé čtení se učí v 35,4 % škol a 18,9 % škol 

zavedlo i globální čtení. Spíše okrajově se zavádí motorické čtení, Foucambertova metoda 

výuky čtení nebo jiné alternativy.  
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8 Dílčí funkce nezbytné pro úspěšný rozvoj čtení 

 

Někteří odborníci upozorňují na takzvané deficity dílčích funkcí. „Pokud má dítě problémy 

při výuce čtení, psaní a počítání, nacházíme příčiny těchto problémů již tam, kde jsou 

základy těchto schopností“ (Sindelarová, B., 2013, s. 6). Dílčí funkce byly objeveny na 

základě neurofyziologického a neuropsychologického výzkumu. Jedná se o faktory 

ovlivňující základní schopnosti, které umožňují diferenciaci a rozvoj vyšších psychických 

funkcí, jako jsou řeč a myšlení. Každá tato funkce dozrává s postupným 

psychomotorickým vývojem dítěte a porušení každé z nich znamená narušení celého 

systému, jehož dobrá funkčnost se odráží v míře školní úspěšnosti. Jednotlivý deficit dílčí 

funkce pak může nepříznivě ovlivnit více výkonů. Již v předškolním věku lze u dětí 

vypozorovat tyto deficity, které mohou vyústit ve specifickou poruchu učení. Většina 

odborníků se shoduje na tom, že je nutné sledovat především následující oblasti: 

Zraková oblast  

 Optická diferenciace figury a pozadí – deficit: neschopnost odpoutat se od zrakových 

podnětů a soustředit se na ty, které jsou v daný okamžik důležité. 

 Diferenciace tvarů – deficit: nesprávné vnímání tvaru písmen a třídění předmětů podle 

daných vlastností.  

 Zraková paměť – deficit: obtíže se zapamatováním si tvarů jednotlivých písmen, 

vynechávání některých údajů při psaní (postřehování).  

Sluchová oblast  

 Akustická diferenciace figury a pozadí – deficit: neschopnost zaměřit svoji pozornost na 

jediný akustický podnět, rozptylování ostatními zvuky.  

 Akustická diferenciace – deficit: obtíže ve sluchové analýze a syntéze řeči, záměny 

znělých a neznělých hlásek, nedostatečná diferenciace dlouhých a krátkých samohlásek, 

měkkých a tvrdých hlásek apod.  

 Sluchová paměť – deficit: neschopnost zapamatovat si obsah i formu slyšeného.  

Prostorová orientace   

 Hmatový smysl – deficit: problém s rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a 

motoriky mluvidel.  

 Tělesné schéma – deficit: obtíže s vnímáním vlastního těla a schopností pravolevé 

orientace.  

 Prostorová orientace (rozvíjí se současně s chůzí, dítě se učí odhadovat vzdálenost, výšku, 

hloubku) – deficit: problémy s dodržením tvaru a velikosti písma, rozvržení písma na 



35 

 

řádek.  

Intermodalita  

 Intermodální kódování (přepínání mezi jednotlivými způsoby vnímání) – deficit: dítě není 

schopno propojit řečový podnět s vizuálním (určení znaku příslušného dané hlásce).  

Serialita   

 Vybudování schopnosti anticipace (předvídání) – deficit: problém v řazení jednotlivých 

segmentů do struktur, posloupnost. 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, pro úspěšné zvládání nároků školního vyučování  je nutné 

podporovat vyrovnané výkony funkcí v oblasti zrakové a sluchové, prostorové orientace, 

intermodality a seriality. Každá z dílčích funkcí má zároveň určitou posloupnost vývoje. 

V rámci diagnostiky je důležité zjistit nejen to, zda má dítě oslabenou některou z dílčích 

funkcí, ale také to, na jaké úrovni rozvoje se oslabená funkce aktuálně nachází. Tato 

informace je nezbytná k tomu, aby mohly být zvoleny účinné postupy a vhodná forma 

podpory. „Včasné poskytnutí podpory a základní rozpoznání obtíží je zajištěno prevencí 

specifických poruch učení. Děti předškolního věku mohou zaznamenávat některé projevy, 

deficity, které mohou být rizikovými faktory z hlediska specifických poruch učení. U dětí 

předškolního věku a u dětí po nástupu do školního vzdělávání provádíme screening. Po 

nástupu školní docházky provádí nejčastěji učitel depistáž dětí s těmito obtížemi. Základní 

diagnostika probíhá v pedagogicko-psychologické poradně a opírá se o přímé a nepřímé 

zdroje diagnostických informací“ (Bartoňová, M. 2004, s. 89). 
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9 „Porovnání“ metod výuky čtení  

Roku 2005 vstoupil v platnost Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

který se vyznačuje mimo jiné tím, že nepředepisuje platnost žádné z konkrétních metod 

výuky elementárního čtení a psaní, jako tomu bylo v minulých letech. To dalo velkou 

svobodu učiteli, ale zároveň i velkou zodpovědnost při výběru metod, které by více 

vyhovovaly jemu i jeho žákům. 

Školní výuka by měla být organizována tak, aby důsledně podporovala individuální rozvoj 

každého žáka. Tento individuální přístup k dítěti také předpokládá omezení frontálního 

způsobu práce, větší uplatnění skupinových forem práce a samostatných činností žáků. 

Výukové metody určitým způsobem transponují, zprostředkovávají žákům učivo 

a umožňují jim poznávat a chápat obklopující je realitu, v níž žijí a která se postupně 

stává dějištěm jejich občanských a profesních aktivit. V této souvislosti vystupuje 

do popředí vztah metody k obsahu výuky a k cílům, k nimž edukační proces směřuje 

(Maňák, 2003, s. 22). 

Konkrétní metodu může učitel využít jako nástroj pro dosažení stanovených cílů. 

Metody můžeme používat samostatně, libovolně je kombinovat nebo využívat pouze 

jejich určitou část. 

Proto bych se ráda zaměřila na rozbor jednotlivých metod výuky čtení z hlediska rozvoje  

všech smyslů,  jejichž správné fungování je předpokladem pro bezproblémový rozvoj 

čtenářských dovedností. 

1.Analyticko-syntetická – nejčastěji používaná metoda výuky čtení.  Je založena na 

principu skládání. Písmena se nejdříve skládají do slabik a následně slabiky do slov.     Z 

hlediska rozvoje čtenářských dovedností zde může být několik problémů.  

Problémem, na který bylo dle Navrátilové poukazováno již v minulosti, je tzv. skandování. 

Tím, jak se děti učí číst po slabikách je narušena plynulost a přízvuk je na každé slabice.  

Z hlediska sluchového nastává problém v rozlišení jednotlivých hlásek. Končí-li slovo 

např. na slabiku "ka" většina dětí odpoví na otázku – "Na co končí slovo...?" tak, že končí 

na "ka".  Důvodem je, že nedochází k dlouhé expozici všech hlásek a děti tedy nemají 

dostatek času na její rozlišení. 

U zraku může nastat problém s tím, že za základní stavební jednotku je zde považována 

slabika. I v případě, že má jen dvě písmena, se může u dětí s horší soustředěností stát, že 

pohyb očí je chaotický a těkají z jednoho písmene na druhé. Pak se komplikuje fixování 
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čtecích pohybů očí z leva doprava. 

O potížích se zrakovou analýzou a syntézou se zmiňuje též Jucovičová a Žáčková (2004). 

Tvrdí, že tato metoda dělá obtíže zejména dětem, které mají problém analyzovat, 

syntetizovat a diferencovat zrakem. 

2.Genetická metoda - princip je podobný jako v analyticko-syntetické, jen s tím rozdílem, 

že děti skládají slova rovnou z písmen, vynechávají se slabiky. 

Podle Navrátilové (2015) je při použití této metody dodržen požadavek nácviku očních 

pohybů z leva doprava. 

Komplikovanější je práce s dechem, kdy děti exponují každou hlásku s pauzou a tedy 

přídechem. Může se tedy stát, že děti si na přidechování zvyknou a dělá jim pak obtíže 

plynulý výdechový proud. 

Z hlediska sluchového tato metoda základní požadavky splňuje, vzniká však problém s 

krátkou expozicí a přídavnými zvuky jako u metody analyticko-syntetické. 

Jucovičová a Žáčková (2004, str. 18) k této metodě uvádějí: „Problémy mají především 

děti s porušenou krátkodobou sluchovou pamětí (u pouhé nezralosti se obtíže většinou 

podaří překonat běžnými postupy) – tyto děti většinou zvládnou při čtení slovo postupně 

vyhláskovat, ale poté si již nepamatují začátek (přestože vidí napsané slovo) – v důsledku 

toho nejsou schopny hláskové syntézy. Mají pak tendenci k odhadování slov, někdy slova 

mechanicky hláskují bez porozumění obsahu, jindy dlouhodobě ulpívají na dvojím čtení. 

Obtíže mají někdy i děti s výrazněji porušenou hláskovou analýzou a syntézou, s problémy 

ve zrakovém vnímání (zraková analýza a syntéza, zraková paměť).“   

3.Splývavé čtení®- Sfumato® 

Metoda Splývavého čtení je založena na periferním načítání slov, kde začínající čtenář 

skládá jednotlivé hlásky ve slovo (ne ve slabiky). 

Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči měly dostatek času k zafixování čteného textu. 

Oči kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky propojené 

v jeden celek bez přerušení výdechového proudu. Dech se přizpůsobuje přirozené expozici 

hlásky. Sfumato od počátku pracuje se sílou hlasu, tedy s odporem lisu břišního.  

Při této technice tak dostává mozek více času na zpracování informací o čteném, 

dochází k hlubšímu pochopení významu. Děti díky tomu i lépe rozumí jazyku jako 

komunikačnímu nástroji. 

Pořadí písmen vychází z principu kontrastu z hlediska zraku, dechu, hlasu a sluchu. 

Podobné tvary písmen jsou z časového hlediska co nejvíce odděleny, aby nedocházelo k 
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jejich záměně.  

4. Globální metoda 

„Záporem této metody je právě důraz kladený na paměť (u některých typů dysfunkcí je 

právě paměť porušena) a rovněž to, že brání přirozenému rozvoji schopnosti analýzy a 

syntézy. Pozitivem této metody je hravý, nenásilný přístup ke čtení, který dítě motivuje a 

vzbuzuje jeho zájem o čtení. Z pohledu specifických poruch učení může být úskalím pro 

dyslektiky tato metoda v případě, že je u dítěte porušeno zrakové vnímání a zejména 

zraková paměť.“ (Jucovičová, Žáčková, 2004, str. 17). 

Každá z výše zmíněných metod má své klady a zápory. Je tedy na pedagogovi, aby na 

základě dobré znalosti svých žáků vybral metodu, která je pro daného žáka nejvhodnější a 

bude nejvíce vyhovovat jeho potřebám.  
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10 Praktická část 

Změny v celkové koncepci mají logicky za následek proměny samotné výuky 

elementárního čtení a psaní. Časově tato výuka zahrnuje výuku čtení a psaní v 1. a také v 

2. ročníku základní školy. Tato oblast patřila v minulosti k jedné z nejproblematičtějších a 

lze konstatovat, že právě tradiční pojetí rozvoje těchto dovedností (do roku 1989) bylo 

častou příčinou školních neúspěchů žáků, jež se projevovaly mimo jiné vysokým počtem 

odkladů počátku školní docházky (Wildová, 2002, s. 5). Dnešní pojetí prvopočátečního 

čtení a psaní klade důraz na individuální rozvoj v těchto dovednostech. Již od počátku 

výuky je zdůrazňován význam funkčnosti, tedy schopnosti využívat čtení a psaní jako 

prostředek (nástroj) pro komunikaci, vzdělávání, ale i trávení volného času. Při výuce je 

upřednostňován obsah (to co žák čte, píše) před vnější formou (jak píše, čte) (Wildová, 

2002, s. 5). Cílem v současném kurikulárním dokumentu tedy je, aby žáci četli 

přiměřeným tempem, správně, s porozuměním. 

V inovovaném pojetí didaktiky čtení a psaní tak spíše hovoříme o čtenářské gramotnosti, 

která v sobě zahrnuje porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o 

něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem jeho 

aktivní účasti ve společnosti (OECD/PISA, 1999, s. 19). Čtenářskou gramotnost tedy 

nechápeme jen jako schopnost (dovednost) získanou v raném období školní docházky, ale 

jako neustále se vyvíjející soubor vědomostí a dovedností, které jednotlivci získávají v 

různých souvislostech a v interakci se svým okolím po celý život. 

V současné době mají pedagogové možnost volby metody, kterou budou využívat při 

rozvoji elementárního čtení. Mohou také variovat a kreativně využívat prvky jedné metody 

v kombinaci s prvky jiné metody, i když ne vždy je tato možnost autory či propagátory 

konkrétní metody doporučována. Vždy je však nutné respektovat individuální rozvoj žáků. 

Podporou pro žáky je využívání kladné motivace, která nejen podpoří jejich zájem o četbu, 

ale také by měla vést k aktivitě, tvořivosti a snaze o řešení problémových úkolů. S tím 

souvisí i celková propojenost pomůcek a motivačních prvků, tvořících ucelený soubor. 

Z výše zmíněných důvodů jsem zpracovala praktickou část své diplomové práce, která 

má charakter výzkumné sondy do výuky pomocí metodiky Sfumato. Má tedy podrobně 

popsat výuku tak, jak probíhala u sledované skupiny. Dále se pokusím o orientační 

porovnání s kontrolními skupinami, u kterých je k výuce elementárního čtení použita 

analyticko-syntetická metoda a genetická metoda. Výzkumů v této oblasti je velmi málo a 

proto si myslím, že rozšíření povědomí o praktické aplikaci této metodiky je velmi 
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důležité. Prvním krokem bude diagnostika úrovně dovedností potřebných pro úspěšný 

rozvoj čtenářství, která proběhne u dětí z níže popsaného výzkumného vzorku, před 

pětiměsíční přípravou na vstup do základní školy, jejíž podstatnou částí bude výuka 

Splývavého čtení v mateřské škole (u dětí 5-6 letých). Tato příprava bude probíhat od ledna 

do května 2017.  

Rodiče těchto dětí požádám o vyplnění dotazníku, ve kterém vyjádří svůj názor na 

přípravu, kterou jejich děti projdou, a na její vliv na školní připravenost budoucích žáků. 

Ráda bych též zjistila touto formou názory dětí na tato společná setkání. Plánuji také 

požádat o vyplnění dotazníku učitelky mateřské školy, kde vyjádří svůj názor na výuku, 

které se společně s dětmi také účastní. 

 Tuto skupinu dětí budu dále sledovat i během prvního pololetí prvního ročníku tj. 

v době kdy se děti učí základům čtení a psaní. V rámci tohoto sledování budou stručně 

popsány aktivity použité při výuce a průběžně bude hodnocen rozvoj každého dítěte. 

V závěru výzkumné sondy orientačně porovnám tuto sledovanou skupinu s kontrolní 

skupinou, u které je k výuce elementárního čtení použita analyticko-syntetická 

 

10.1 Cíle výzkumného šetření  

 

Mylný předpoklad, že čtenářská gramotnost je rozvíjena až po nástupu do 1. ročníku 

základní školy, se mezi pedagogy i širokou veřejností šířil poměrně dlouhou dobu. 

Výsledky mnohých výzkumů však tuto premisu vyvrátily a dokázaly, že rodný jazyk, ať už 

v mluvené či psané podobě, si člověk osvojuje prakticky od narození. Výuka čtení by tak 

měla s tímto modelem dále pracovat a v ideálním případě na něj navazovat. Měla by 

vycházet z dosavadních zkušeností a dovedností žáků osvojených v předškolním období, 

ať už v rodině či v rámci preprimárního vzdělávání v mateřských školách ( Harnúšková 

2003, s. 90). 

Většina autorů dělí proces rozvoje čtenářské gramotnosti do tří etap. 

První etapou je etapa pregramotnosti. Během této etapy dochází k prvním kontaktům dítěte 

s gramotností prostřednictvím především dospělých čtenářů. Dítě si v této fázi všímá, jak 

dospělí s knihami manipulují, co s psanými materiály dělají, případně jim dospělí předčítají 

nebo si s nimi o knihách povídají. Všechny tyto aktivity vedou k formování dětských 

prekonceptů. 

Druhou v pořadí je etapa rozvoje čtenářské gramotnosti. Začátek této etapy je přisuzován 

období povinného školního vzdělávání a dělí se na dva úseky. První z nich může trvat až 



41 

 

do třetí třídy. Bývá označován například jako etapa bázové gramotnosti (Gavora 2003) 

nebo etapa počáteční čtenářské gramotnosti (Wildová 2004). V tomto období se věnujeme 

nácviku techniky čtení a psaní a jejich procvičování. Druhým úsekem je etapa funkčního 

využívání čtení pro různé účely. V této fázi dochází k osvojování technik a strategií práce 

s texty.  

Úspěšné zvládnutí těchto etap je předpokladem pro vznik poslední třetí etapy. Etapa 

funkční gramotnosti je stupněm, na kterém by jedinci měli dosahovat takové úrovně 

znalostí a dovedností, aby se dokázali začlenit do běžného života společnosti.  

V současné době je v hlavním vzdělávacím proudu využíváno při výuce elementárního 

čtení několika tradičních i méně tradičních metod. Jednou z těch prozatím méně tradičních 

je právě metoda Sfumato.  

Hlavním cílem výzkumného šetření je provést deskripci pojetí výuky elementárního čtení 

metodikou Sfumato. Tato výzkumná sonda bude probíhat v období od poloviny školního 

roku před nástupem školní docházky až do konce prvního pololetí prvního ročníku 

základní školy. 

Dílčím cílem je pak popsat výhody či nevýhody aplikace metodiky Sfumato jak v období 

čtenářské pregramotnosti tak ve výuce elementárního čtení na počátku školní docházky. 

Výzkumné šetření je koncipováno jako případová studie skupiny dětí mateřské školy, která 

je součástí organizace, ve které pracuji. Jedná se o děti, které jsou v posledním ročníku 

mateřské školy. Výzkumné šetření také monitoruje názory rodičů této skupiny dětí a dále 

pohled dvou učitelek mateřské školy, které se výuky účastnily. 

