
Genetická metoda čtení a psaní

Děti čtou nahlas písmena K-U-Ř-E 
a pak vysloví celé slovo - kuře
P-E-S Pes Š-E-L šel N-A-D-V-Ů-R na dvůr.

Velká tiskací písmena- čtení a psaní velkých tiskacích písmen od prvního dne ve škole.

Syntéza- složení slova z hlásek: H-U-S-A - husa

Analýza- rozklad slov na hlásky: koza- K-O-Z-A

zdůrazňovat krátké a dlouhé samohlásky

Zapisování-vše, co se učí děti číst, zároveň zapisují velkými tiskacími písmeny.

Poznávání velkých písmen, analýza, syntéza, zapisování- vše probíhá současně od prvního dne 
ve škole.

Slabiky- čtení DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ,  BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, AU, OU, EU po zvládnutí velké tiskací 
abecedy.

Děti vysloví slabiku a pak hláskují: TĚ-S-T-O- těsto,K-O-P-R-E-TI-N-A-kopretina

Malá tiskací písmena-přechod  k malým tiskacím písmenům je plynulý v období prosinec- leden

Psací tvary písmen - nácvik psacích tvarů v období prosinec - leden



Výuka čtení

Nabízí se možnost:
1. učit písmena postupně - plán na tři měsíce, září - prosinec
Děti čtou texty jen s omezenými počty písmen a postupně jsou do textu nová písmena přidávána.

2. probrat písmena co nejdříve - plán na měsíc- září.
Děti čtou texty již se všemi písmeny, texty jsou zpočátku výrazně zjednodušené.

3. kombinace - naučit děti, co nejdříve abecedu, tím se otevře efektivní způsob trénovat syntézu 
a analýzu slov se všemi písmeny (hláskami) nejen sluchem, ale i prostřednictvím psaní a čtení. 

Všechny tři varianty se sejdou v období okolo prosince (listopad až leden) při nácviku čtení slabik
DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, ve fázi přechodu na malá tiskací písmena a psaní psacích 
tvarů písmen (písanky).

Děti čtou texty jen s omezenými počty písmen a postupně jsou do textu nová písmena přidávána.

Do konce listopadu je nutné, aby děti uměly přečíst a zapsat celou velkou abecedu a zvládly 
syntézu a analýzu minimálně čtyřhláskových slov.

učebnice Písmena do str. 34, str. 39- 41, 43 - 45

učebnice Čtení 1 do str. 15 + Čtení 1 pracovní listy

-nahlas po hláskách, pak vysloví celé slovo:- J-A-H-O-D-A- jahoda

-předložky hláskují najednou s následujícím slovem N-A  L-A-V-I-C-I-na lavici

-kratší a známa slova začínají číst plynule, delší si hláskují

PES ŠEL NA Z-A-H-R-Á-D-K-U.- některé děti v této fázi nemají potřebu hláskované slovo opakovat 
celé, větě rozumí a čtou dál. Kvůli porozumění pro posluchače trváme na zopakování hláskovaného
slova.

-dítě se podívá na slovo a bez šeptání si ho odhláskuje „v hlavě” a nahlas řekne celé slovo, čtení 
je pomalé a zdánlivě plynulé, pokud nechybuje, nenutíme hláskovat nahlas. 

-slabikování, většinou se vyskytne u dětí, kde by čtení slabik bylo vhodnější. Ve slově přečtou slabiku
a zbytek hláskují- PO - T-O-K- potok

-přechod k plynulému čtení

Každé dítě má své tempo a způsob čtení. V určité fázi čtení přetrvávají různě dlouhou dobu.

Jak děti čtou



Orientační testy

 

Testy slouží k poskytnutí zpětné vazby pro učitele, pro dítě a rodiče o již dosažené úrovni čtení. 
Jsou podkladem pro zvolení další cesty ke čtení.

