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Nejdříve pár nezbytných formalit:  

 

• Tato e-kniha je mým autorským dílem. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno.  
Není dovoleno kopírovat její části na webové stránky, publikovat ji, či jinak upravovat bez souhlasu autorky.  
Děkuji za pochopení a respektování tohoto prohlášení.  
 

• Pokud se Vám e-kniha líbí a chcete ji sdílet s dalšími rodiči: SUPER! Ovšem sdílejte prosím tak, že je odkážete na mé webové 
stránky. Děkuji 
 

• Veškeré informace obsaženy v e-knize vychází z mých zkušeností učitelky ZŠ a jak s nimi naložíte, je zcela na Vás. ☺  
Veškeré úspěchy či neúspěchy plynoucí z toho, jak tyto poznatky využijete, leží tedy pouze na Vašich bedrech. 
Vaše dítě jako reklamaci rozhodně nepřijímám.☺ 

 

Pokud při čtení této e-knihy zjistíte, že Vám něco není zcela jasné, nebo si dotazem budete chtít něco ujasnit, neváhejte mi napsat.  

 

 

Napsat e-mail mi můžete na adresu: skola@skolazvesel.acz     

 

Pokud web ŠKOLA ZVESELA ještě nesledujete na Facebooku, přidejte se: https://www.facebook.com/SkolaZvesela 

 

http://www.skolazvesela.cz/
mailto:skola@skolazvesel.acz
https://www.facebook.com/SkolaZvesela
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Vážení čtenáři, 

jmenuji se Jaromíra Bednářová a 20 let učím na 1. stupni základní školy.  

Ráda bych Vám touto cestou předala své rady a zkušenosti, co vše by mělo dítě před nástupem do 1. třídy 

umět a jak Vašemu dítěti tuto velkou změnu, jakou nástup do základní školy rozhodně je, co nejvíce 

zjednodušit. 

Každoročně se totiž u rodičů předškoláčků setkávám s dotazy typu: Co má moje Anička do září umět?  Měl by 

náš Pepík umět všechna písmenka? Máme o prázdninách Honzíka učit číst a psát?   

Okolí budoucího prvňáčka se často zaměří zcela zbytečně na učivo 1.třídy, a přitom zcela opomene daleko 

důležitější dovednosti, které by mělo dítě před nástupem do školy ovládat. Říkám tomu – pevné základy, na 

kterých se pak ve škole staví dál.  

Proto jsem se rozhodla napsat tento praktický e-book, ve kterém poukazuji na to, co by dítko mělo skutečně 

před vstupem do školy ovládat a jak to co nejlépe zvládnout.  

Projděme a vystoupejme společně všech 8 důležitých schodů ke školní bráně, které je důležité 

nepřeskakovat, ale naopak – pořádně si je před vstupem do školy prošlapat.  

Pěkně jeden po druhém. 

 

http://www.skolazvesela.cz/


                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jaromíra Bednářová  

4 

© 2020    www.skolazvesela.cz  

Vypadaly by nějak takto:  
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První 4 schody (tedy rovná polovina schodiště) spadají pod sociální zralost. Ta je pro vstup do školy velmi 

důležitá po všech stránkách a, bohužel, poslední dobou hodně opomíjená.  

Další 4 schody jsou z oblasti duševního rozvoje a bez předešlých oblastí z „nižších stupňů schodiště“ se tyto 

oblasti rozvíjejí jen velmi těžko, mnohdy vůbec. 

Proč je zapotřebí je projít postupně a nepřeskakovat? 

Jsou totiž všechny spolu naprosto provázané. Bez pozornosti a koncentrace se dítě nesoustředí na psaní. Bez 

správně rozvinutého sluchového vnímání neuslyší všechny hlásky ve slově, bez sebehodnocení si neuvědomí, 

kde má své silné ale i slabé stránky…, a tak bychom mohli pokračovat napříč celým naším schodištěm.  

Projdeme si tedy vše postupně, řekneme si, proč je daná oblast důležitá a ukážeme si vždy několik tipů, jak 

danou oblast rozvíjet. Samozřejmě hravou a zábavnou formou. 