Dalším cílem je orientační zjištění úrovně čtenářských dovedností dětí, u kterých byla 

k výuce použita metodika Sfumato a dětí, které se učí číst analyticko-syntetickou a 

genetickou metodou. Ke zhodnocení této úrovně bude použito diagnostické portfolio 

pracovních listů 

k hodnocení čtenářské gramotnosti, které vzniklo jako výstup klíčové aktivity Evaluační 

nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí 

v prostředí inkluzivní školy. Dále se pokusím o hodnocení čtecího výkonu dětí z hlediska 

kvality a porozumění dle předem stanovených kritérií. 

10.2 Metody výzkumu 

 

Pro empirické šetření jsem zvolila několik metod. V první části, tedy při výuce metodikou 

Sfumato u dětí v mateřské škole, jsem prováděla zúčastněné pozorování a na začátku 

tohoto pozorování jsem se pokusila provést diagnostiku úrovně dovedností potřebných pro 
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úspěšný rozvoj čtenářství u všech dětí z výzkumné skupiny. 

Po ukončení výuky předškolních dětí jsem použila metodu dotazníku. Vytvořila jsem tři 

dotazníky. První dotazník je určen pro rodiče dětí, které se účastnily výuky metodikou 

Sfumato v mateřské škole. V tomto vyjádří svůj názor na přípravu, kterou jejich děti prošly 

a na její vliv na školní připravenost budoucích žáků. Plánuji také požádat o vyplnění 

dotazníku učitelky mateřské školy, kde vyjádří svůj názor na výuku, které se společně 

s dětmi také účastní. Poslední dotazník je určen pro děti, které touto výukou prošly. 

Po prázdninách, když tato skupina dětí přestoupí z mateřské školy do prvního ročníku 

základní školy, začne probíhat další zúčastněné pozorování, které potrvá až do konce 

prvního pololetí prvního ročníku. Na konci tohoto období plánuji porovnat úroveň 

čtenářských dovedností dětí, u kterých byla k výuce použita metodika Sfumato a dětí, které 

byly učeny tradiční, analyticko-syntetickou metodou. Ke zhodnocení této úrovně použiji 

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti, které vzniklo 

jako výstup klíčové aktivity Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí v 

projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Dále se pokusím o 

hodnocení čtecího výkonu dětí z hlediska kvality čtení a porozumění dle předem 

stanovených kritérií. 

10.3 Harmonogram výzkumu 

 

V lednu 2017 proběhne diagnostika úrovně dovedností potřebných pro úspěšný rozvoj 

čtenářství. Zároveň začne pětiměsíční příprava na vstup do základní školy, jejíž podstatnou 

částí bude výuka metodikou Sfumato. Tato aktivita proběhne ve třídě mateřské školy, 

kterou navštěvují převážně děti před nástupem povinné školní docházky (u dětí 5-6 letých). 

Příprava bude probíhat od ledna do května 2017.  

V červnu 2017 požádám rodiče (zákonné zástupce) těchto dětí o vyplnění dotazníku, ve 

kterém vyjádří svůj názor na přípravu, kterou jejich děti prošly a na její vliv na školní 

připravenost budoucích žáků. Zároveň požádám o vyplnění dotazníku učitelky mateřské 

školy, kde vyjádří svůj názor na výuku, které se společně s dětmi také účastní. Poslední 

dotazník je určen pro děti, které touto výukou prošly. Děti vyplní dotazník za pomoci 

svých rodičů. 

 Od září 2017 do ledna 2018 budu tuto skupinu dětí dále sledovat. Zúčastněné 

pozorování tedy proběhne během prvního pololetí prvního ročníku tj. v době kdy se děti 

učí základům čtení a psaní. 

V únoru 2018 se pokusím porovnat úroveň čtenářských dovedností dětí, u kterých byla 
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k výuce použita metodika Sfumato a dětí, které byly učeny analyticko-syntetickou 

metodou a genetickou metodou. 

 

 

 

10.4 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

     Výzkumný vzorek tvoří předškolní ročník dvoutřídní mateřské školy v Kamenném 

Přívoze, kterou provozuje Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz. Tuto třídu 

navštěvují převážně děti před nástupem povinné školní docházky (tento školní rok by to 

tedy byly děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka). Tyto děti budou 

sledovány i během prvního pololetí 1. ročníku ZŠ.  

Mateřskou školu navštěvuje 45dětí z Kamenného Přívozu a přilehlých obcí. Základní školu 

navštěvuje 55 žáků. Tito žáci jsou rozděleni do pěti ročníků a tyto ročníky jsou rozděleny 

do čtyř tříd. Čtvrtý a pátý ročník jsou na většinu předmětů spojené. Mimo dětí 

z Kamenného Přívozu a okolí navštěvují naši školu děti, jejichž rodiče preferují malou 

školu s rodinnou atmosférou. V prvním ročníku si rodiče žáků mohou vybrat, zda budou 

děti hodnoceny známkou či slovně. Slovní hodnocení je v daném roce používáno, pokud se 

na tomto způsobu hodnocení shodne min.75% zákonných zástupců. Zatím se slovní 

hodnocení na naší škole používá jen v prvním ročníku. 

Tento základní výzkumný vzorek bude v únoru 2018 porovnán s 1.ročníky z okolních škol, 

které se učí číst analyticko-syntetickou a genetickou metodou. 

10.5 Diagnostika schopností a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí 

školní docházky 

 

     Pro lepší představu o každém dítěti se nejdříve zaměřuji na osobní charakteristiku a dále 

na schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky. Tyto 

informace byly aktuální ve 2. pololetí školního roku před nástupem povinné školní 

docházky. V jednotlivých tabulkách jsou zvýrazněny ty aktivity, které by mohly dětem 

činit potíže na počátku školní docházky a zároveň jsou zahrnuty do výuky metodikou 

Sfumato. 
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10.5.1 Osobnostní charakteristika 

 

JMÉNO Osobnostní charakteristika 

1.(odklad)                 Jeví se nesmělá, ale ne přehnaně úzkostná dívka. Do společných her se sama 

nezapojuje, nebrání se však dopomoci a s ní se zapojí. Při různých 

činnostech se snaží spolupracovat, ale pomaleji chápe zadání, potřebuje vždy 

více času a opakované vysvětlení požadovaného postupu. Má velmi nízké 

sebevědomí, často sama řekne, že to neumí, nezvládne. I přes opakované 

doporučování pravidelné docházky do MŠ (jak ze strany pedagogů MŠ i 

PPP),  je její docházka velice nepravidelná. Velmi špatně vyslovuje, má 

omezenou slovní zásobu. 

2.(odklad)                    S dospělými komunikuje nejdříve s velkým ostychem, potřebuje delší dobu 

na navázání důvěry a oboustranné komunikace. S dětmi navazuje kontakt s 

obtížemi, je citlivá, plačtivá a zároveň tvrdohlavá. Při společných hrách chce 

mít rozhodující roli. Velmi špatně snáší neúspěch. Na práci se dokáže 

soustředit pouze krátkodobě. V tomto ohledu je rychleji unavitelná, což je 

provázeno psychomotorickým neklidem. Ve zrakovém a sluchovém vnímání 

a rozlišování je patrná mírná nezralost. Také hrubá motorika a grafomorika 

je mírně nevyzrálá. 

3. (odklad) Byl mu udělen odklad povinné školní docházky nezralost z hlediska 

práceschopnosti. Dále se u něj vyskytují problémy v grafomotorice, v řeči, 

ve zrakovém a sluchovém vnímání, v pravo-levé orientaci a také potíže 

s udržením pozornosti a psychomotorický neklid.  

S dospělými komunikuje bez potíží. V kontaktu s vrstevníky dochází často 

ke konfliktům. Všeobecná informovanost je na snížené úrovni. Po udělení 

odkladu povinné školní docházky byl vypracován PLPP. 

 4.(odklad) V komunikaci s dospělými se jeví jako mírně nesmělý, neprosazuje své 

názory. V komunikaci s dětmi a zapojením do kolektivu nemá obtíže. Na 

zadanou práci se dokáže soustředit pouze kratší dobu, snadno se nechá 

rozptýlit.  Občas pracuje pomalejším tempem. Mírné nedostatky jsou patrné 

ve sluchovém vnímání, rozlišování a grafomotorice. Jinak se projevuje jako 

emočně stálý, bez výrazných výkyvů s běžným všeobecným přehledem. 

Úroveň Logických a myšlenkových operací odpovídá věku.  

5.       Jeví se jako stydlivá, ale zároveň poměrně temperamentní. Bez obtíží se 
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v mateřské škole zapojuje do všech her a aktivit. Dokáže respektovat a 

podřídit se domluveným pravidlům. V některých činnostech je její pracovní 

tempo pomalejší. Zajímá se o nové poznatky a všechny činnosti. Dobře snáší 

neúspěch, dokáže se s ním dobře vyrovnat. Ráda si kreslí a hraje 

s panenkami. 

6.  Zpočátku docházky do mateřské školy nerad kreslil a pracoval s nůžkami a 

papírem. Zřejmě z důvodu menších úspěchů v této činnosti. Jinak se jeví 

jako přiměřeně aktivní a sebevědomé dítě. Zapojuje se do všech činností a je 

schopen respektovat pravidla. Jeho pracovní tempo je běžné, pracuje a 

reaguje poměrně rychle a svižně. Je také velmi zvídavý a dokáže rychle 

postřehnout změny. Velmi rád a dobře se učí nejrůznější básně. Další 

oblíbenou činností je hra se stavebnicemi. 

7.                        Jeví se jako nejistý a ostýchavý chlapec. V kontaktu s dospělým si po 

navázání kontaktu a důvěry vede dobře, do kolektivu se nerad zapojuje. Na 

práci se dokáže výborně soustředit, úkoly plní pohotově, dokáže dobře 

pracovat podle pokynů. Výslovnost je zcela správná, má bohatou slovní 

zásobu. Ve zrakovém a sluchovém vnímání a rozlišování nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. Rozumové schopnosti se jeví jako spíše nadprůměrné. 

8.                      Poměrně dlouho se moc nezapojovala do společných her a aktivit. 

Komunikovala spíše s p. učitelkou, kolektiv vrstevníků nevyhledávala. 

Velmi často si patrně z nervozity strkala do úst oblečení nebo látkový 

kapesník. Ráda se stará o svou mladší sestru. Pokud se výjimečně zapojila do 

společných aktivit, byla schopna respektovat pravidla a vždy se spíše 

přizpůsobovala a podřizovala. Její pracovní tempo je spíše pomalejší. Ráda 

si kreslí a maluje. 

9.  Během docházky do mateřské školy u něj nebyly pozorovány výraznější 

potíže. Je přiměřeně přizpůsobivý a sebevědomý. Pokud ho některá činnost 

nebaví, snaží se jí vyhnout. Neprojevuje se u něj nějaký konkrétní výraznější 

zájem. V kolektivu je oblíbený, pokud se mu činnost líbí, s chutí se zapojí a 

je schopen řídit se pravidly. Jeho pracovní tempo je spíše pomalejší.  

10.                          V mateřské škole se projevuje jako vstřícné, spolupracující, ale emočně spíše 

labilnější dítě. Občas se projevují problémy se soustředěním na práci. 

Upřednostňuje spíše individuální formu hry. Neumí prosazovat své názory, 

vždy se raději přizpůsobila ostatním. V hrubé motorice byly zaznamenány 
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mírné nedostatky. Nápadný je také deficit ve sluchovém a zrakovém 

rozlišování. 

11.  V mateřské škole se projevuje jako vstřícné, dobře spolupracující a velmi 

citlivé dítě. Do kolektivu a společných her se rád zapojuje, občas však mívá 

nedorozumění s kamarády. Dokáže se dostatečně dlouhou dobu soustředit na 

zadanou práci. Výslovnost je zcela správná, má dobrou slovní zásobu. Ve 

zrakovém a sluchovém vnímání a rozlišování nebyly zjištěny žádné výrazné 

nedostatky. Rozumové schopnosti odpovídají věku. 

12.  V mateřské škole se jeví jako pomalejší a velmi bojácné dítě. Často je velmi 

lítostivý a také pláče. Poměrně dlouho se nezapojoval do her a aktivit, byl 

velmi neprůbojný. Jeho pracovní tempo bylo celou dobu docházky do 

mateřské školy vždy pomalejší. Ke konci docházky do MŠ se začíná více 

zapojovat do organizovaných i volných aktivit. V tuto dobu našel zálibu 

v kreslení a malování. 

13.  V mateřské škole se jeví jako ostýchavé, bojácné a spíše málomluvné dítě. Je 

nejistý v rozhovoru s dospělým. S dětmi navazuje kontakt bez větších obtíží. 

Do společných her se zapojuje většinou až po vyzvání. K pochopení pravidel 

potřebuje většinou více vysvětlení. V úkolech zaměřených na grafomotoriku 

potřebuje povzbuzení a více času. Slovní zásoba odpovídá věku, v řeči 

občasně nesprávná výslovnost, vyvozeny všechny hlásky. Hrubá motorika je 

v pořádku. Prozatím nevyhraněná dominance ruky. Ve zrakovém a 

sluchovém vnímání zjištěny mírné nedostatky. 

  



47 

 

10.5.2 Motorika 

 

JMÉNO ÚCHOP LINIE HRUBÁ MOTORIKA 

1.   (odklad)                 nesprávný, zvýšený 

tlak na podložku 

napojovaná, se zárazy bez výraznějších obtíží 

2. (odklad)                    nesprávný- 

špetkovitý s 

přesahem palce 

napojovaná, 

se zárazy 

mírně nejistá 

3.(odklad) křečovitý- prolomený 

ukazovák 

napojovaná, 

se zárazy 

Nejistý 

 4. (odklad) Správný napojovaná, 

se zárazy 

bez obtíží 

5.                        Správný jistá, hladká bez obtíží 

6.  Správný napojovaná, 

se zárazy 

bez obtíží 

7.                      Správný jistá, hladká bez obtíží 

8.                       Správný jistá, hladká bez obtíží 

9.  Křečovitý napojovaná,  

se zárazy 

bez obtíží 

10.                         Správný napojovaná,  

se zárazy 

bez obtíží 

11.  Správný napojovaná, 

se zárazy 

bez obtíží 

12.  Vysoký napojovaná, 

se zárazy 

bez obtíží 

13.  občas přesah palce napojovaná, 

se zárazy 

bez obtíží 
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10.5.3 Komunikační schopnosti 

 

JMÉNO VÝSLOVNOST 

(problémové 

hlásky) 

PROJEV SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ 

1. (odklad)                  mnohočetná 

patlavost 

ostýchavý, 

dále hlasitý 

Nepozná téměř žádné 

samohlásky a souhlásky 

2.   (odklad)                  bez obtíží ostýchavý, 

dále jasný 

pozná pouze počáteční 

souhlásky 

3. (odklad) ř, výslovnost 

ostatních hlásek 

vyvozena, 

nezautomatizována 

ostýchavý pozná pouze některé počáteční 

souhlásky 

 4. (odklad) bez obtíží lehce 

ostýchavý 

pozná pouze některé počáteční 

souhlásky 

5.                                   bez obtíží jasný, 

hlasitý 

pozná počáteční a některé 

koncové souhlásky 

6.  c x č jasný, 

hlasitý 

pozná téměř všechny 

samohlásky a souhlásky 

7.                      bez obtíží ostýchavý, 

dále jasný 

pozná téměř všechny 

samohlásky a souhlásky 

8.                        bez obtíží jasný, 

hlasitý 

pozná téměř všechny 

samohlásky a souhlásky 

9.  bez otíží velmi 

rychlý 

pozná téměř všechny 

samohlásky a souhlásky 

10.                         bez obtíží jasný, 

hlasitý 

pozná pouze některé počáteční 

souhlásky 

11.  bez obtíží jasný, pozná téměř všechny 
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hlasitý souhlásky, samohl.většinou ne 

12.  ústa téměř vždy v 

úsměvu - ovliv.výsl. 

lehce 

huhňá 

pozná počáteční a souhlásky 

13.  většinou bez obtíží lehce 

ostýchavý 

pozná pouze počáteční 

souhlásky 
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10.5.4 Matematické představy 

 

JMÉNO ZÁKLADNÍ 

GEOM.TVARY 

POČET PRVKŮ TŘÍDĚNÍ PRVKŮ 

1. (odklad)                    pozná a pojmenuje 13 třídí náhodně 

2. (odklad)                 pozná jen některé 10 zvládá, pracuje 

systematicky s menší 

dopomocí 

3. (odklad) nejistý v poznávání i 

pojmenování 

9 třídí spíše náhodně 

 4. (odklad) pozná a pojmenuje 15 zvládá, pracuje 

systematicky, pomalejším 

tempem 

5.                                      pozná a pojmenuje 10 zvládá, pracuje 

systematicky 

6.  pozná a pojmenuje 100 zvládá, pracuje 

systematicky 

7.                        pozná a pojmenuje 100 zvládá, pracuje 

systematicky 

8.                       pozná a pojmenuje 50 zvládá, pracuje 

systematicky 

9.  pozná a pojmenuje 30 zvládá, pracuje 

systematicky 

10.                           pozná a pojmenuje 15 zvládá, pracuje 

systematicky 

11.  pozná a pojmenuje 30 zvládá, pracuje 

systematicky 
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12.  pozná a pojmenuje 30 zvládá, většinou pracuje 

systematicky 

13. nejistý u čtverce a 

trojúhelníku 

11 zvládá, pracuje 

systematicky 
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10.5.5 Logické uvažování 

 

JMÉNO ČASOVÁ POSLOUPNOST CHÁPÁNÍ SOUVISLOSTÍ 

1.(odklad)                    nezvládá, pracuje chaoticky téměř nerozumí 

2. (odklad)                    řadí systematicky zvládá pouze s pomocí 

3. (odklad) přeskakuje, nejistý zvládá pouze s výraznou pomocí 

 4. (odklad) řadí systematicky  spolehlivě rozumí, pomalejší 

5.                  řadí systematicky spolehlivě rozumí 

6.  řadí systematicky spolehlivě rozumí 

7.     řadí systematicky spolehlivě rozumí 

8.    řadí systematicky spolehlivě rozumí 

9.  řadí systematicky spolehlivě rozumí 

10.                    řadí systematicky spolehlivě rozumí 

11.  řadí systematicky spolehlivě rozumí 

12.  řadí systematicky Rozumí 

13.  řadí systematicky rozumí s nápovědou 

 

10.5.6 Shrnutí 

 

V této skupině dětí jsou čtyři s odkladem školní docházky. U všech těchto dětí se i ve 

druhém pololetí vyskytují potíže se sluchovým rozlišováním. S rozpoznáním první a 

poslední hlásky ve slově má v této době ještě 5 dalších dětí z této skupiny. Pouze 4 děti 

jsou schopny poznat většinu prvních a posledních hlásek ve slově. Čtyři děti mají 

problémy s výslovností některých hlásek. Jedna dívka komunikuje díky mnohočetné 

patlavosti velmi obtížně, často jí není rozumět. 