Osvědčilo se s každým dítětem jeho test opravit, analyzovat případné chyby a provést sluchový test 
a hlasité čtení. Vytvořit přehled o vaší třídě v ten samý časový úsek. Lépe se plánuje výuka na další
období.

vstupní test
- 

září až prosinec

- analýza hlásky ve slově(na začátku, uprostřed, na konci slova)
- poznání abecedy (přečíst a zakreslit všechna velká písmena), diktát písmen
- syntéza a analýza tří- pěti hláskových slov
- přečtení vět a odpovědi na otázky (nejedná se o čtenářskou gramotnost, pouze o to, zda děti 
dané slovo ve větě správně přečetlo
- zvládnutí opisu

leden až červen
- diktát slov a vět
- opravy textu, hledání chyb
- vyhledávání odpovědí v textu
Pro testování lze využít Čtení1 pracovní listy. 
Záleží na zvoleném způsobu psaní(vázané, nevázané písmo).

Testy 

k použití ihned první dny v září, slouží jako monitoring vstupních předpokladů dítěte, sleduje se 
znalost písmen, sluchová syntéza a analýza

PODPIS:

KDE JE A?

KDE JE E?

KDE JE I, Í?

KDE JE O, Ó?

1. SPOJ SLOVO S OBRÁZEK.

PODPIS:

2. NAPIŠ NÁZEV OBRÁZKU.

LUK
ČAJ
MYŠ
UCHO
MEČ
HŮL
NOS
MÍČ

P

PODPIS:

1. ČTI A ODPOVÍDEJ.

SKLÁDÁME PAPÍROVÉ LOĎKY.
NAŤ Z MRKVE CHUTNÁ KRÁLÍKŮM.
NA ŘECE PLULA KRÁSNÁ LABUŤ.
TÁŇA MÁ V SEŠITU KAŇKY.
VLÁĎA NAŠEL PTAČÍ MLÁĎATA.

KOHO NAŠEL VLÁĎA?

CO MÁ TÁŇA V SEŠITU?

KDO PLUL NA ŘECE?

KOMU CHUTNÁ NAŤ Z MRKVE?

JAKÉ LOĎKY SKLÁDÁME?



Jak začít?

Denně trénovat syntézu a analýzu-nejdříve ústně, pak skrze psaní (učebnice Písmena str. 43- 50)

Denně pracovat se stránkami z učebnice Písmena od str. 1

Od poloviny září pracovat se Čtením1 od str. 1

Denně dětem číst knížku 

Zařazovat uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, jednotažky, orientaci v pojmech nahoře-dole, 
vzadu-vpředu, před-za, nad-pod,pravolevá orientace, tvary stejné a odlišné.

Nezapomeneme na:
Utváření správných hygienických návyků a dovedností při psaní. Uvolňovací rytmické cviky.
Základy techniky mluveného projevu – dýchání,výslovnost, memorování básní. 
Formy společenského styku – oslovení, prosba, poděkování, pozdrav, omluva, vyřízení jednoduchého
vzkazu.

Denně učit abecedu (učebnice Písmena str. 39 - 41 a pomůcka Pexeso)



PÍSMENA

Učebnice se skládá z pěti částí

Strany pracovní učebnice 1- 38 slouží k upevňování znalostí písmen abecedy, 
k sluchové analýze hlásky ze slov a později i k syntéze a čtení slov. Stránky můžete vyplňovat 
společně, později děti zvládnou stránky v sešitě již samostatně. Práce se často opakuje a děti 
nepotřebují vysvětlování. Využijte soubory pro interaktivní tabuli k procvičení a společné kontrole.

Práce se stránkou:

- pojmenovat barevný obrázek a analyzovat 
první hlásku - jablko J.

- vyhledat, přepsat, podtrhnout jména spolužáků. 

- pojmenovat obrázky a určit, kde je hláska: 
na počátku, uprostřed či na konci slova. 
Místo označit křížkem nebo písmeno 
vepsat do rámečku.

- vyřešit úkol (křížovku, osmisměrku...) zpočátku 
hlavně s pomocí učitele nebo tabule.

- zakroužkovat ve slovech písmeno, 
později přečíst jednodušší slova a spojit 
slova s obrázky.