V oblasti grafomotoriky mají čtyři děti potíže s držením psacího náčiní. Deseti dětem se 

nepodařilo na formátu A4 ve 2 cm širokém pruhu vytvořit přiměřeně hladkou a jistou linii. 
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10.6 Zúčastněné pozorování – výuka metodikou Sfumato v MŠ 

 

10.6.1 Docházka na předškolní přípravu – Sfumato 

 

 10/1 17/1 27/1 31/

1 

7/2 28

/2 

7/3 14/

3 

21/

3 

28/

3 

4/4 18/

4 

25

/4 

9/

5 

16/

5 

1. - - - - - - - - - - - - - / - 

2. / / / / / / / / / / / - / / / 

3. / / / - / - / - - / - / - / - 

4. - / / - - / / / / / / - - / / 

5. - / / / / - / - / / / - / / - 

6. - / / / / / / - - / / / / - / 

7. - / / - - - - - - - - - / / - 

8. - / / / / / / / /   - /   - / / / 

9. / / / / / - / / / / / / / - / 

10. - / / - - / - / / / / / - - / 

11. - / - - - / / - / / / / - / / 

12. / - - / - - / / / - / / - / / 

13. / / / - / / / / / / / / / / / 
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10.6.2 Náplň setkání-výuka metodikou Sfumato  

 

Datum Činnosti 

10. ledna 

2017 

Seznámení s dětmi. V úvodním rozhovoru si objasníme, co důležitého se 

učíme ve škole a co budeme dělat na našich společných setkáních. Zde se 

snažím dětí namotivovat pocitem „důležitosti“-budou z Vás již skoro školáci. 

Tento pocit v nich posiluje skutečnost, že většina schůzek se koná v budově 

ZŠ, což také usnadní jejich adaptaci na školní prostředí. 

Dále dle mého příkladu každé dítě mluví o sobě (jméno, příjmení a další 

informace, které chce sdělit) Také řekne, na jaké písmeno začíná jeho jméno. 

Stručné seznámeny s pojmy písmeno a hláska. Poté jsme se zaměřili na nácvik 

básničky Oči, oči, očička podpořený pohybovým doprovodem, u něhož došlo 

k vyvození O jako náslovné hlásky. Následovala hra Písmenko O nás probudí, 

která sloužila k rozpoznání náslovné hlásky O od ostatních hlásek.  

Společně i jednotlivě voláme, kontrolujeme navzájem i v zrcadle správný tvar 

úst. Na závěr si zapíváme píseň Ovčáci, čtveráci. 

17. ledna 

2017 

Tvary písmene O – vybarvení dutých tvarů 

Dramatizace „Ostrov obra Olivera“. Z šátků jsme si vytvořili ostrov, na 

kterém žil obr Oliver. Přečetla jsem dětem text z Příručky pro učitele. 

Povyprávěli jsme si o tom, jak je obrovi na ostrově, jaký má ostrov výhody a 

nevýhody. Po tomto rozhovoru děti zkoušeli napodobit obdiv a úžas. Každé 

dítě obdivovalo či žaslo nad krásami ostrova či velikostí obra Olivera 

Dětem jsem rozdala „Karty do ruky“ – všechny čtyři tvary písmene O. Děti si 

je vystřihly a zahráli jsme si hru na učitele.  Děti postupně říkaly ostatním: 

„Všichni zvedněte velké/malé tiskací/psací písmeno O. Poté ostatní 

zkontrolovali a daly pokyn: „Můžete položit“. 
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24. ledna 

2017 

Na úvod vymýšlíme co nejvíce slov, která začínají na písmeno O. Těžší 

variantou je výzva, zda by někdo dokázal vymyslet slovo, které na „O“ končí. 

Dále následuje vystřižení, složení rozstříhaných písmen a na lepení tvarů 

písmene „O“ do připravené tabulky, kde je předepsán vzor. Další činností byla 

hra „Na učitele“, kterou již děti znají. 

Trénujeme správný tvar úst – sebekontrola u zrcadla. 

 

31. ledna 

2017 

Toto setkání je zaměřeno hlavně na grafomotoriku. Děti seznámily s prvním 

uvolňovacím cvikem, kterým byl nácvik psaní oválu s využitím švihového 

pohybu ruky. Nejdříve si zkusíme „špinění“ hřbetu ruky u tabule. Na tabuli 

dále trénujeme ovál. Dále ten samý tvar kreslíme na velký formát papíru. Do 

největšího tvaru děti nakreslí menší v jiné barvě a takto postupují dále. U 

práce mohou stát i sedět. 

Další činností je seznámení s prací s tabulkou, na kterou děti dle pokynů 

umísťují písmeno „O“ (např.: „Umístěte písmeno O na začátek prvního řádku, 
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na konec/ doprostřed druhého“).  

Na závěr si zazpíváme píseň Okolo Třeboně. 

 

7. února 

2017 

Vyvození písmene „S“: Zeptala jsem se dětí, zda znají tuto píseň a zanotovala 

jsem začátek písně Had leze z díry,…Jak by asi tuto píseň zazpíval had? 

Zkusili jsme si kus zasyčet - Individuální kontrola správné výslovnosti.  

Dále se děti seznámily se všemi tvary písmene „S“ rozstříháním karet do ruky 

a vybarvením dutých tvarů písmene „S“. 

Poté jsme si zahráli hru Na hady. Podle mého vyprávění děti měnily sílu 

syčení (had spí, útočí). Takto jsme trénovali výdechový proud. 

Na závěr jsme si zazpívali píseň Skákal pes. 

28. února 

2017 

Na úvod děti zkoušely vymýšlet co různá slova začínající na písmeno „S“.  

Děti měly pomocí svých těl vytvořit jeden z tvarů písmene „S“ 

Také jsme si vyzkoušeli válet sudy a skákat snožmo. 

Grafomotorika – technika „zatlač x povol“, kde se děti učily lépe regulovat 

tlak na psací náčiní. Pomocí této techniky děti vytvořily krásná sluníčka. 

Domácí úkol – vystřižení, sestavení a nalepení všech tvarů písmene „S“ do 

připravené tabulky. 
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7. března 

2017 

Na úvod jsme si sedli do kruhu. Doprostřed kruhu jsem rozmístila větší 

množství obrázků. Děti měly za úkol vybrat ty obrázky, které začínají na „S“ 

nebo „O“ a přiřadit je ke správnému písmenu. Kousek za kruhem byly 

v dostatečné vzdálenosti od sebe kartičky se všemi tvary obou písmen, ke 
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kterým děti přiřazovaly příslušné obrázky. 

Dále následovalo vyvození písmene „B“. Přinesla jsem malý bubínek. Co je 

to? Jak se na něj hraje? Jak se říká tomu, kdo na tento nástroj hraje? 

Vymalování dutých tvarů písmene „B“. 

Grafomotorika – horní a dolní oblouk. Nejdříve ve vzduchu, dále na tabuli a 

nakonec na papír formátu A4. Uvnitř prvního oblouku nakreslíme menší, jinak 

barevný. Takto děti pokračovaly několika zmenšeními. 

14. 

března 

2017 

V úvodu tohoto setkání jsme si zopakovali všechna probraná písmena pomocí 

hromadného čtení písmen z tabule. 

Dále jsme se věnovaly skládání rodin písmen. Po třídě jsem rozmístila větší 

množství všech tvarů písmen, které jsme se již učily. Uprostřed místnosti byly 

domečky pro jednotlivá písmena. Vždy patřily všechny 4 tvary každého 

písmene do jednoho domečku. Každý domeček byl označený pouze velkým 

tiskacím tvarem daného písmena. 

Rozstříhání karet do ruky. 

Práce s destičkami – umísťování velkých tiskacích tvarů písmen dle diktátu. 

Po dokončení čteme řádky a také sloupce. 

 

21. 

března 

2017 

V úvodu tohoto setkání jsme si opět zopakovali všechna probraná písmena 

pomocí hromadného čtení písmen z tabule. Nejdříve jsem písmena psala a děti 

vyslovily hlásku ve chvíli, kdy identifikovaly psané písmeno. Po dopsání jsme 

znovu vše přečetli. 

Další činností bylo modelování tvarů probraných písmen z modelovací hmoty, 

která tvrdne na vzduchu. Dětem jsem tedy slíbila, že příští týden si svá 

písmenka odnesou domů. 
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Po domodelování jsem se dětí zeptala, která pohádková postava nutně 

potřebuje hlásku „B“, aby mohla dělat to, co se od ní v pohádce očekává. Po 

menší nápovědě přišli děti na to, že jde o strašidlo neboli bubáka, který dělá 

bu, bu, bu. Zkusili jsme tedy každý zahrát co nejlegračnějšího bubáka. 

28. 

března 

Na konci minulé hodiny přišly děti s požadavkem, že by si chtěly vyzkoušet, 

jak se pracuje na interaktivní tabuli, kterou máme ve škole. Připravila jsem si 

tedy výukové CD od Terasoftu. Zde jsem zvolila sekci Můj první slabikář a 

v rámci slabikáře písmenkové bludiště. Vždy jsem pro každé dítě navolila 

úkol tak, aby hledaly právě jedno ze tří probraných písmen.  

Hromadné čtení z tabule 

Vystřižení, složení a nalepení tvarů písmene „B“ dostaly děti nejen z časových 

důvodů jako domácí úkol. 

Grafomorika – horní a dolní zátrh opět barevně v několika velikostech na 

formát A4. 
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4. dubna 

2017 

Na začátku dnešního setkání si děti zopakovaly probraná písmena hledáním 

korálků ve tvaru krychliček s těmito písmeny. Poté jsme porovnali, kterých 

písmen našly nejvíce a kterých nejméně. Toto porovnání jsme realizovali 

porovnáním délky řady krychliček, které děti vyskládali dle jednotlivých 

písmen vedle sebe.  

Po této manipulační činnosti následovalo hromadné čtení z tabule. 

Další činností byla hra „Na učitele“, kterou již děti znají. 

Vyvození písmene „U“ pomocí hádanky, jejímž vyluštěním byly uši. Správná 

výslovnost hlásky  „U“ – hra „Na strašidla“, individuální kontrola správného 

tvaru úst v zrcadle. 

18. 

dubna 

Na úvod dnešního setkání jsme si zopakovali všechna probraná písmena 

psaným čtením z tabule (pedagog píše, děti čtou, jakmile písmeno rozeznají).  
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2017 Po hromadném čtení následovalo vybarvení dutých tvarů písmene „U“. 

Další činností byl diktát na destičky s následným čtením. 

Grafomotorika – horní a dolní špička – postupné zmenšování a změna barvy 

na formátu A4 a dále kreslení hvězdy pomocí špiček a otáčení papíru. 

Toto setkání jsme zakončili písní Utíkej, Káčo, utíkej. 

 

25. 

dubna 

2017 

První činností tohoto setkání byl běhací diktát. Písmena byla i různě natočená, 

některá i přehnutá, takže nebyla vidět celá. 

Seznámení s tvary písmene „A“- rozdíl ve výslovnosti v závislosti na tvaru úst 

– a x o x u. 

Dále se děti snažily vymyslet co nejvíce slov začínajících na hlásku A. 

Hra „Na andělíčky“ – děti běhají, mají v rukou šátky, které zmírňují a 

zjemňují jejich pohyby a snaží se lehkými pohyby napodobit andělíčky. 

Nakonec andělíčci vytvoří pomocí svých šátků písmeno A. 

Jaké známe dopravní prostředky začínající na A. Děti společně přijdou na auto 

a autobus. Jaký je nejdůležitější rozdíl? Zahrajeme si na auto a autobus. Na 

vyšší tóny hrané pedagogem (na piano, flétnu,…) „jezdí“ děti po jednom nebo 

dvou, a jakmile uslyší výrazně nižší tóny (autobus je těžší a hlučnější), seskupí 

se do 2 předem dohodnutých skupin a jedou společně jako autobus. 

9. května Dnešní setkání jsme zahájili činnosti čtené psaní, které pokračovalo prostým 
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2017 hromadným čtením z tabule.  

Dále si děti vymalovali duté tvary písmene A. 

Seznámení se syntézou dvou hlásek. Syntézu jsme nacvičovali pomocí dvou 

kostek. Na jedné kostce byly samohlásky (z nichž pro nás důležité bylo 

písmeno S) a na druhé souhlásky (potřebovali jsme O, U, A). Nejdříve jsem 

zvedla písmeno S, které jsem zároveň exponovala a postupně k němu začala 

přibližovat písmeno O, které jsem plynule bez pauzy navázala na písmeno 

S při spojení obou kostek (s výrazným „ ťuknutím“). Následně toto se mnou 

zkoušely i děti. Postupně jsme takto spojily souhlásku S se samohláskami O, 

U, A). 

16. 

května 

2017 

Poslední setkání jsme zahájili hromadným čtením z tabule. Dále jsme si 

nejdříve všichni dohromady zopakovali syntézou dvou písmen pomocí 

kostiček. Následně si každé dítě vyzkoušelo číst tyto slabiky samostatně, 

abych mohla upozornit na případné chyby a s dětmi je opravit. Také jsme si 

slabiky vyzkoušeli číst napsané na tabuli. 

Další aktivitou bylo vyhledávání obrázků začínajících na slabiky Sa, So, Su a 

jejich přiřazování k daným slabikám. 

Poslední aktivitou byl diktát na destičky, do kterého jsem zařadila i procvičené 

slabiky. 

Nakonec jsem se dětí zeptala, komu se naše setkání líbila a chodily na ně rády. 

Přihlásily se všechny děti, jen některé z nich měly připomínky k různým 

aktivitám (např. jednoho chlapce nebavilo vybarvování, někdo nerad stříhal a 

lepil…) 
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10.7 Dotazník pro rodiče a jeho vyhodnocení 

 

Po půlroční pedagogické činnosti (výuka čtení metodou Sfumato - 1.fáze OSBUA), 

byli rodiče požádáni vyplnění dotazníku s těmito otázkami: 

1. Pozorovali jste zvýšení zájmu dítěte o vstup do základní školy? 

2. Zaznamenali jste v souvislosti s touto aktivitou u Vašeho dítěte určitý pokrok? Jaký? 

3. Doporučili byste tuto aktivitu rodičům i příští školní rok? (Zajímá nás Váš názor, 

zda by bylo vhodné zařadit tuto aktivitu i další rok.)   

 

OTÁZKA ODPOVĚDI PODROBNOSTI 

1. 11x Ano  

2. 8x Ano 

 

 

 

 

 

 

 

2x Ne 

1x Neutrální 

-znalost nových písmen 

-počáteční čtení slabik 

-zájem o písmenka, čtení a psaní 

-těší se do školy 

-je lépe připravený 

- má informace o škole 

-lépe drží psací potřeby 

-chuť do domácích úkolů 

 

-z důvodu nízké účasti 

3. 11x Ano  

 

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že výuka elementárního čtení metodou 

Sfumato v mateřské škole (před nástupem povinné školní docházky) zvyšuje zájem 

dětí o vstup do základní školy. Téměř 90% zákonných zástupců odpovědělo, že 

zaznamenali v souvislosti s touto aktivitou pokrok, který se týkal převážně znalosti 

nových písmen a zvýšeného zájmu o čtení. 100% respondentů odpovědělo, že by 

doporučili tuto aktivitu rodičům i pro další školní rok. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že nikdo z rodičů nepovažuje práci s písmeny před nástupem povinné školní 

docházky za nevhodnou a pro jejich děti příliš náročnou. 
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10.8 Vyhodnocení dotazníku pro učitelky mateřské školy 

 

Po půlroční pedagogické činnosti (výuka čtení metodou Sfumato - 1.fáze OSBUA), 

jsem požádala učitelky MŠ vyplnění dotazníku s těmito otázkami: 

 

1. Uveďte prosím délku své pedagogické praxe. 

2. Myslíte si, že mají děti před nástupem povinné školní docházky zájem o písmena a 

práci s nimi? 

3. Byly dle Vašeho názoru hodiny Splývavého čtení pro děti atraktivní? 

4. Myslíte si, že použité materiály jsou vhodné pro děti před nástupem povinné 

školní docházky. 

5. Měla tato aktivita pozitivní vliv na připravenost pro nástup do 1. ročníku ZŠ? 

 

OTÁZKA ODPOVĚDI 

1. 14 let 

35 let 

2. 2x Ano 

3. 2x Ano 

4. 2x Ano 

5. 2x Ano 

 

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že výuka prvopočátečního čtení metodou 

Sfumato v mateřské škole (před nástupem povinné školní docházky) je dle názoru 

dvou zkušených učitelek mateřské školy, které se výuky účastnily, pro děti vhodná a 

zároveň atraktivní. Obě učitelky si také myslí, že tato výuka má pozitivní vliv na 

připravenost pro nástup do 1. ročníku základní školy. 
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10.9 Vyhodnocení dotazníku pro děti na konci docházky v MŠ 

 

1. Těšil/a ses na hodiny přípravy na školu? 

 

 

2. Které činnosti Tě při hodinách přípravy na školu bavily? 

 

Jak jsme vyplňovali tabulky - např. dejte na prostřední řádek písmenko a atp. 

 

říkání a pak psaní písmenek 

 

Když paní učitelka ukazovala na tabuli písmenka, slabiky 

 

Nejvíce mne bavilo psaní "zatlač, povol" 

 

- když jsme kreslili čáru šikmo a dolů - když jsme se učili slabiku SO - když jsme se 

učili nějaké písmenko, tak jsme je hledali z takové krabice - taková plastová písmenka - 

jak jsme vystřihávali písmenka - když jsme měli najít ovoce a zeleninu, která začíná 

na písmenka, která jsme se učili 

-běhací diktát 
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-kreslení, čtení z tabule, modelování písmen 

 

 

 

 

 

3. Které činnosti Tě při těchto hodinách nebavily? 

 

-stříhání písmenek 

-žádné 

--- 

-vše mne bavilo 

- mě bavilo prostě všechno 

 

-není nic, co by mě nebavilo 

 

-stříhání 

 

 

 

4. Kdyby se Tě kamarád/kamarádka zeptal, jestli má na tato 

setkání chodit, řekl/abys mu: 
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5. Těšil/a ses do 1. třídy po těchto společných setkáních: 

 

6. Zde je místo pro případné další komentáře: 

 

Jiřík se účastnil kvůli časté nemocnosti méně než poloviny setkání. 

 

 

Tento dotazník vyplnilo 9 respondentů ze 13 oslovených. Jak z výše uvedených 

výsledků vyplývá, děti výuka technikou Splývavého čtení bavila a nepociťovaly ji 

v rámci výchovně vzdělávacího procesu mateřské školy jako obtěžující. Naopak 

většinu dětí tato výuka kladně motivovala a děti se na vstup do základní školy (kde 

většinou tato výuka probíhala) těšily. 
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10.10 Zúčastněné pozorování – výuka metodikou Sfumato v ZŠ 

 

Vzhledem k tomu, že 12 dětí ze sledované skupiny zahájilo povinnou školní 

docházku v naší organizaci, bylo možné i nadále sledovat jejich vývoj a alespoň 

z části navázat na činnosti, které proběhly v rámci výuky metodikou Sfumtao ve 2. 

pololetí posledního ročníku mateřské školy. 

Z důvodu přestavby školy byl školní rok zahájen až 18. 9. 2017. Výuka byla mírně 

komplikována měsíčním dojížděním do blízké základní školy, neboť přestavba se 

zkomplikovala a výuku v naší škole jsme mohli zahájit až v polovině měsíce října. 

V následujících týdenních plánech bude v bodech popsána výuka na počátku 1. 

ročníku. 

K výuce českého jazyka používáme učebnice nakladatelství Nová škola Brno (Živá 

abeceda, Slabikář, Písanka 1-4), jejichž obsah používám s malými úpravami. 

Týdenní plány neobsahují prvouku, pracovní činnosti a hudební výchovu. Tyto 

předměty neučím vzhledem ke svým studijním povinnostem (pravidelná páteční 

nepřítomnost). 

Jak již bylo zmíněno, zákonní zástupci žáků mají možnost si zvolit způsob hodnocení 

svých dětí. Pro školní rok, ve kterém proběhlo toto pozorování (2017/18) si zákonní 

zástupci odhlasovali slovní hodnocení. 

10.10.1 Týdenní plány a hodnocení 

 

Týdenní plán 18. - 21. 9. 2017 

PŘEDMĚT UČIVO pozn

. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvození O - správná výslovnost, tvar úst 

-vystřižení tvaru z papíru, ozdobení, skládání ze stavebnic 

ŽA - str.30 - kroužkování, vybarvení, obtažení určování pozice ve 

slově 

- Vyvození S - vystřižení karet do ruky - O, S 

PL - Dumy - S 

ŽA - str. 26 - kroužkování, vybarvení 

- vybarvení dutých písmen, vystřižení, složení a nalepení 
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ŽA - str. 31 - opakování O - spojení s obrázkem, pozice ve slově-

zapsání 

 -str. 27- S - zakreslení pozice ve slově 

 -str. 7cv.2 - zrakové rozlišování - pouze zakroužkovat 
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Matematika 

 

Přiřazování číslic k počtu prvků 1-3 

Ma - str. 4-8 

 

Tělesná 

výchova 

nebyla - zahájení školního roku 
 

Výtvarná 

výchova 

zážitky z prázdnin 
 

 

Týdenní plán - 25.9 - 29.9.2017 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

Čtení 

 

 

 

 

 

 

Psaní 

PO - opakování písmene S - vybarvení  

- rozstřižení, složení, slepení 

 

-tabulky - 3 řádky- na začátek, prostředek, konec daného řádku vložit 

O, S 

Út- písmeno B - vybarvení  

DÚ - 

ŽA - 

11/1 
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- rozstřižení, složení, slepení 

-mazací tabulky - 3 řádky- na začátek, prostředek, konec napsat O, 

S, B 

PL-DUM 

-grafomotorika- zatlač, povol 

Matematika - počet do 5 - str. 10, 11 

 

 

Tělesná 

výchova 

-bezpečnost, vhodné oblečení, obutí 

-nástup 

-stojíme, sedíme, slézáme 

-svíčka, sudy,  

-had se plazí –ssssss 
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Výtvarná 

výchova 

-kreslíme sluníčka - kruh, ovál, zatlač povol, vyplnění plochy 
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Hodnocení - 1.ročník-září 2017/18 

1. V. se jeví jako milá, ochotná a kamarádská dívka. Dokáže stručně sdělit své 

zážitky, výslovnost je však nesprávná a vyžaduje intenzivní spolupráci 

s klinickým logopedem. Zdá se, že V. si problém uvědomuje a má velmi nízké 

sebevědomí, což ji také brání v samostatné práci. 

Držení psacího náčiní také není správné. 

Velmi dobře se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

V. pozná většinu tvarů probraných písmen. Potíže ji dělá malé psací „b“. Také je 

pro ni velmi náročné poznat počáteční i konečné písmeno. Proto doporučuji 

formou hry tuto dovednost pravidelně zkoušet. Nejdříve je třeba říkat první 

hlásku (souhlásku) velice výrazně. Samohlásky (a, e, i, o, u) na začátku slov 

zatím nezařazujte, jsou obtížnější. 

2. B. se po počáteční adaptaci jeví jako komunikativní slečna. Pracuje s velkým 

zápalem. Občas jedná impulzivně, ale po upozornění je schopna své jednání 

korigovat.  

Výslovnost je v pořádku, občas mluví poměrně rychle. Pozná téměř všechny 

počáteční hlásky a koncové souhlásky. Držení psacího náčiní není zcela správné. 

(přesah palce, tužka jde od těla). 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

3. P. se jeví jako veselý a trochu impulzivní chlapec. Dokáže s kamarády v klidu 

pracovat, ale také je umí pozlobit. V hodině se snaží dobře pracovat, snadno se 

však nechá rozptýlit a hůře se soustředí. 

P. dokáže vypravovat své zážitky a podělit se o své názory. Výslovnost ještě není 

zcela správná. Potíže mu dělá hláska „ř“. Ostatní hlásky jsou již vyvozeny, ale ne 

vždy je správně používá. Doporučuji dbát na správnou výslovnost a P. občas 

opravovat.  

V určování počáteční a koncové hlásky si není jistý. Souhlásky s mírnou 

dopomocí zvládne, samohlásky zatím ne. 

Pozná většinu tvarů probraných písmen (O, S, B). Potíže mu dělají: malé psací 

„b“, „s“ a velké psací „S“. 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 
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Doporučuji také procvičovat pravo-levou orientaci. 

4. J. se jeví jako milý a komunikativní chlapec. Výslovnost je v pořádku, rád a 

pěkně vypráví své zážitky. Pozná většinu počátečních a často i koncových 

souhlásek slova. Určení samohlásek je prozatím nepřesné. 

Dokáže spolupracovat, postupně si zvyká na školní práci. Někdy J. pracuje 

trochu pomalejším tempem a nechá se snadno vyrušit od práce. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

5. E. se na první pohled jeví jako stydlivá a tichá slečna. Po počáteční adaptaci se 

projevil její přirozený temperament. Do aktivit se pouští vždy s ochotně a 

s radostí. V některých činnostech je její pracovní tempo trochu pomalejší. 

Výslovnost je v pořádku, umí vyprávět své zážitky a podělit se o své poznatky. 

Dokáže ve slově určit počáteční a koncovou souhlásku, samohlásky většinou 

zatím ne. 

Je třeba stále dávat pozor na správné držení psacího náčiní.  

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

6. K. se jeví jako velmi milý, kamarádský a komunikativní chlapec. Velmi rád 

krásně vypráví své zážitky. Ve výslovnosti jsem nezaznamenala žádné 

nepřesnosti. Dokáže určit téměř všechny počáteční i koncové hlásky ve slově. 

K. pracuje vždy s ochotně a s radostí. Občas se mu stane, že nepochopí zadání 

úkolu. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

7. J. se jeví jako milý, nesmělý a nekonfliktní chlapec. Dokáže ostatním vyprávět 

své zážitky a sdělit své poznatky. Výslovnost je správná. Dokáže určit téměř 

všechny počáteční i koncové hlásky ve slově. Při výuce spolupracuje s radostí. 

Pracovní tempo je spíše rozvážnější, není však (dle mého názoru) způsobeno 

nepochopením zadání. 

Pozná téměř všechny tvary probraných písmen (O, S, B). Potíže mu činí jen malé 

psací „b“ a mírně nejistý je u malého psacího „s“. Vzhledem k tomu, že toto je 

stav den po nástupu po nemoci, je skvělé, jak jste vše dohnali. 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

8. T. se jeví jako tichá, milá a kamarádská slečna. Ráda a ochotně pomáhá 
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kamarádům. Při vyučování dobře a s radostí spolupracuje. 

Dokáže ostatním vypravovat své zážitky a podělit se o své názory. Výslovnost je 

v pořádku. Dokáže také určit téměř všechny počáteční i koncové hlásky ve slově. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

9. J. se jeví jako aktivní, komunikativní chlapec. Dokáže dobře spolupracovat, 

postupně si zvyká na školní práci. Někdy je pro něj těžké soustředit se na práci a 

nerušit ostatní. 

Výslovnost je v pořádku, občas mluví poměrně rychle a pak se ve vyprávění 

někdy zadrhne. Dokáže určit téměř všechny počáteční i koncové hlásky ve slově. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

10. N. se jeví jako milá a kamarádská slečna. Ráda a ochotně pomáhá dospělým i 

kamarádům. Při vyučování dobře a s radostí spolupracuje. Někdy je její pracovní 

tempo mírně pomalejší. 

N. se dokáže s ostatními podělit o své zážitky. Ve slově pozná počáteční 

samohlásku i souhlásku. Na konci slova rozpozná souhlásky. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

Doporučuji trénovat pravo-levou orientaci. 

11. F. se jeví jako veselý a temperamentní chlapec. Dokáže s kamarády 

spolupracovat, ale také je umí i trochu pozlobit. Při vyučování pracuje bez 

problémů a s radostí. 

Rád a velmi pěkně vypráví své zážitky. Výslovnost je v pořádku. Dokáže také 

určit téměř všechny počáteční i koncové hlásky ve slově. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

12. M. se jeví jako milý a trošku ostýchavý chlapec. V hodině se snaží dobře 

spolupracovat, pracovní tempo je někdy pomalejší. Dokáže ostatním vypravovat 

své zážitky. Výslovnost jednotlivých hlásek je celkem v pořádku. Celkově působí 

slovní projev mírně nezřetelně. Např. při výslovnosti samohlásky „O“ dá ústa do 

správného tvaru až po upozornění (a názorném předvedení), že mají být do oválu 

a ne do úsměvu. Motorika úst bude tedy potřeba procvičovat. 

M. dokáže ve slově rozlišit počáteční samohlásky i souhlásky a koncovou 
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souhlásku. 

Pozná všechny tvary probraných písmen (O, S, B). 

Výborně se orientuje v počtu prvků do pěti, zvládá přiřadit příslušnou číslici. 

 

Shrnutí: 

 

Tři žáci mají potíže s rozpoznáváním některých tvarů probraných písmen. Jedna 

žákyně (1.) se předškolní výuky metodikou Sfumato zúčastnila pouze jednou a 

během dvou týdnů v září, kdy již probíhala výuka, byla již týden nemocná. Domácí 

příprava v době nemoci zde však nestačí kompenzovat zameškanou výuku. Proto si 

myslím, že u této žákyně je vzhledem ke všem okolnostem neznalost pouze malého 

psacího tvaru písmene B, velmi dobrým výkonem (této žákyni bylo v měsíci říjnu 

přiznáno podpůrné opatření třetího stupně). Žák č. 3 (účastnil se poloviny schůzek 

v MŠ a v listopadu mu bylo přiznáno podpůrné opatření druhého stupně) má také 

potíže s poznáváním psacích tvarů písmene B a S. U tohoto žáka byla zjištěna jak ve 

škole, tak v poradně velmi špatná vizuální paměť. I po intenzivním opakování např. 

jen dvou tvarů není po velmi krátké pouze (2-3 minuty) schopen tyto tvary správně 

identifikovat. Žák č. 7, který má potíže s identifikací malých psacích tvarů písmene 

B a S se také účastnil pouze 4 schůzek a z prvních dvou týdnů se účastnil pouze třech 

dnů výuky. U tohoto žáka je však velmi dobrá domácí příprava. 
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Týdenní plán - 2.10 - 6.10.2017 

 

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ PRAVIDLA 

-Opakování písmen O, S, B  - tabulky - 3 řádky- na začátek, 

prostředek, konec daného řádku vložit O, S, B dle diktátu 

-skupin.práce –sestavení B z vlastních těl 

 

-Ža - obrázky na konci učebnice nácvik syntézy, analýzy 

PL-Živá abeceda - řazení B , vybarvování dle tvaru 

-práce se slovy Bubák, bublina – rozpoznání dle délky, přiřazení 

ke správné básni,… 

-O Budulínkovi- obrázková osnova 

-vyvození U- hádanka- Uši, tvar úst, vyhledávání písmene U v 

básni 

-grafomotorika- horní a dolní zátrh 

                       - čára z rohu do rohu 

DÚ - 

báseň 

 

 

 

DÚ - 

vystřiže

ní a 

nalepen

í  tvarů 

písmen

e U  

Matematika -je menší -str.17 

-rovná se - str. 18 

-psaní číslice 1 

opaková

ní “větší 

než”- 

Hejný-
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str.32 

Tělesná 

výchova 

-bezpečnost, kontrola vhodného oblečení, obutí 

-nástup 

-tvoříme bubliny - slámka, bublifuk 

Bublina  

Přišla velká novina, 

nafoukla se bublina. 

Bublina se nafukuje, 

letí, letí, poletuje, 

až přiletí nad náš dům, 

udělá tam prásk a bum. 

 

-legrační bubák – předvádíme  

 

Dramatizace básně Bubák: 

Sedí bubák na dubu, 

který v lese stojí. 

Straší děti bu, bu, bu,  

a pak se sám bojí. 

 

-hrajeme si na baletky-chůze po špičkách/patách 
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Výtvarná 

výchova 

Zvířátka v barevné podzimní přírodě 
 

 

Týdenní plán - 9.10 - 13.10.2017 

 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

TŘÍDNÍ PRAVIDLA 

-Opakování písmen O, S, B - tabulky - 3 řádky- na začátek, 

prostředek, konec O, S, B dle diktátu + nové U 

-Ža - str. 38, 39 (1,3) 

-poznávání neúplných tvarů 

-obrázky na konci ŽA nácvik syntézy, analýzy 

-běhací diktát-děti se navzájem vyvolávají – „Ukaž mi“…-po 

kontrole správnosti oběhnou třídu, vybírá vyvolaný 

                 

 

-hra Na učitele – kartičky s tvary písmen, dítě-učitel: „Všichni 

zvedněte…“ 
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-Černý jako uhel. usměvavý x uplakaný 

-grafomotorika- změnšování tvarů – ovál 

 

                       - čára z rohu do rohu 

Matematika -psaní číslice 2 - str. 23 

 

-str. 24 -sčítání (+ vymýšlení úloh+dramatizace) 

-str. 25-geometrické tvary  

-řazení -od největšího,.... 

-Hejný-str.18, 19 

DÚ - 

23/2  

Tělesná 

výchova 

-nástup 

- běžecká abeceda 

- hra “Na úl” 
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-úzký chodník (lavičky) 

 

-upažit, unožit, úklony, úkroky 

Výtvarná 

výchova 

podzimní strom  

 

 

 

  

Týdenní plán - 16.10 - 19.10.2017 



85 

 

     

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český 

jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U  - tabulky - 3 řádky- na začátek, 

prostředek, konec vložit O, S, B,U dle diktátu + nové A 

-Ža - str. 

-Abecední kniha-O, S, B, U 

 

 

 

-grafomotorika- změnšování tvarů - horní a dolní zátrh+obrázky 

z naučených tvarů 

 

DÚ-

přinést 

vlastní 

knihu s 

obrázky 
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                       - čára z rohu do rohu 

-Poslední slovo patří mně - výběr obrázků z přinesených knih-

RWCT 

Matematika -psaní číslice 4,5  

 

-str. 24 -sčítání (+ vymýšlení úloh + dramatizace) 

-str. 25-geometrické tvary  

-řazení -od největšího,.... 

 

 

Tělesná 

výchova 

-nástup 

- běžecká abeceda 

-vycházka na hřiště 

-pohybové hry 

 

Výtvarná 

výchova 

písmena z listí 
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Týdenní plán - 23.10 - 25.10.2017 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český 

jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U,A  - tabulky - 3 řádky- na začátek, 

prostředek, konec vložit O, S, B,U, A  dle diktátu 

 

nové L- vybarvení, stříhání, lepení 

-syntéza dvou písmen 

-Ža - str.21 

-Abecední kniha-A, L 

-obrázky na konci nácvik syntézy, analýzy 

-nácvik dramatizace pohádky - O pyšném stromu 

(viz.příloha)+vystoupení před ostatními spolužáky ze školy 

-grafomotorika- změnšování tvarů -svislé čáry 

                                              -kopie-písanka 

-Poslední slovo patří mně - výběr obrázků-pokračování 
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Matematika -psaní číslice 5 – pokračování 

-str. 34 -sčítání na číselné ose(+ vymýšlení úloh+dramatizace) 

-str. 35-rozklad čísel 2-5 

-Hejný-str.28, 29 

 

Tělesná 

výchova 

-nástup 

-běžecká abeceda 

-hod míčkem 

 

Výtvarná 

výchova 

Obrázky k pohádce o pyšném stromu 
 

 

Týdenní plán - 30.10 - 2.11. 2017 

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český 

jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U, A, L  - tabulky - 3 řádky- na 

začátek, prostředek, konec vložit O, S, B,U,A, L  dle diktátu 

-hra na učitele, běhací diktát 

 

-nové M - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení tvarů 

Písanka 

- DÚ 
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 písmene M 

-opakování tiskacích tvarů písmen-správné psaní

 

-syntéza dvou písmen sa, so, su, la, lo, lu 

-Ža - str. 21, 14 

-Abecední kniha - A, L 

-opakování rytmických celků – hra na tělo 

-grafomotorika- změnšování tvarů -horní a dolní klička 

-začátek Písanky 

Matematika -str. 35/2, str. 36 (cv.3 samostatně po vysvětlení a ukázce), (cv. 