- napsat písmeno do řádku

- stránku vybarvit 

str. 1 - 38
slouží k upevňování znalostí písmen abecedy, k sluchové analýze hlásky ve slově 
a později i k syntéze a čtení slov, poznání slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni

str. 39 - 42
k naučení abecedy analýzou první hlásky z obrázku

str. 43, 45, 47, 49
slova k trénování syntézy a analýzy slov

str. 44, 46, 48, 50
pro psaní slov při nácviku syntézy a analýzy, k autodiktátu

str. 51 - 79
k zápisu slova od A do Ž

j JIŘÍ
JAN
JANA
JOSEF
JITKA
JAROSLAV
JAKUB
JIŘINA
JULIE
JOLANA

JAHODA
JEHLICE
INJEKCE

JEŽEK
JAVOR
VEJCE

ČAJ
ZAJÍC



Strany učebnice 39 - 42 jsou k naučení abecedy analýzou první hlásky z obrázku. 
Se stránkami pracujeme od počátku. 
Ke stránkám se využívá pomůcka Pexeso a popisovací folie na fixu.

Osvědčilo se spojit jeden obrázek jen s jedním písmenem.

1.Pojmenujte společně nahlas obrázky a analyzujte první hlásku.
ananas A, eskymák E, indián I...

2. Říkejte ananas- děti A, list - děti L....
3. Říkejte E- děti eskymák, P- děti pes...

4. Děti se učí samy.
Děti si připraví prvních pět dvojic pexesa. 
Jedna kartička je písmeno, druhá kartička je písmeno + obrázek (kontrola)
Pracují samostatně, přikládají písmeno k obrázku v učebnici, zkontrolují otočením 
kartičky (písmeno + obrázek).

5. Využijte stíratelné popisovací fólie na psaní tvarů písmen pod obrázek na fólii- kontrolovat podle 
pexesa.

6. Děti můžou pokračovat  dle času a svých možností v učení dalších písmen.

7. Učení ukončete společným opakováním názvů obrázků, analýzou prvních hlásek

8. Pište diktáty na tabulky. Říkejte obrázky, dětí píší písmena. Diktujte písmena- nápověda obrázkem. 

I OEA
Pexeso je vhodné ukládat do sáčku se zipem,
je vhodné mít oddělené jednotlivé listy
(po12 písmenech), pexeso stříhat postupně 
dle potřeby a kontrolu nechat vcelku na proužky

Pomůcka
Obrázková abeceda

kontrola

obrázek

písmeno

- sestavit si pomůcku z 5 písmen
- otočit kontrolu
- sebrat písmena
- přiřadit písmena k obrázkům
- otočit kontrolu a zkontrolovat

B

B

VÝUKA ABECEDY



SYNTÉZA A ANALÝZA

Aby dítě, mohlo vyslovit slovo, které čte po písmenech, musí pochopit syntézu slova- složení. 
Pro psaní slov potřebuje trénovat analýzu- rozklad.
Sluchovou syntézu a analýzu efektivněji trénujete pomocí psaní, jen je potřeba, aby děti poznaly, 
co nejdříve všechna písmena. Osvědčilo se naučit děti abecedu pomocí pexesa a učebnice 
Písmena str. 39 - 41 nezávisle na práci na stránkách se symbolem

K nácviku syntézy a analýzy lze využít pracovní učebnici Písmena strany 43 - 50, hvězdice, vějíře, 
hádanky, pomůcka slova

1. Pojmenujte obrázky, ujasněte si s dětmi název obrázku. 
Všechny děti ukazují a opakují nahlas, postupně a pak na přeskáčku.

2. Hláskujte slova a děti ukazují na obrázek. Zdůrazňujte krátké a dlouhé samohlásky.
Dítě ještě nemusí slyšet hláskované slovo, ale očima hledá nápovědu v obrázku.

3. Dítě pojmenuje obrázek a řekne, co slyší na začátku slova a co slyší na konci slova. 

4. Dítě ukáže obrázek a hláskuje P-E-S.

5. Využijte fólie k nácviku analýzy psaním. Folii si děti položí na stránku bez názvů.
Děti můžou slova přepisovat, aniž by znaly ještě všechna písmena. Již jen přepisem si osvojují 
tvary písmen. Můžou psát jen první písmeno, poslední. 
Přepisem slov děti slova poznávají globálně a přispívá to k rozvoji čtení.
   