4-7samostatně) 

-str. 37/1-samostatně 

-Hejný-str.28, 29 (ti, co nestihli minulý týden), nově-26, 27 

37/4-DÚ 

Tělesná 

výchova 

-nástup 

-běžecká abeceda 

-hod míčkem 

 

Výtvarná 

výchova 

Papírové figurky k pohádce O pyšném stromu 
 

 

 

Hodnocení - 1.ročník- říjen  2017 

 

 

1. V. pozná a pojmenuje většinu tvarů probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Spojování do slabik sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu, je pro ni obtížné. Písmena 

přečte odděleně (správně), spojit dohromady se většinou zatím nedaří. S pomocí 
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(zopakování přečtené slabiky) dokáže vymyslet slova začínající na některé přečtené 

slabiky. Samostatně slovo vymyslí zatím jen výjimečně. Při skládání slabik na 

destičky podle diktátu často zaměňuje pořadí písmen, zatím potřebuje zrakovou 

oporu o práci jiných spolužáků. Některé tvary v písance se V. povedou napsat dobře, 

často však neodpovídají předepsaným tvarům. Vzhledem k tomu, že V. se velmi 

snaží, věřím, že i tuto činnost zvládne postupně zlepšovat. 

S menším počtem chyb zvládá sčítání do pěti. Zařazení odčítání je zatím pro V. 

náročné, má potíže rozeznat, kterou početní operaci (sčítání nebo odčítání) má 

použít. 

2. B. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Zvládne přečíst probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu. Při čtení slabik si 

jen občas splete a x o, u x o. Většinou se splete, pokud se snaží číst rychle.  Po 

upozornění však dokáže chybu najít a opravit. Dokáže také vymyslet slova 

začínající na přečtené slabiky. Bez obtíží zvládá skládání slabik na destičky podle 

diktátu. Pokud se snaží a nechvátá, dokáže některé tvary napsat do písanky velmi 

dobře. 

B. se stále jeví jako výborná a rychlá počtářka. Výborně zvládá sčítání do pěti. 

Chápe i princip odčítání. Dovede si poradit i s úkoly vyžadujícími logické 

uvažování. Některé číslice píše občas opačně. 

3. P. pozná a pojmenuje většinu tvarů probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). Stále 

mu však činí potíže písmena:  l,  L, e. Spojování do slabik sa, so, su, la, lo, lu, ma, 

mo, mu, je pro něj obtížné. Písmena přečte odděleně (správně), spojit dohromady se 

mu většinou zatím nedaří. S pomocí (zopakování přečtené slabiky) dokáže vymyslet 

slova začínající na některé přečtené slabiky. Při skládání slabik na destičky podle 

diktátu často zaměňuje pořadí písmen, zatím potřebuje zrakovou oporu o práci 

jiných spolužáků. Některé tvary v písance se P. povedou napsat dobře, často však 

neodpovídají předepsaným tvarům. Dobře zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip 

odčítání.  

4. J. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Zvládne přečíst probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu. Při čtení slabik si 

občas splete a x u, u x o. Po upozornění však dokáže chybu najít a opravit. S pomocí 

(zopakování přečtené slabiky) dokáže vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. 

Při skládání slabik na destičky podle diktátu často zaměňuje pořadí písmen. Pokud 

se snaží a nechvátá, dokáže některé tvary napsat do písanky velmi dobře. 
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S malým počtem chyb zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip odčítání. U úkolů 

vyžadujících logické uvažování potřebuje pomoc. 

5. E. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. V této činnosti však 

občas chybuje. Pokud se snaží a nechvátá, dokáže některé tvary napsat do písanky 

velmi dobře. 

Bez obtíží zvládá skládání slabik na destičky podle diktátu. 

Výborně zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip odčítání.  

6. K. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. Při skládání slabik na 

destičky podle diktátu někdy zaměňuje pořadí písmen. Zaslouží si také pochvalu za 

snahu a dobré výsledky při psaní do písanky. 

S malým počtem chyb zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip odčítání. Vzhledem 

k pomalejšímu pracovnímu tempu se někdy stává, že nestihne splnit celý úkol. 

7. J. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. 

Při skládání slabik na destičky podle diktátu také nemá žádné problémy. 

Výborně zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip odčítání a v příkladech nechybuje. 

Dovede si poradit i s úkoly vyžadující logické uvažování. 

8. T. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. Bez obtíží zvládá 

skládání slabik na destičky podle diktátu. Zaslouží si také pochvalu za snahu a dobré 

výsledky při psaní do písanky. 

Stále patří k nejrychlejším počtářům. Výborně zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip 

odčítání a v příkladech nechybuje. Dovede si poradit i s úkoly vyžadujícími logické 

uvažování. 

9. J. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. Bez obtíží zvládá 

skládání slabik na destičky podle diktátu. Zaslouží si také pochvalu za snahu a dobré 



92 

 

výsledky při psaní do písanky. 

Stále patří k nejrychlejším počtářům. Výborně zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip 

odčítání a v příkladech nechybuje. Dovede si poradit i s úkoly vyžadujícími logické 

uvažování. 

10. N. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst téměř bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. V této činnosti chybuje 

jen občas. Při skládání slabik na destičky podle diktátu často zaměňuje pořadí 

písmen. Některé tvary v písance se N. povedou napsat dobře, někdy však 

neodpovídají předepsaným tvarům. 

S malým počtem chyb zvládá sčítání do pěti. Pochopila již i princip odčítání. U 

úkolů vyžadujících logické uvažování potřebuje pomoc, samostatně tyto náročnější 

úlohy zatím nezvládne. 

11. F. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. Bez obtíží zvládá 

skládání slabik na destičky podle diktátu. Pokud se snaží a nechvátá, dokáže některé 

tvary napsat do písanky velmi dobře. 

Výborně zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip odčítání a v příkladech nechybuje. 

Dovede si poradit i s úkoly vyžadujícími logické uvažování. 

12. M. pozná a pojmenuje všechny tvary probraných písmen (O, S, B, U, A, L, M). 

Probrané slabiky sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu zvládne přečíst zcela bez chyb. 

Dokáže také vymyslet slova začínající na přečtené slabiky. Bez obtíží zvládá 

skládání slabik na destičky podle diktátu. Pokud se snaží a nechvátá, dokáže některé 

tvary napsat do písanky velmi dobře. Zaslouží si pochvalu za domácí trénování 

písmen. 

Stále patří k rychlejším počtářům. Výborně zvládá sčítání do pěti. Chápe i princip 

odčítání a v příkladech nechybuje. Dovede si poradit i s úkoly vyžadujícími logické 

uvažování. 

 

Závěr: Většina dětí bez potíží přečte jednotlivá písmena a také je spojí do slabik. Dva žáci 

zatím spojují slova do slabik obtížně. U obou dětí byly již dříve identifikovány potíže a jejich 

rodinné zázemí jim bohužel neposkytuje dostatečnou oporu a procvičení probrané látky. Při 
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vymýšlení slov na přečtené slabiky potřebují 3(2, které již byly zmíněny výše) žáci pomoci 

opětovným přečtením slabiky jinou osobou. Tyto děti by mohly později mít potíže se čtením 

s porozuměním, je tedy třeba tuto dovednost intenzivně procvičovat. Děti chodí od poloviny 

října na doučování, kde se těmto dovednostem věnujeme formou hry. Nejnáročnější činností 

v hodinách ČJ je skládání slabik na destičky formou diktátu. Při této činnosti mají potíže již tři 

výše zmíněné děti a občas si není jistý ještě jeden další chlapec, u kterého je velmi 

pravděpodobné, že jde často jen o nesoustředěnost. Potíže s pořadím písmen při diktátu na 

destičky má i další dívka, jejíž celkový školní výkon je slabší. Řešením pro tyto děti je velmi 

dlouhá výslovnost se zdůrazněním hlásky, kterou mají zrovna hledat. 

 

Týdenní plán - 6.11 - 9. 11. 2017 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M  - tabulky - 3 řádky- 

na začátek, prostředek, konec vložit písmena či slabiky  dle 

diktátu 

-hra na učitele 

-nové E - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení 

tvarů písmene M 

-syntéza dvou písmen sa, so, su, la, lo, lu, ma, mo, mu 

-Ža - str. 18/3, 19, E-22,23, 24/1, 25/2,3,4 

-Abecední kniha - A, L 

-obrázky na konci nácvik syntézy, analýzy 

- Písanka-str.3, 4, 5 

Písanka 

- DÚ 

 

 

  

Matematika -str. 42, 43 42/2-

DÚ 

Tělesná 

výchova 

-nástup 

-běžecká abeceda 

-házení míče jednoruč horním obloukem a chytání  míče 

 

Výtvarná 

výchova 

Erb - koláž, krepový papír 
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Týdenní plán - 13.11 - 16.11. 2017 

 

  

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M, E  - tabulky - 3 

řádky- na začátek, prostředek, konec vložit písmena či 

slabiky  dle diktátu 

-hra na učitele 

Písanka 

- DÚ 
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-nové I - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení 

tvarů písmene I 

-syntéza dvou písmen sa, so, su, se, la, lo, lu, le, ma, mo, 

mu, me 

-Ža - str.  

-Abecední kniha - E 

-obrázky na konci nácvik syntézy, analýzy 

- Písanka-str. 6, 7, 8, 9 

Matematika -str. 45-51 
 

Tělesná výchova -nástup 

-běžecká abeceda 

-házení míče jednoruč horním obloukem a chytání  míče 

 

Výtvarná výchova Obrázek z modelíny - volné téma 
 

 

 

Týdenní plán - 20.11 - 23.11. 2017 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M, E, I - tabulky - 3 

řádky- na začátek, prostředek, konec vložit písmena či 

slabiky  dle diktátu 

-hra na učitele 

-nové P - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení 

tvarů písmene P 

-syntéza dvou písmen sa, so, su, se, si, la, lo, lu, le, li,  ma, 

Písanka 

- DÚ - 

str. 11 
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mo, mu, me, mi 

-Ža - str. 34, 35, 36, 37/5, 25, 28 

-nácvik přání pro školu - na slavnostní otevření školy 

-seznámení s básněmi na vánoční akce 

-skládání slabik z kostiček s písmeny 

 

 

- Písanka-str.10 - nejdříve společně přečíst 

                -str. 12 - nejdříve nanečisto  

               - str. 13 

Matematika -str. 51/4, 5, 6 

       52 - rychlíci 

       53, 54, 55 

 test - sčítání a odčítání do 5 - každý jiný sloupec - 

okop. sloupce 

 vymalovánka 

 hry s kartami s čísly 

 

Tělesná 

výchova 

-nástup 

-běžecká abeceda 

 

Výtvarná dokončení obrázku z modelíny, 
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výchova kdo má hotovo, společný obrázek 

 

Týdenní plán - 27.11 - 30.11. 2017 

 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M, E, I, P - tabulky - 3 

řádky- na začátek, prostředek, konec vložit písmena či 

slabiky  dle diktátu 

-hra na učitele 

-nové N - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení 

tvarů písmene N 

-syntéza tří písmen 

-Ža - str. 36/2, 37, ?45 

-čtení 3-4 písmenkových slov 

-nácvik básně -seznámení s básněmi na vánoční akce 

- Písanka-str.15 

               -str.16-nejdříve nácvik, str.17, 18 

Písanka 

 

  

Matematika -str. 56-psaní číslice 6, 57, 58 

 test - sčítání a odčítání do 5 - každý jiný sloupec - okop. 

sloupce 

 vymalovánka 

 hry s kartami s čísly 

 

Tělesná 

výchova 

-nástup 

-koulovaná 

 

Výtvarná 

výchova 

-čert -koláž, tisk 
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Hodnocení - 1.ročník- 13. 12.  2017 

 

 

1. V. zvládne přečíst jednotlivá slova po písmenkách (dlouze). Písmena přečte 

odděleně správně, spojit je dohromady zvládne většinou pouze s dopomocí. 

S porozuměním tedy samostatně přečte jen velmi krátká (třípísmenná) slova. 

 V. je velmi pracovitá. S radostí pracuje i při hodinách doučování. 

Při psaní je potřeba méně tlačit na tužku a snažit se psát od linky k lince. Ne 

všechna písmena odpovídají předepsaným tvarům. 

S přiměřeným množstvím chyb zvládá sčítání a odčítání do sedmi. Potíže jí 

dělají příklady, kdy počítá s nulou. Dočítání a slovní úlohy zatím samostatně 

nezvládne. 

2. B. čte bez potíží a s porozuměním slova a krátké věty složené z probraných 

písmen. 

Prostor pro zlepšení vidím v písance. Zatím se nedaří odstranit nadměrný tlak 

na psací náčiní.  

Sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi zvládá B. výborně. Poradí si i se 

slovní úlohou. 

3. P. zatím samostatně přečte jen některá velmi krátká slova. Potíže mu dělá 

poznávání velkého množství písmen, což mu brání číst s porozuměním většiny 

slov, která by již měl zvládnout. 

S malým množstvím chyb zvládá sčítání a odčítání do sedmi. Se slovní úlohou 

většinou potřebuje pomoc. 

V lepších výkonech mnohdy P. bráni nesoustředěnost na zadanou či probíhající 
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činnost. 

4. J. přečte samostatně krátká slova. S pomocí i delší slova a věty. Pokud si u 

některého z písmen není jistý, znejistí i u ostatních písmen, která jinak zná. 

Zaslouží si za velkou snahu při psaní. Daří se mu psát úhledně a dodržuje 

předepsané tvary písmen. 

Bez větších potíží zvládá sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi. Slovní úlohy 

řeší většinou s dopomocí. 

5. E. čte bez potíží a s porozuměním slova a krátké věty složené z probraných 

písmen. 

Při psaní se E. většinou snaží, některé tvary se jí daří dobře, jiné je ještě potřeba 

vylepšit. Občas se také stává, že píše pod nebo nad linku. 

Bez větších potíží zvládá sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi. Občas 

chybuje v příkladech, kdy počítá nulou. 

6. K. čte bez potíží a s porozuměním slova a krátké věty složené z probraných (i 

neprobraných) písmen. 

V písance se K. snaží, stále však je co zlepšovat. Zatím se mu nedaří vždy 

dodržovat předepsané tvary písmen. 

Občas pracuje trochu chaoticky, což mu někdy znemožní správně vypracovat 

úkol. Po upozornění na chybějící část či jiné radě je však schopen práci 

dokončit. 

Bez větších potíží zvládá sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi. Občas 

chybuje v příkladech, kdy je výsledek nula. Slovní úlohy řeší většinou 

s dopomocí. 

7. J. čte bez potíží a s porozuměním slova a krátké věty složené z probraných (i 

dalších)  písmen.  

Psaní nedělá J. potíže, snaží se. Pozor na občasné psaní pod linku a zbytečné 

dodatečné úpravy napsaného. 

Sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi zvládá J. výborně. Poradí si i se slovní 

úlohou. 

8. T. čte bez potíží a s porozuměním slova a krátké věty složené z probraných 

písmen. 

Píše stále úhledně a dodržuje předepsané tvary písmen.  

Sčítání a odčítání do sedmi zvládá také výborně. Poradí si i se slovní úlohou. 
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T. se aktivně zapojuje do všech činností ve třídě. Z vlastního rozhodnutí pomáhá 

kamarádům, nepotřebuje k tomu vyzvání ani prosbu.  

9. J. čte bez potíží a s porozuměním slova a krátké věty složené z probraných 

písmen. 

Zaslouží si pochvalu za velkou snahu při psaní. Daří se mu psát úhledně a 

dodržuje předepsané tvary písmen. Pozor jen na nadměrné gumování 

Sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi zvládá J. výborně. Poradí si i se slovní 

úlohou. 

10. N. dokáže (mírně pomalejším tempem) přečíst s porozuměním slova a krátké 

věty složené z probraných  písmen.  

Při psaní je potřeba zapojit více trpělivosti a snahy. Když chce, dokáže písmena 

napsat správně. Často však píše velmi rychle a výsledek tomu odpovídá. 

S přiměřeným množstvím chyb zvládá sčítání a odčítání do sedmi. Se slovní 

úlohou většinou potřebuje pomoci. 

11. F. dokáže číst s porozuměním i mírně náročnější texty, než čteme momentálně 

ve slabikáři. 

V písance se zlepšil, snaží se a většina písmen tak odpovídá předepsaným 

tvarům. Pozor na správné psaní „l“. 

Sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi zvládá F. výborně. Poradí si i se slovní 

úlohou. 

Občas mívá o přestávkách menší „nedorozumění“ s ostatními spolužáky, kdy si 

zpočátku hůře uvědomuje svůj podíl na problému. 

12. M. dokáže číst i náročnější texty. Není tedy nutné, aby četl úkoly ze Slabikáře. 

Může číst to, co odpovídá jeho dovednosti. 

Zaslouží si i pochvalu za velkou snahu při psaní. Daří se mu psát úhledně a 

dodržuje předepsané tvary písmen. 

Sčítání, odčítání a porovnávání do sedmi zvládá M. výborně. Poradí si i se 

slovní úlohou. 

 

Závěr: Většina dětí již čte s porozuměním krátké věty. U dětí, které měly problémy již dříve, 

se projevuje pomalejší tempo zvládání čtení s porozuměním. Dívka s přiznaným podpůrným 

opatřením 3. stupně přečte s porozuměním pouze třípísmenná slova. U této dívky se jeví jako 
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jeden z limitujících faktorů velmi chudá (jak aktivní, tak pasivní) slovní zásoba. Další dva 

chlapci přečtou s porozuměním krátká (většinou čtyřpísmenná) slova. Jejich pokrok se je 

tedy pomalejší než u většiny třídy. Jednomu z chlapců komplikuje čtení s porozuměním 

velmi špatná krátkodobá paměť. 

Týdenní plán - 4.12 - 7. 12. 2017 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M, E, I, P, N - tabulky 

- 3 řádky- na začátek, prostředek, konec vložit písmena či 

slabiky  dle diktátu 

-hra na učitele 

-nové T - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení 

tvarů písmene T 

-seznámení s básněmi na vánoční akce, pohádka na Vánoční 

slavnost – společná tvorba 

- Písanka – dokončení pís. 1 – psací - o, p, M, O 

-skládání tvarů písmen z přírodnin 

 

Písanka 

 

  

Matematika  sčítání a odčítání do 6 (str.58-62)  
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 slovní úlohy-dramatizace 

 logické řady 

 hry s kartami s čísly – práce ve skupině 

Tělesná 

výchova 

-nácvik pohádky na Vánoční slavnost – jak chodí král, 

královna, princezny, myslivec 

-jak se pohybují zvířata, která vystupují v pohádce 

 

Výtvarná 

výchova 

Vánoční přání – inkoust, zmizík, psaní textu  

 

Týdenní plán - 11.12 - 14. 12. 2017 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M, E, I, P, N,T - 

tabulky - 3 řádky- na začátek, prostředek, konec vložit 

písmena či slabiky  dle diktátu 

-nové J - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a lepení 

tvarů písmene J 

-nácvik básně na vánoční akce 

Štědrovečerní otázky 

 Jak vypadá Ježíšek? 

Má opravdu kožíšek? 

Kolik je mu asi let? 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět? 

V čem roznáší dárečky? 

Zdobí taky stromečky? 

Chodí nebo přiletí? 

Čím se liší od dětí? 

Třeba podle svatozáře? 

Proč se nikdy neukáže? 

- Písanka - Písanka 2 - slabiky , malé psací t 

-nácvik dramatizace pohádky na Vánoční slavnost 

Písanka 

 

  

Matematia -psaní číslice 7, porovnávání do sedmi, numerace do 7 

-geometrické tvary 
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Tělesná 

výchova 

-běh do kopce 

-hod na cíl 

 

Výtvarná 

výchova 

-dárek pro rodiče, koník z kartonu 
 

 

Týdenní plán - 18.12 - 22.12. 2017 

 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

-Opakování písmen O, S, B, U, A, L, M, E, I, P, N,T, J  

-diktát písmen (do sešitu), čtení s porozuměním 

-nové Y - vybarvení dutých tvarů, stříhání, skládání a 

lepení tvarů písmene Y 

-nácvik básní na vánoční akce 

- Písanka - Písanka 2 - j, J, P 

-nácvik dramatizace pohádky na Vánoční slavnost (19. 12) 

 

  

Matematika -sčítání a odčítání do 7 

-slovní úlohy 

-spojování bodů 

 

Tělesná 

výchova 

-hod přes vysokou překážku 

-chůze v zástupu 
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Výtvarná 

výchova 

-Vánoční přání 
 

 

Týdenní plán - 8.1 - 12.1. 2018 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

-Opakování písmen  

-Písmeno V 

-diktátu: mo, se, la, pe, máma, lepí 

-Slabikář - str.22-25 

 Písanka-str.16, 17(U, opis věty- neroztahovat!) 

              -str. 18, 19 (n, přepis slov) 

-běhací diktát, slova s N, V) 

-indiv. čtení - hodnocení 

RWCT 

-sestavování slov z kostiček s písmeny + doplňování 

čárek 

okopírovat - 

přepis 

 

  

Matematika -str. 69/3 - nejdříve společně, 4-8 

-str. 71 - na hodnocení 

-str. 72, 73 

-hry s kartami s čísly, příklady 

 

Tělesná 

výchova 

Balanční cvičení - půjčit kladinu v MŠ 
 

Výtvarná 

výchova 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-

detmi/zima/544-zimni-tvoreni:-jak-maluje-mraz 

 

 

 

Týdenní plán - 15.1 - 18. 1. 2018 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český 

jazyk 

-Opakování písmen  

-Písmeno Z - pokračování 

tisk PL - 

intervence 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/544-zimni-tvoreni:-jak-maluje-mraz
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/544-zimni-tvoreni:-jak-maluje-mraz
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Sl.28/1 - společně - vymýšlení vět, 2-samostatně 

     28/3-dle pokynů dole, 4-samostatně 

      29-společné čtení, čtecí had, 5-samost. 

      30-slabiky ne, 1-samost., čt.had, spol.čtení 

      31-samost.práce 

-diktát dle písanky Út - táta, Pepa, sůl, lípy, nemá 

Písanka-str.23-25 

-běhací diktát, slova s N, V, Z 

-indiv. čtení - hodnocení 

RWCT 

-sestavování slov z kostiček s písmeny + doplňování 

čárek 

+ zájemci 

 

  

Matematika -str. 75/2 - nejdříve společně, dále samost. 

-sloupečky - na hodnocení 

-o x více, méně - nejdříve dramatizace, manipulace 

-str. 77 - samostatně - na hodnocení 

-hry s kartami s čísly, příklady 

okop. 

sloupečky - 

+ a - do 7 

na 

hodnocení 

Tělesná 

výchova 

Běžecké hry 

Koordinační cvičení, švihadlo 

 

 

Výtvarná 

výchova 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-

detmi/zima/544-zimni-tvoreni:-jak-maluje-mraz 

-dokončení 

 

 

 

Týdenní plán - 22.1. - 25. 1. 2018 

     

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/544-zimni-tvoreni:-jak-maluje-mraz
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/544-zimni-tvoreni:-jak-maluje-mraz


106 

 

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

 

-Opakování písmen  

-Písmeno D - pokrač.Slab.-dokončit D, začít K 

-diktát dle písanky  

 Písanka-str.26-32 

 -str. 26-psací “z” nejdříve na maz.tabulky 

-běhací diktát - i psací slova 

-indiv. čtení - chybějící na hodnocení 

RWCT 

-sestavování slov z kostiček s písmeny + doplňování 

čárek 

 

  

Matematika -Matematika 2, spojování bodů 

-hry s kartami s čísly, příklady 

 

Tělesná 

výchova 

Běžecké hry 

déšť - Balanční cvičení - půjčit kladinu v MŠ 

 

Výtvarná 

výchova 

B x D - modelína + dokreslení 

 

 

 

Týdenní plán - 29.1. -1.2. 2018 

 

      

PŘEDMĚT UČIVO pozn. 

Český jazyk 

 

 

 

-Opakování písmen - běhací diktát, diktát slov, sestavování 

slov z kostiček s písmeny + doplňování čárek 

Slab.-Písmeno K - str. 37 - čtecí had, Na nákupu 

-diktát dle písanky  
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  Písanka-str.33-37 

-běhací diktát - písmeno K, Š 

-indiv. čtení - chybějící na hodnocení 

RWCT 

-vymýšlení společného programu pro ostatní třídy na 

slavnostní předávání vysvědčení 

Matematika -Matematika 2, str.9 cv.1 - začátek společně 

                         str. 10 - samostatně 

                         str. 11 cv. 1., 2. - první dva příklady společně, 

ostatní samostatně, slovní úlohy společně - číst, samost.psát 

příklady 

-hry s kartami s čísly, příklady 

 

Tělesná 

výchova 

Běžecké hry 

déšť - Balanční cvičení - půjčit kladinu v MŠ 

 

Výtvarná 

výchova 

Výroba památečních kartiček pro ostatní žáky školy k 

pololetnímu vysv. -nápad dětí 

 

Vysvědčení Slavnostní předání vysvědčení – 1.ročník – slovní hodnocení 

(starší děti čtou prvňáčkům jejich hodnocení) 

 

 

 

Hodnocení - 1.ročník - konec prvního pololetí 

(část slovního hodnocení na pololetním vysvědčení) 

 

1. S porozuměním dokážeš přečíst krátká slova. Pokud slovo končí na souhlásku, často 

si za ni přidáváš ještě samohlásku, což mění význam slova. Delší slova jsou pro 

Tebe zatím náročná. Opis většinou zvládneš pouze s menšími nepřesnostmi. Při 

přepisu zatím často zaměňuješ nebo vynecháváš písmena. Formou diktátu dokážeš 
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napsat slabiky, slova Ti ještě činí potíže. Tvé písmo se stále zlepšuje, jsem ráda, že 

se snažíš psát co nejlépe. Dokážeš se s kamarády podělit o své zážitky. Stále je třeba 

pracovat na zlepšení výslovnosti a rozšíření slovní zásoby. 

Zvládneš také napsat a přečíst všechny probrané číslice, porovnáváš čísla, používáš 

znaky rovnosti a nerovnosti. Umíš také doplnit chybějící čísla v řadě. Sčítání a 

odčítání do osmi zvládáš s přiměřeným množstvím chyb. Se slovními úlohami, 

tabulkami a dalšími úlohami vyžadujícími logickou úvahu potřebuješ pomoci. 

Poznáš základní geometrické tvary.  

Při skupinové práci se snažíš spolupracovat. 

2. Čteš mírně pomalejším tempem, ale vždy s porozuměním, což je velmi důležité. Při 

přepisu, opisu i diktátu si kontroluj, zda máš čárky a tečky nad těmi písmeny, kde 

mají být. Tvé písmo se stále zlepšuje, jsem ráda, že se snažíš psát co nejlépe. 

Dokážeš také pěkně vyprávět své zážitky.  

Jsi zdatná počtářka, patříš k rychlejším ve třídě. Nebojíš se ani náročnějších úloh. 

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla 

v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Sčítání a odčítání 

do osmi zvládáš výborně. Dokážeš také doplnit tabulku a součtové trojúhelníky. 

Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy chápeš, dokážeš je také na základě 

obrázku vymyslet. 

Při skupinové práci se snažíš, jsi aktivní. Občas Ti dělá potíže přijímat názory 

ostatních. 

3. Jsi na cestě k tomu, aby se Tebe stal velký školák. Je však potřeba, aby sis 

uvědomil, že výsledky Tvé práce jsou závislé na tom, kolik snahy, píle a 

zodpovědnosti do ní vložíš. 

Dokáže přečíst s porozuměním pouze krátká slova. Stává se Ti, že při čtení 

zaměňuješ samohlásky a některým slovům pak nerozumíš. Také často několikrát 

opakuješ již přečtenou část slova. Snaž se číst dlouze jednotlivá písmena a plynule 

je na sebe navazovat. Při přepisu a opisu si kontroluj, zda máš čárky a tečky nad 

těmi písmeny, kde mají být a správnou velikost písmen. V diktátech zvládneš 

správně napsat zatím jen jednodušší slova. Dokážeš také s radostí vyprávět své 

zážitky. Jen je nutné, aby ses snažil mluvit správně. Umíš vyslovit vše, jen se moc 

nesnažíš, což je velká škoda. 

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš již doplnit chybějící 

čísla v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Sčítání a 
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odčítání do osmi zvládáš s přiměřeným množstvím chyb. Umíš také doplnit tabulku 

a součtové trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy a 

náročnější příklady zvládáš většinou s dopomocí, protože někdy potřebuješ 

dovysvětlit zadání či pomoc s orientací v úloze. Poznáš základní geometrické tvary.  

Při skupinové práci se snažíš zapojovat a podílet se na plnění úkolu. Často však 

neudržíš pozornost a úkol se skupinou nedokončíš. 

4. Ve čtení ses poslední měsíc velice zlepšil. Dokáže již přečíst s porozuměním i 

krátkou větu. Stává se Ti, že při čtení zaměňuješ samohlásky a některým těžším 

slovům pak nerozumíš. Při přepisu a opisu si kontroluj, zda máš čárky a tečky nad 

těmi písmeny, kde mají být. Při přepisu je také nutné kontrolovat správnou velikost 

písmen. Diktáty jsou pro Tebe zatím velmi náročné. Dokáže napsat slabiky a některá 

velmi krátká slova. Slova delší než tři písmena Ti zatím činí potíže. Zasloužíš si 

pochvalu za písmo. Jsem ráda, že se snažíš psát co nejlépe. Dokážeš také pěkně a s 

radostí vyprávět své zážitky. 

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš již doplnit chybějící 

čísla v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Sčítání a 

odčítání do osmi zvládáš s přiměřeným množstvím chyb. Práci s tabulkami, 

součtovými trojúhelníky další složitější úlohy zvládáš pouze s dopomocí. Poznáš 

základní geometrické tvary. 

Při skupinové práci se snažíš zapojovat a podílet se na plnění úkolu. 

5. Čteš správně a s porozuměním texty požadované úrovně. Opis zvládáš bez obtíží. 

Při přepisu i diktátu si kontroluj, zda máš čárky a tečky nad těmi písmeny, kde mají 

být. V diktátech občas vynecháš písmenko. Tvé písmo se stále zlepšuje, dávej si 

pozor na psaní pod linku. Dokážeš také pěkně vyprávět své zážitky.  

Sčítání a odčítání do osmi zvládáš s minimálním množstvím chyb. Nebojíš se ani 

náročnějších úloh, které někdy zvládneš sama, jindy s pomocí. Správně napíšeš a 

přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla v řadě, porovnáváš 

čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Dokážeš také doplnit tabulku a 

součtové trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy chápeš, 

dokážeš je také na základě obrázku vymyslet. 

Při skupinové práci se snažíš spolupracovat. Pokud se dobře zorientuješ v zadaném 

úkolu, má Tvá snaha výborné výsledky. 

6. Dokážeš s porozuměním přečíst texty přiměřené náročnosti. Nezapomínej jen klesat 

hlasem na konci věty, pokud končí tečkou. Znáš i písmena, která jsme ještě 
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neprobírali. Při přepisu, opisu i diktátu, které zvládáš bez výraznějších potíží, si jen 

kontroluj, zda máš čárky a tečky nad těmi písmeny, kde mají být. Prostor ke 

zlepšení vidím u písma. Často se Ti stává, že přetahuješ linku a písmena jsou větší, 

než mají být. Dokážeš velmi pěkně a s radostí vyprávět své zážitky.  

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla 

v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Sčítání a odčítání 

do osmi zvládáš s přiměřeným množstvím chyb. Dokážeš také doplnit tabulku a 

součtové trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy a náročnější 

příklady zvládáš většinou s dopomocí, protože někdy potřebuješ dovysvětlit zadání 

či pomoc s orientací v úloze. Myslím si, že často je to způsobeno menší mírou 

soustředění při společném vysvětlení úkolu. Při skupinové práci se snažíš aktivně 

podílet na plnění úkolu. 

7. Dokážeš s porozuměním přečíst texty přiměřené náročnosti. Znáš i některá písmena, 

která jsme ještě neprobírali. Přepis, opis i diktáty zvládáš velmi dobře, jen si dávej 

pozor na psaní tečky nad písmenem “j”. Dokážeš velmi pěkně, detailně a s radostí 

vyprávět své zážitky.  

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla 

v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Sčítání a odčítání 

do osmi zvládáš s přiměřeným množstvím chyb. Dokážeš také doplnit tabulku a 

součtové trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy a náročnější 

příklady jsi schopen zvládnout, jen je někdy nestihneš. Tvé pracovní tempo je sice 

pomalejší, většinou však pracuješ pečlivě. Pro Tebe byla školní práce 

komplikovanější častými absencemi z důvodu onemocnění. Máš velmi široké 

znalosti z oblasti přírodních věd. 

Při skupinové práci se snažíš aktivně podílet na plnění úkolu. 

8. Chováš se velmi přátelsky ke svým spolužákům a jsi vždy ochotná ostatním 

pomoci. 

Dokážeš s porozuměním přečíst texty přiměřené náročnosti. Nezapomínej jen klesat 

hlasem na konci věty, pokud končí tečkou. Přepis, opis i diktáty zvládáš velmi 

dobře, jen si kontroluj, zda máš čárky a tečky nad těmi písmeny, kde mají být. Tvé 

písmo se stále zlepšuje, jsem ráda, že se snažíš psát co nejlépe. Umíš také pěkně 

vyprávět své zážitky.  

Jsi zdatná počtářka, patříš k nejrychlejším ve třídě. Správně napíšeš a přečteš 

všechny probrané číslice. Doplníš chybějící čísla v řadě, porovnáváš čísla a 
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používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Výborně zvládáš nejen numeraci do osmi, 

kterou jsme již probírali s ostatními spolužáky, ale dobře se orientuješ i v počtu přes 

deset. Nebojíš se ani náročnějších úloh. Dokážeš také doplnit tabulku a součtové 

trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy chápeš, dokážeš je 

také na základě obrázku vytvořit. 

Při skupinové práci se snažíš, jsi aktivní, dokážeš velmi dobře spolupracovat.  

9. Dospěl jsi v opravdového školáka, který přistupuje ke svým povinnostem aktivně a 

se zodpovědností. 

Čteš vždy s porozuměním, což je velmi důležité. Při čtení delších slov jsi někdy 

nejistý, ale i těmto slovům rozumíš. Přepis, opis i diktát zvládáš velmi dobře, jen si 

kontroluj, zda máš čárky a tečky nad těmi písmeny, kde mají být. Tvé písmo 

většinou odpovídá předepsaným tvarům. Pozor si dávej na správné napojení dalších 

písmen na písmeno „o“. Zatím píšeš raději tužkou, ale věřím, že i na pero si 

postupně zvykneš. Dokážeš také pěkně vyprávět své zážitky.  

Jsi zdatný počtář, patříš k nejrychlejším ve třídě. Správně napíšeš a přečteš všechny 

probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla v řadě, porovnáváš čísla a používáš 

znaky rovnosti a nerovnosti. Výborně zvládáš nejen numeraci do osmi, kterou jsme 

již probírali s ostatními spolužáky, ale dobře se orientuješ i v počtu přes deset. 

Nebojíš se ani náročnějších úloh. Dokážeš také doplnit tabulku a součtové 

trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy chápeš, dokážeš je 

také na základě obrázku vymyslet. 