LUK ESO DŮM ČAJ

Lze využít i kartičky, které je potřeba vytisknout oboustranně obrázek a název a pak jen název.
Návrhy činností:
-rozdělte každému, podle počtu dětí, určitý počet kartiček, každé dítě nahlas obrázek pojmenuje 
a analyzuje první hlásku, poslední.
-rozdejte napsaná slova, obrázky rozmístíte na určeném místě ve třídě. Dítě si slovo přečte a jde 
hledat příslušný obrázek. Slovo přepíše.
-autodiktát- připravte na jednu stranu třídy karty se slovy. Dítě si musí dojít ke kartičce, přečíst, 
vrátit se na své místo a slovo přepsat.
- kartičky jsou připravené v sáčcích po čtyřech, pěti. Dítě přiřadí název k obrázku a otočením 
zkontroluje, vnímá slovo globálně, přiřazuje opakovaně, dokud nepřiřadí správně všechna slova.

M  ŠYDŮM UCHO SUD M  ŠYDŮM UCHO SUD

DŮM



Didaktické pomůcky

Hvězdice
Pomůcka obsahuje všechna slova z učebnice  v učebnici poslouží 
jako kontrola.
Soubor hvězdic obsahuje slova dle počtu hlásek ve slově. 
Využití:
1. k syntéze od tříhláskových až šestihláskových slov
2. zásobárna slov k opisu, diktátu, autodiktátu
3. doplněk k pracovnímu sešitu

Vějíře

 

Písmena ze stran 43 - 50, stránky

Soubor vějířů obsahuje slova z pracovní učebnice Písmena, str. 51 - 79. Vějíře slouží k syntéze slov 
z nabízených písmen. Kontrola a pracovní listy jsou ke stažení. 
Využití:
1. v počátku čtení na pojmenování obrázku a analýze první a poslední hlásky
2. k syntéze celého slova dle obrázku
3. k opisu do pracovní učebnice Písmena, do školních sešitů, pracovních listů
4. k tvoření vět
5. pro práci s významem slov a jejich mluvnických vlastností

Hádanky
Dítě analyzuje první hlásku z obrázku, zapíše na papír či tabulku, po analýze všech hlásek z obrázků
složí celé slovo. Slovo zapíše. Otočením kartičky zkontroluje výsledné slovo.
Využití:
1. na analýzu první hlásky, pojmenování obrázku a zapsání písmena nebo jen ústní analýzu hlásky
2. na zapsání první hlásky a syntézu slova
3. psaní slov a tvoření vět se slovem
4. třídění slov dle významu

Najdi písmeno
Dítě analyzuje slovo. Pomocí kolíčku, sponky označí písmeno ve slově. Otočením kartičky zkontroluje. 
Využití na analýzu hlásek ve slově a zapsání celého slova.

Počítání do deseti
Dítě určí počet barevných teček a pomocí kolíčku označí číslici. Otočením zjistí jaké písmeno se pod
číslicí ukrývá a zapíše ho do pracovního listu. Zápisem všech písmen z kartiček se stejným číslem
vznikne slovo. Při označení prázdných teček se schovává u kartiček se stejným číslem a barvou 
shodné písmeno, které v tajence složí přísloví.

ÍE

S      K      L     O
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Čtení 1

-první encyklopedii
-věty a slova na procvičení čtení
-pohádky, povídky s velkými tiskacími písmeny
-pohádky a povídky s malými tiskacími písmeny
- básničky
Ke každé stránce jsou zpracované pracovní listy. 

 

Obsahuje:

1. Přečtěte dětem text z encyklopedie. Odpovězte společně na otázky. 
2. Nacvičte společně čtení slov a vybraných vět.
3. Zadejte procvičení čtení vět na doma dle schopností dětí. Každé dítě může dostat jiný počet vět.
4. Po splnění domácího úkolu pište s dětmi slova podle diktátu do sešitu Psaní. 
Pro lepší orientaci v textu je vhodné používat záložku.
Není nutné přečíst všechny věty. Některé věty jsou určeny jen pro pokročilé čtenáře.
Přečtené věty je možné označit a podtrhnout slova, která dělala při čtení potíže a pak se k jejich 
nácviku vrátit. Tím nemusí dítě číst opakovaně to, co již četlo správně, ale jen procvičí to, co je třeba.
Je potřeba více procvičovat čtení: dlouhých a krátkých samohlásek, čtení vět s ? a čtení předložek.
Slova s předložkou lze podtrhnout N-A -D-V-O-Ř-E  -na dvoře.
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