Při skupinové práci se snažíš, jsi aktivní.  

10. Čteš s náznakem slabikování, ale vždy s porozuměním, což je velmi důležité. Přepis 

a opis Ti nečiní větší potíže, jen kontroluj, zda máš čárky a tečky nad těmi písmeny, 

kde mají být. Diktáty jsou pro Tebe náročnější, často vynecháš ve slově samohlásku. 

Tvé písmo se poslední 2 měsíce výrazně zlepšilo, jsem ráda, že se snažíš psát co 

nejlépe. Dokážeš také pěkně a s radostí vyprávět své zážitky. 

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla 

v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Sčítání a odčítání 

do osmi zvládáš s přiměřeným množstvím chyb. Dokážeš také  s menší pomocí 

doplnit tabulku a součtové trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní 

úlohy a náročnější příklady zvládneš většinou jen s dopomocí. Když však pochopíš 

zadání, dokážeš ji také dobře zformulovat. 

Při skupinové práci se snažíš zapojovat a aktivně se podílet na plnění úkolu.  
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11. Dokážeš s porozuměním přečíst i texty obsahující písmena, která jsme se ve škole 

ještě neučili. Tvé písmo již většinou odpovídá předepsaným tvarům. Opis, přepis i 

diktáty většinou zvládáš bez větších obtíží.  Pozor si dávej na správnou velikost 

jednotlivých písmen a někdy i zbytečné škrtání. Raději si předem více promysli, co 

máš napsat. Dokážeš se také s ostatními podělit o své zážitky.  

Správně napíšeš a přečteš všechny probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla 

v řadě, porovnáváš čísla a používáš znaky rovnosti a nerovnosti. Bez obtíží zvládáš 

sčítání a odčítání do osmi. Nebojíš se ani náročnějších úloh. Dokážeš také doplnit 

tabulku a součtové trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy 

chápeš, dokážeš je na základě obrázku bez větší pomoci také vymyslet. 

Při skupinové práci se snažíš, jsi aktivní. Někdy máš potíže přijmout odlišné názory 

druhých. 

12. Dokážeš s porozuměním přečíst i texty obsahující písmena, která jsme se ve škole 

ještě neučili. Nezapomínej jen klesat hlasem na konci věty, pokud končí tečkou. 

Přepis, opis i diktát zvládáš velmi dobře, jen si kontroluj, zda máš čárky a tečky nad 

těmi písmeny, kde mají být. Tvé písmo odpovídá předepsaným tvarům. Zasloužíš si 

pochvalu za to, že se snažíš psát co nejlépe.  Pozor si dávej na správnou velikost 

jednotlivých písmen. Dokážeš také ostatním vyprávět své zážitky.  

Jsi zdatný počtář, patříš k nejrychlejším ve třídě. Správně napíšeš a přečteš všechny 

probrané číslice. Dokážeš doplnit chybějící čísla v řadě, porovnáváš čísla a používáš 

znaky rovnosti a nerovnosti. Výborně zvládáš nejen numeraci do osmi, kterou jsme 

již probírali s ostatními spolužáky, ale dobře se orientuješ i v počtu přes deset. 

Nebojíš se ani náročnějších úloh. Dokážeš také doplnit tabulku a součtové 

trojúhelníky. Poznáš základní geometrické tvary. Slovní úlohy chápeš, dokážeš je 

také na základě obrázku vymyslet. 

Při skupinové práci se snažíš, jsi aktivní.  

 

Závěr: Devět z dvanácti žáků čte vždy s naprostým porozuměním věty odpovídající 

úrovni 1. pololetí prvního ročníku. Další žák čte s porozuměním také věty, jen 

v delších a složitějších větách někdy ztrácí orientaci. V delších a náročnějších 

slovech občas zaměňuje samohlásky, což mu brání v porozumění. Musí pak slovo 

přečíst znovu, aby mu porozuměl.  Krátké věty bez obtížných slov však zvládá bez 

potíží. Další dva žáci postupují pomaleji a jsou ve fázi, kdy čtou s porozuměním 

zatím pouze nekomplikovaná slova. 

S dosaženou úrovní čtení také souvisí zvládání psaní diktátů. Většina dětí zvládá 
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diktáty na úrovni delších slov. Dívka s podp. opatřením třetího stupně zvládá diktáty 

na úrovni slabik, další dvě děti na úrovni jednoduchých, krátkých slov. 

 

10.10.2 Hodnocení čtenářských kompetencí ( orientační srovnání s kontrolními 

skupinami) 

 

Nyní bych chtěla porovnat čtenářské dovednosti sledované skupiny se 2 skupinami 

kontrolními. K hodnocení čtenářských dovedností jsem použila Diagnostické portfolio 

pracovních listů, které je určeno k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků 

ZŠ, které se učí číst analyticko-syntetickou metodou. Sešit vznikl jako výstup klíčové 

aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH 

KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. 

(Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. 

Radka Wildová, CSc. ©Autorský kolektiv publikace: PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; 

Mgr. Marie Bártová; Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.) Vzhledem 

k tomu, že hodnocení proběhlo na konci února, použila jsem jeden z pracovních listů 

určený pro toto období. Tento pracovní list slouží k posouzení schopnosti aktivního 

poslechu, čtení s porozuměním, aplikace, vysuzování a technika čtení a psaní. 

První kontrolní skupinou je 1. ročník plně organizované Základní školy Netvořice. Tuto 

třídu navštěvuje 24 dětí. Den, kdy proběhlo hodnocení, bylo ve třídě přítomno 22 dětí. 

Ve třídě je integrován chlapec s aspergerovým syndromem (podpůrné opatření 3.stupně), 

kterému pomáhá asistentka. K výuce čtení a psaní jsou v této třídě používány učební 

materiály nakladatelství Nová škola – Duha s.r.o . Žáci se učí číst analyticko-syntetickou 

metodou. 

Druhou kontrolní skupinou 1. ročník plně organizované Základní školy Jílové u Prahy. 

Tuto třídu navštěvuje 20 dětí. Den, kdy proběhlo hodnocení, bylo ve třídě přítomno 17 

dětí. V této třídě nemá žádný žák podpůrné opatření. Pro výuku jsou používány učební 

materiály určené pro genetickou metodu. Žáci se učí číst genetickou metodou. 
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Žák Úkol 

č.1 

Úkol 

č.2 

Úkol 

č.3 

Úkol 

č.4 

Úkol 

č.5 

Úkol 

č.6 

Sfumato       

1 C D C D A E 

2 A A A B A A 

3 B B A C B D 

4 A A A B A A 

5 A A A B A A 

6 A A A A A A 

7 A A A B A B 

8 A A A B B A 

9 A A A B A A 

10 A B A B B D 

11 A A A B A B 

12 A B A B A E 

Celkem A-10x 

(83,3%) 

B-1x 

(8.35%) 

A-8x 

(66.7%) 

B-3x 

(25%) 

A-11x 

(91,7%) 

C-1x 

(8.3%) 

A-1x 

(8.3%) 

B-9x 

(75.1%) 

A-9x 

(75%) 

B-3x 

(25%) 

A-6x 

(50%) 

B-2x 

(16,7%) 
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C-1x 

(8.35%) 

D-1x 

(8.3%) 

 

C-1x 

(8.3%) 

D-1x 

(8.3%) 

 D-2x 

(16,7%) 

E-2x 

(16,7%) 

Anal.-

synt. m. 

      

1 A A A C A A 

2 A A A C B D 

3 A C A D A D 

4 B C B C B C 

5 D C A B B A 

6 C C E B A D 

7 A C A C B B 

8 A D A C B A 

9 A B A B A A 

10 A C A C A A 

11 A B A C B C 

12 A C A D C B 

13 A A A C A C 

14 A A A C A A 

15 A A A B C D 

16 A A A C A A 

17 B A E B D E 

18 A A A D B E 

19 B D A C A D 

20 A C C D C E 

21 A A B B A D 

22 A C B C A D 

 

 

 

Celkem 

A-17x 

(77,3%) 

B-3x 

13,6% 

A-9x 

(40,9%) 

B-2x 

(9,1%) 

A-16x 

(72,8%) 

B-3x 

(13,6%) 

B-6x 

(27,3%) 

C-12x 

(54,5%) 

A-11x 

(50%) 

B-7x 

(31,9%) 

A-7x 

(31,9%) 

B-2x 

(9,1%) 
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C-1x 

(4,5%) 

D-1x 

(4,5%) 

C-9x 

(40,9%) 

D-2x 

(9,1%) 

C-1x 

(4,5%) 

E-2x 

(9,1%) 

 

D-4x 

(18,2%) 

 

C-3x 

(13,6%) 

D-1x 

(4,5%) 

C-3x 

(13,6%) 

D-7x 

(31,9%) 

E-3x 

(13,6%) 

Genet. 

metoda 

      

1 A B A B A D 

2 A A A B A A 

3 B B A B A C 

4 A A A B A B 

5 A A A C B B 

6 A A A C A A 

7 A B B B A A 

8 A A A C B D 

9 B A A C B D 

10 A A A C A A 

11 A D A B B D 

12 B D A B B A 

13 B A A C B A 

14 A B A B C D 

15 A A B B B D 

16 C C A B B D 

17 A A C C B E 

 

 

 

 

Celkem 

A-12x 

(70,6%) 

B-4x 

(23,5%) 

C-1x 

(5,9 %) 

A-10x 

(58,8%) 

B-4x 

(23,5%) 

C-1x 

(5,9 %) 

D-2x 

A-14x 

(82,3%) 

B-2x 

(11,8%) 

C-1x 

(5,9 %) 

 

B-10x 

(58,8%) 

C-7x 

(41,2%) 

A-7x 

(41,2%) 

B-9x 

(52,9%) 

C-1x 

(5,9 %) 

 

A-6x 

(35,2%) 

B-2x 

(11,8%) 

C-1x 

(5,9 %) 

D-7x 
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(11,8%) (41,2%) 

E-1x 

(5,9 %) 

 

Souhrn: 

Úkol č.1, který je zaměřen  na poslech s porozuměním, je  hodnocen takto: 

A. Vyznačil správně části těla u všech šesti uvedených jmen ptáků. 

B. Vyznačil správně části těla u 5 uvedených jmen ptáků. 

C. Vyznačil správně části těla u 3-4 uvedených jmen ptáků. 

D. Vyznačil správně části těla u 1-2 uvedených jmen ptáků. 

E. Nevyznačil správně části těla u žádného z uvedených jmen ptáků. 

Výsledky dle metody: 

Výsledek Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 83,4% 77,3% 70,6% 

B 8,35% 13,6% 23,5% 

C 8,35% 4,5% 5,9% 

D --- 4,5% --- 

Naprosto bez chyby zvládlo tento úkol největší procento žáků učených Sfumatem. 

Pokud bereme v úvahu i výsledek B, kde žáci udělali pouze jednu chybu, jsou 

výsledky všech žáků téměř srovnatelné. 

 

Úkol č. 2, který je zaměřen na aplikaci, je hodnocen takto: 

A. Na obrázku zachytil všech 6 atributů. 

B. Na obrázku zachytil 5 atributů. 

C. Na obrázku zachytil 3-4 atributy. 

D. Na obrázku zachytil 1-2 atributy. 

E. Na obrázku nezachytil žádný z atributů, nebo se nepokusil úkol splnit.  
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Výsledek Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 66,7% 40,9% 58,8% 

B 25% 9,1% 23,5% 

C --- 40,9% 5,9% 

D 8,3% 9,1% 11,8% 

V tomto úkolu měli nejlepší výsledky žáci učeni Sfumatem, jen lehce horší výsledky 

žáci učeni genetickou metodou a nejhorší výsledky žáci učeni anal.-synt.metodou. 

 

Úkol č. 3, který je zaměřen na poslech s porozuměním, je hodnocen takto: 

A. Doplnil správně všechny tři věty. 

B. Doplnil správně 2 věty. 

C. Doplnil správně 1 větu. 

E. Nedoplnil správně žádnou z vět, nebo se úkol nepokusil splnit. 

Výsledek Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 91,7% 72,8% 82,3% 

B --- 13,6% 11,8% 

C 8,3% 4,5% 5,9% 

D --- --- --- 

E --- 9,1% --- 

Tento úkol nejlépe zvládli učeni Sfumatem, mírně horší výsledky měli žáci, kteří se 

učí číst genetickou metodou. Nejslabší výsledky byly u žáků učených anal.-synt. 

metodou. 

Úkol č. 4, který je zaměřen na vysuzování je hodnocen takto: 

A. Označil všechna 4 slova. 

B. Označil pouze 3 z uvedených slov. 

C. Označil pouze 2 z uvedených slov. 

D. Označil pouze 1 z uvedených slov. 

E. Neoznačil žádné z uvedených slov nebo se úkol nepokusil splnit. 
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Výsledek Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 8,3% --- --- 

B 75,1% 27,3% 58,8% 

C 8,3% 54,5% 41,2% 

D 8,3% 18,2% --- 

E --- --- --- 

V této úloze se nenašel ani 1 žák, který by nezvládl označit žádnou správnou 

vlastnost. Pouze jeden žák učený Sfumatem zvládl správně označit všechny 4 

vlastnosti. Jeho spolužáci si v této úloze vedli podstatně lépe než v dalších dvou 

testovaných skupinách. Žáci v mé třídě (Sfumato) jsou zvyklí poměrně často 

pracovat s textem (často texty ve Slabikáři) i jinak, než pouze přečíst a reprodukovat 

text (vyhledávání konkrétních informací, prezentace obsahu článku ve skupinách – 

postery). Nevím, jak častá je tato činnost pro ostatní 2 kontrolní skupiny, což mohlo 

ovlivnit výsledek 

Úkol č. 5, který je zaměřen na aplikaci, je hodnocen takto: 

A. Nakreslil obrázek a pokusil se zapsat jméno zvířete. Jméno je čitelné a můžeme o 

něm říci, že koresponduje s obrázkem. 

B. Nakreslil obrázek fantazijního zvířete, ale zapsané jméno zvířete nevykazuje 

známky slova korespondujícího s obrázkem. 

C. Nakreslil pouze obrázek fantazijního zvířete. 

D. Nakreslil a pojmenoval reálné zvíře. 

E. Nenakreslil obrázek, nepokusil se zapsat jméno. 

Výsledek Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 75% 50% 41,2% 

B 25% 31,9% 52,9% 

C --- 13,6% 5,9% 

D --- 4,5% --- 

E --- --- --- 

S obrázkem fantazijního zvířete a zároveň vymyšlením jeho jména si nejlépe poradili 

žáci, kteří se učí číst Sfumatem. Všichni se alespoň pokusili napsat jméno zvířete, 

které vymysleli. U některých sice nekorespondovalo s obrázkem, ale nebáli se 
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alespoň se o řešení pokusit. Vymyslet zvíře složené z různých kousků odlišných 

zvířat a vymyslet mu jméno, zvládlo 50% žáků ze třídy, kde se učí analyticko-

syntetickou metodou a 41,2% dětí, které se učí číst genetickou metodou. 

Úkol č. 6, který je zaměřen na techniku čtení a psaní, je hodnocen takto: 

A. Doplnil do všech vět vhodná slova, slova jsou psaná ortograficky korektně (bez 

vynechání a záměny písmen, bez chyb v diakritice) 

B. Doplnil do všech vět vhodná slova, v těchto slovech však dochází k drobným 

chybám (záměna tvaru písmen, chyby v diakritice). Všechna zapsaná slova lze 

identifikovat. 

C. a) Doplnil do všech vět vhodná slova s chybami (tvar písmene, vynechání písmen, 

nedodržení mezer mezi slovy). Tato slova lze identifikovat. 

b) Doplnil slova pouze do 3 vět. 

D. a) Snažil se odpověď doplnit, ve slovech lze rozpoznat správně umístěné jen 

některá z písmen, z počtu písmen nutných pro zápis slova lze napočítat více než 50 

% špatně umístěných písmen. 

b) Doplnil do 1-2 vět. 

E. Nedoplnil žádné slovo do odpovědi; slova nelze identifikovat; úkol se nepokusil 

splnit. 

Výsledek Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 50% 31,9% 35,2% 

B 16,7% 9,1% 11,8% 

C --- 13,6% 5,9% 

D 16,7% 31,9% 41,7% 

E 16,7% 13,6% 5,9% 

Tato úloha byla pro žáky nejnáročnější. Vypovídají o tom nejen výsledky, ale také 

přímo reakce žáků při práci s prac. listem. Největší potíž byla v tom, že někteří žáci 

neznali význam příslušných slov. Nejlépe si s úlohou poradili žáci, kteří se učí číst 

Sfumatem. Mezi žáky, kteří se učí číst alnalyticko-syntetickou a genetickou metodou 

nebyl výraznější rozdíl.  

Hodnocení čtení 
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Žáci četli poměrně krátký text (4-5vět), který byl předem konzultován s vyučujícím 

pedagogem.  

Pro hodnocení čtecího výkonu jsem si vybrala pouze 3 základní kritéria.  

Prvním je chybovost, kde hodnotou A byli hodnoceni žáci, kteří četli s počtem chyb 

0-1, B – 2 chyby a C 3 více chyb.  

Druhým je plynulost čtení. Zde byli hodnotou A hodnocení žáci, u kterých jsem 

zaznamenala 0-1 zadrhnutí v textu, hodnotou B – 2-3 zadrhnutí a C-4 a více 

zadrhnutí (či delší odmlčení).  

Třetím kritériem je porozumění textu. Hodnotou A byli hodnoceni žáci, kteří 

interpretovali text naprosto správně. B-menší nepřesnosti či horší interpretace 1 věty 

C rozsáhlejší neporozumění. 

 

 

Žák Chybovost Plynulost čtení Porozumění 
textu 

Sfumato    

1 C C-potíže s výslovností B 

2 A A A 

3 B B B 

4 B B A 

5 A A A 

6 A A A 

7 A A A 

8 A A A 

9 B B A 

10 B B B 

11 A A A 

12 A A A 

Celkem A-7x 

(58,3%) 

B-4x 

(33.4%) 

C-1x 

(8.3%) 

A-7x  

(58,3%) 

B-4x 

(33.4%) 

C-1x 

(8.3%) 

A-9x 

(75%) 

B-3x 

(25%) 
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Anal.-

synt. m. 

Chybovost Plynulost čtení Porozumění 
textu 

1 A A A 

2 A DČ A 

3 B B B 

4 A A B 

5 A A A 

6 A DČ B 

7 A A A 

8 A A A 

9 B B-SLABIKUJE B 

10 C DČ B 

11 B B B 

12 C DČ C 

13 B DČ A 

14 B DČ B 

15 A A A 

16 C B B 

17 C C C 

18 A A B 

19 C C C 

20 B B A 

21 B B B 

22 B DČ C 

 A-9x 

(40,9%) 

B-8x 

(36,3%) 

C-5x 

(22,7%) 

 

A-7x 

(31,9%) 

B-6x 

(27,2%) 

C-2x  DČ-7x 

(9% + 31,9% = 40,9%) 

 

A-8x 

(36,3%) 

B-10x 

(45,5%) 

C-4x 

(18,2%) 

 

Genet. Chybovost Plynulost čtení Porozumění 

textu 
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Metoda 

1  A A A 

2 C HL.-velmi rychle A 

3 B B A 

4 A A A 

5 A HL. A 

6 A A A 

7 B HL. A 

8 B HL. A-B 

9 A A A 

10 A A A 

11 A HL. B 

12 A HL. A 

13 A HL. A 

14 B HL. B 

15 C HL. B 

16 A HL. B 

17 B HL. B 

Celkem A-10x 

(58,8%) 

B-5x 

(29,4%) 

C-2x 

(11,8%) 

 

A-5x 

(29,4%) 

B-1x 

(5,9%) 

Hláskuje – 11x 

(64,7%) 

 

A-12x 

(70,9%) 

B-5x 

(29,4%) 

 

 

 

 

Chybovost Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 58,3% 40,9% 58,8% 

B 33,4% 36,3% 29,4% 

C 8,3% 22,7% 11,8% 

Chybovost byla téměř stejná u žáků, kteří se učí číst Sfumatem a genetickou 
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metodou. O pět desetin procenta zde měli lepší výsledek žáci, kteří se učí číst 

genetickou metodou. Vyšší chybovost se projevila u žáků, kteří se učí číst analyticko-

syntetickou metodou. 

 

Plynulost Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 58,3% 31,9% 29,4% 

B 33,4% 27,2% 5,9% 

C 8,3% 9%  

dvojité čtení 31,9 % 

64,7%-

hláskování 

Plynulost čtení se velmi špatně hodnotila vzhledem k rozdílnému způsobu výuky. 

Pro žáky genetické metody je běžné, že část žáků ještě v tomto období hláskuje a dle 

slov p. učitelky, která vyučuje třídu, která se účastnila testování, hláskování u 

naprosté většiny dětí do konce 1. ročníku vymizí.  

U žáků, kteří se učí číst Sfumatem, převažovalo hodnocení A. U hodnocení B šlo 

převážně o méně plynulé čtení shluku souhlásek. U dívky s třetím stupněm PO 

(jediná hodnocena C) šlo potíže s výslovností některých hlásek. 

U žáků, kteří se učí číst analyticko-syntetickou metodou, se u téměř 32 % objevuje 

dvojité čtení. 

U 64,7% žáků, kteří se učí číst genetickou metodou je stále znát hláskování. Je však 

nutno dodat, že i s hláskováním čtou některé děti poměrně rychle. 

 

Porozumění textu Sfumato Anal.-syntetická Genetická m. 

A 75% 36,3% 70,9% 

B 25% 45,5% 29,4% 

C --- 18,2% --- 

V oblasti porozumění textu byly téměř vyrovnané výkony žáků, kteří se učí číst 

genetickou metodou a Sfumatem. Ani jeden z těchto žáků nebyl hodnocen „C“, tzn., 

že většině textu žáci porozuměli a byli schopni jej interpretovat. Žáci, kteří se učí číst 

analyticko-syntetickou metodou, byli téměř z poloviny hodnoceni „B“. I zde však 

více než třetina žáků byla hodnocena „A“. 
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11 Závěr praktické části a diskuse výsledků 

 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo provést deskripci pojetí výuky elementárního čtení 

metodou Sfumato. Tato výzkumná sonda  probíhala v období od poloviny školního roku 

před nástupem školní docházky až do konce prvního pololetí prvního ročníku základní 

školy. Výuka je přiblížena pomocí týdenních plánů doplněných fotografiemi z některých 

činností. 

Dílčím cílem bylo popsat aplikaci metody Sfumato jak v období čtenářské pregramotnosti, 

tak ve výuce elementárního čtení na počátku školní docházky. Z výsledků dotazníkového 

šetření je patrno, že naprostou většinu dětí výuka technikou Splývavého čtení bavila a 

nepociťovaly ji v rámci výchovně vzdělávacího procesu mateřské školy jako obtěžující. 

Naopak většinu dětí tato výuka kladně motivovala a děti se na vstup do základní školy (kde 

většinou tato výuka probíhala) těšily. Z odpovědí většiny dětí vyplývá, že právě písmena, 

která jsou často v předškolním období „nedoporučována“ jsou velkou motivací pro děti 

tohoto věku. Metodika Sfumato je svou hravou formou a širokou škálou nabízených 

činností dostatečnou motivací. Právě v předškolním období, kdy ještě není velký tlak na 

probrání většího množství učiva jako v základní škole, je dostatek času na všechny 

aktivity, které tato metodika nabízí. Při postupu o 1 písmeno za měsíc se není třeba bát 

přetěžování dětí. Naopak by takto mohla být dostatečně uspokojována jejich přirozená 

touha po poznání světa písmen. 

Dalším cílem bylo porovnat úroveň čtenářských dovedností žáků, kteří se učili číst za 

použití metodiky Sfumato a žáků, kteří se učí číst analyticko-syntetickou a genetickou 

metodou. Ke zhodnocení této úrovně jsem použila diagnostické portfolio pracovních listů 

k hodnocení čtenářské gramotnosti, které vzniklo jako výstup klíčové aktivity Evaluační 

nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí 

v prostředí inkluzivní školy. Dále jsem se pokusila o zhodnocení kvality čtení a 

porozumění čtenému textu dle předem stanovených kritérií. Z vyhodnocení výsledků práce 

žáků s pracovním listem diagnostického portfolia vyplývá, že žáci, kteří se učí číst 

metodikou Sfumato, měli ve většině úloh mírně lepší výsledky než žáci, kteří se učí číst 

genetickou metodou a na třetím místě také analyticko-syntetickou metodou.  

Při hodnocení čtecího výkonu bylo zjištěno, že v oblasti chybovosti byly výsledky téměř 

srovnatelné u žáků, kteří se učí číst Sfumatem a genetickou metodou. O pět desetin 
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procenta měli lepší výsledek žáci, kteří se učí číst genetickou metodou. Vyšší chybovost se 

projevila u žáků, kteří se učí číst analyticko-syntetickou metodou. 

Hodnocení plynulosti čtení bylo pro mne velmi náročné. Hodnocení pomocí hodnot A, B, 

C, zde dle mého názoru neplní svou funkci zcela správně. Vzhledem k rozdílnému způsobu 

výuky, jsou rozdílné i fáze dovednosti čtení, ve které se momentálně žáci nacházeli. Pro 

žáky genetické metody je běžné, že část žáků ještě v tomto období hláskuje a dle slov paní 

učitelky, která vyučuje třídu, která se účastnila testování, hláskování u naprosté většiny 

dětí do konce 1. ročníku vymizí. Někteří žáci si tedy slovo nejdříve vyhláskovali. I přes to, 

že četli slovo vlastně dvakrát, působilo čtení některých z těchto žáků poměrně plynule, bez 

„záseků“. 

U žáků učených Sfumatem převažovalo hodnocení A. U hodnocení B šlo převážně o méně 

plynulé čtení shluku souhlásek. U dívky s třetím stupněm PO (jediná hodnocena C) šlo 

potíže s výslovností některých hlásek. 

U žáků učených analyticko-syntetickou metodou se u téměř 32 % žáků objevuje dvojité 

čtení. 

U 64,7% žáků, kteří se učí číst genetickou metodou je stále znát hláskování. 

Sfumato se tedy jeví jako metoda, která je pro děti  přínosná, je použitelná i před nástupem 

povinné školní docházky a dá se předpokládat, že eliminuje nevhodné čtecí návyky. 
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12 Závěr 

Diplomová práce je pro mě přínosem po více stránkách. Rozšířila jsem si vědomosti 

v oblasti metod výuky čtení a jejich historie, ze které je dobré se poučit. Podrobně 

jsem analyzovala výuku počátečního čtení dle metody Sfumato, která patří mezi 

méně rozšířené. Měla jsem možnost porovnat výkony žáků, kteří se učí číst 

analyticko-syntetickou a genetickou metodou s metodou Splývavého čtení, kterou 

učím číst od počátku své prozatím nedlouhé pedagogické kariéry. Výsledky testování 

žáků, mě přesvědčily o tom, že má volba metody výuky čtení byla správná. Zároveň 

je však nutno říci, že průzkum, který proběhl je velmi malého rozsahu a tudíž jeho 

výsledky nelze zevšeobecnit. Pro kvalitnější porovnání metody Splývavého čtení a 

celé metodiky Sfumato by bylo třeba porovnat rozsáhlejší vzorky, aby bylo možné 

eliminovat ostatní faktory (jako např. osobnost pedagoga, složení třídy, ...). 

Vzhledem k tomu, že tato metoda zatím nebyla výzkumně zkoumána, považuji za 

vhodné toto téma otevřít a blíže se mu věnovat. 

Zároveň jsem během půlroční výuky předškolních dětí metodikou Sfumato zjistila, 

že děti tato výuka zaujala a dle vyplněných dotazníků také motivovala k další výuce 

čtení. K podobným závěrům jsem došla i po vyhodnocení dotazníků rodičů a 

pedagogů výše zmíněných dětí.  
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Příloha č.1 

O pyšném stromu 

 

V jednom lese stál Strom. Byl urostlý, rovný, statný, měl bohatou korunu a tmavě 

zelené listy. Byl to krásný strom. Ale byl velice pyšný a zlý. Myslel si totiž, že je ten 

nejkrásnější a nejlepší strom na světě. 

Na jaře k němu přilétla sova. "Hůůů," řekla Sova. "Já a pan Shůůva budeme mít malá 

shůůůvátka a rádi bychom si v tvé koruně postavili hnízdo." 

"Pche, já jsem tuze krásný strom pro nějakou obyčejnou shůůůvu. Leťte si jinam!" 

A tak Sova odletěla. 

Za nedlouho přiletěl Datel. "Ťuk ťuk," řekl Datel. "Já a paní Datlová budeme mít 

male datlíčky a rádi bychom si v tvé krouně postavili hnízdo." 

"Pche, já jsem tuze krásný strom pro nějaké ťukťuk datly. Leťte si jinam!" 

Pak přiletěla Sýkorka koňadra. "Já a pan Sýkorka bude mít malá sýkorčata. Rádi 

bychom si v tvé koruně postavili hnízdo." 

"Pche, já jsem tuze krásný strom pro nějakou obyčejnou koňadru. Leťte si jinam!" 

Brzy se to mezi ptáčky rozkřiklo a tak už ke stromu žádný jiný ptáček nepřiletěl. 

Strom si tam tak stál sám, neustále se prohlížel v malém jezírku a opakoval si, jak 

krásný a úžasný je. 

Uplynul rok a zase přišlo jaro. Sýkorka přiletěla mezi ostatní ptáky a začala švitořit: 

"Viděli jste ten Strom? Mají se mu zelenat listy, ale žádné nemá. Ta jeho krásná 

hnědá kůra je najednou šedivá. Větve mu klesají a lámou se. Už vůbec není krásný!" 

"To má za to, jak byl pyšný a zlý," řekl Datel. 

Ale Sova řekla: "To nemůžeš, Datle, jinak bys byl stejně špatný jako on." 

Datel se zastyděl tak, že dodnes má červenou čepičku na hlavě. Řekl: "Ano, Sovo, 

máš pravdu, musíme mu pomoci." 

A tak letěli. Všichni ptáčci z celého lesa se slétli ke stromu a snažili se mu pomoci. 

Někteří vyzobávali hmyz z pod kůry stromu, jiní v zobáčkách nosili vodu, aby 

Stromu dodali vláhu. 

Strom tam stál a hrozně se styděl. Bylo mu tak moc špatně, ale bál se něco říct, 

protože věděl, jak pyšný, zlý a hlavně hloupý byl. 

Po několika dnech se mu začala vracet hnědá barva a na zbylých větvích se objevily 

první pupeny. Začínal se uzdravovat. 

Jednoho dne ptáčci přiletěli, aby se rozloučili. Mezi tím se se stromem spřátelili, 
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začali si povídat a Strom byl poprvé v životě šťastný, i když už nebyl nejhezčí. Řekl 

jim: "Ptáčci, já se vám moc omlouvám za to, jak zlý, pyšný a hloupý jsem byl. Moc 

se stydím. Děkuji vám za to, co jste pro mě udělali! Jak šťastný bych byl, kdybyste si 

postavili hnízda v mé koruně, i když už není nejhezčí." 

Ale ptáčci odpověděli: "To my už nemůžeme, Strome, máme svá hnízda na jiných 

stromech, kteří jsou naši přátelé." 

"Chápu," posmutněl strom a větve mu zase o něco klesly. 

"Ale naše děti, které jsme vyvedli do hnízd minulé jaro, už budou mít svoje děti," 

řekla Sova. "A ti si rádi v tvé koruně hnízda postaví. No, a my je sem budeme létat 

navštěvovat, takže se často uvidíme." 

Najednou tam stál strom, který už nebyl krásný, ale byl jistě nejšťastnější na světě. 
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Příloha č. 2 

Text k pracovním listům Diagnostického portfolia: 

Který je to pták?  

Žila kdysi jedna Husa. Byla tuze hloupá a závistivá. Záviděla všem, se všemi se jen 

hádala, na všechny syčela…Jednou Husa uviděla u rybníka Labuť a velmi se jí 

zalíbil labutí dlouhý krk. „Kéž bych já měla takový krk!“, pomyslela si Husa. A 

požádala Labuť: „Vyměňme si krky. Já ti dám svůj krk a ty mi dej také svůj.“ Labuť 

přemýšlela, ale nakonec souhlasila, atak si Husa a Labuť vyměnily krky. Kráčí Husa 

s dlouhým labutím krkem a neví, co s ním má dělat. Jednou jím otočí, podruhé 

vytáhne, potřetí stočí dokolečka, avšak stále je to nepohodlné. Uviděl ji Pelikán a 

začal se jí smát. „Poslyš“, říká, „co jsi zač? Nejsi ani Husa, ani Labuť! Kdo vlastně 

jsi? Cha-cha-cha!“ Husa se urazila. Nejprve chtěla zasyčet, ale najednou uviděla 

pelikánův zobák s velkým vakem. „Kéž bych měla takový zobák s vakem!“, 

pomyslila si Husa a říká Pelikánovi: „Pojďme měnit, já ti dám svůj červený nos a ty 

mně svůj zobák s vakem.“ Pelikán se tomu zasmál, ale nakonec souhlasil. Vyměnili 

si tedy zobáky. Huse se nové řemeslo zalíbilo. S Čápem si vyměnila nohy, jemu dala 

svoje široké a dostala za ně dlouhé čapí. S Vránou si Husa vyměnila svá velká bílá 

křídla za její malá černá. Dlouho domlouvala Husa Pávovi, aby vyměnil svůj pestrý, 

dlouhý ocas za její krátký, nevzhledný. A dobrák Kohout daroval Huse svůj hřebínek, 

bradičku, a s tím současně také i své kokrhání. Husa se nakonec nikomu nepodobala. 

Vykračuje si vážně Husa po dvoře na čapích nohách, nesmyslně mává vraními křídly, 

kroutí do stran labutím krkem a rozkládá pestrý paví ocas. Potakala hejno hus. „Ga, 

ga, ga!“ „Co je to za podivného ptáka,“ divily se husy. „Já jsem Husa!“, vykřikla 

Husa a zamávala vraními křídly, natáhla labutí krk a zakokrhala ze všech sil. „Jsem 

ta nejhezčí Husa ze všech!“ „Nuže, když jsi opravdivá husa, tak pojď s námi,“ řekly 

husy a vydaly se na louku. Husa šla s nimi. Všechny husy se pasou, jenom Husa se 

svým zobákem a velkým vakem klape naprázdno, pást se nemůže. Šly se husy 

vykoupat do rybníka, Husa s nimi. Všechny husy plavou, jenom Husa běhá po břehu, 

protože jí čapí nohy nedovolí plavat. Husy se jí smějí: „Ga, ga, ga,“ a ona jim 

odpovídá: „Kykyryký, kykyryký!“ Vyšly husy na břeh, tu najednou, kde se vzala, tu 

se vzala, objevila se Liška. Husy zakřičely, uletěly, jen Husa zůstala na zemi, protože 

ji vraní křídla nepozvedla do vzduchu. A tak utíkala, co jí síly stačily, na slabých 

čapích nohách, ale v rákosí se ji pod nohy zapletl dlouhý paví ocas. Liška chytila 

Husu za dlouhý labutí krk a nesla ji pryč. Když to uviděly ostatní husy, zaútočily na 



135 

 

Lišku. To jste měli vidět, štípaly ji ze všech stran. Liška Husu pustila a utekla pryč. 

„Děkuji vám, že jste mě zachránily,“ řekla Husa. „Už vím, co mám udělat.“ Šla k 

Labuti a vrátila jí dlouhý krk, Pelikánovi odevzdala zobák s vakem, Čápovi štíhlé 

nohy, Vráně černá křídla, Pávovi nádherný vějířovitý ocas a dobrému Kohoutovi 

hřebínek, bradičku i jeho kokrhání. Z Husy se stala znovu husa. Jenže zmoudřela a 

už nic nezáviděla. Zazvonil zvonec a vyprávění o Huse je konec. 

 (Z knihy V. Sutějeva Pohádky a obrázky. Nakladatelství Progress. Moskva 1975. 

Text pohádky se váže k pracovnímu listu pro hodnotící období leden - únor. Upravila 

Zuzana Maňourová.) 

 