Tak jdeme na to.  

 

 

 

 

http://www.skolazvesela.cz/


                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jaromíra Bednářová  

6 

© 2020    www.skolazvesela.cz  

1. schod: Pozornost a koncentrace 
 

V první třídě je velice důležité, aby dítě bylo schopno udržet pozornost alespoň 10 minut. To je ve škole 

základ všeho.  

A pokud dítě neudrží takto dlouho pozornost nyní při hraní, o to větší má pak potíže u činností, které ho 

moc nebaví.  

Aby dítě vydrželo ve škole pracovat alespoň 10 minut, mělo by u hraní vydržet dvojnásobek času – tedy 

minimálně 20 minut. Pokud si dítě nevydrží soustředěně hrát, neustále odbíhá a zase se vrací, přebíhá 

k dalším hračkám, případně jen bezcílně vytahuje hračky z poliček, je nutné soustředění procvičovat.  

A pozornost procvičíme tím, že takzvaně povedete řízenou činnost.  

Pod tímhle souslovím se nenachází nic jiného, než hraní si s dítětem. Jakmile s ním hrajete pexeso, vedete 

řízenou činnost a udržujete pozornost dítěte. 

Na podporu pozornosti a koncentrace jsou vhodné jakékoli karetní či stolní hry. Ať již zmíněné pexeso nebo 

jakákoli desková hra  - Člověčem nezlob se počínaje.  

Skvělá je také práce s plastelínou, děti ji milují a většinou u ní chvíli vydrží i hyperaktivní chlapci. 

 

http://www.skolazvesela.cz/
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Dále konstrukční stavebnice – a zde je dobré, pokud dítě staví nejen podle své fantazie, ale i podle návodu. 

Nutnost dodržet správný postup, použít předepsané prvky a správně je umístit, rozvíjí nejen soustředěnost a 

pozornost, ale i schopnost vnímat detaily.  

 

Než postoupíme na další chod, shrneme si info z 1. schůdku:   

                   Udržet pozornost alespoň 10 minut. 

 

 

 

 

2. schod:  Komunikace  
 
 
Komunikace ovlivňuje rozvoj myšlení a myšlení zpětně rozvíjí komunikaci. 

 

Cíleně proto učte své děti komunikovat. Je zapotřebí, aby se děti ve škole nebály odpovídat, uměly se 

plnohodnotně zapojit do rozhovoru. Snažte se proto s dětmi komunikovat co nejvíce. 

http://www.skolazvesela.cz/
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Snáze se pak seznámí se spolužáky, a navíc se nebude stydět jít třeba oznámit vychovatelce, že ztratilo čepici 

či penál.  

 

Dítě by v 6 letech mělo dle psychologů zvládnout: 

 - pozdravit, oslovit, poděkovat, požádat 

 - vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas v přiměřených emocích 

 - rozlišovat hranici mezi vykáním a tykáním  

 
 

Základem komunikace je naslouchání. 

Před léty jsem prošla úžasným školením na toto téma – tedy na téma jak na to, aby dítě vnímalo požadavky, 

dokázalo cíleně naslouchat a následně požadavky splnilo. Shrnu vám tyto poznatky do několika bodů: 

 

1. Zapojte své dítě do očního kontaktu. Mnoho dětí se snaží očnímu kontaktu zcela vyhýbat.  
    Nejsou na to příliš zvyklé. Pokud toto dělá i Vaše dítě a Vy přesto chcete mít jistotu, že Vás právě  
    poslouchá a nemyslí na něco jiného, začněte větu takto:    
 

    „Aničko, potřebuji tvoje očička“ 

http://www.skolazvesela.cz/
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   „Toníku, potřebuji tvoje ouška“.  

 

   Zároveň se snažte toto praktikovat, když se Vás dítě přijde na něco zeptat –   přestaňte koukat na televizi,    

   pracovat na počítači, utírat nádobí – a podívejte se na něj a poslechněte si, co Vám přišlo říci.  

   Dbejte na to, aby oční kontakt začalo Vaše dítě běžně používat. (Vím, právě toto je mnohdy těžké, ale zkuste 

   to alespoň chvíli praktikovat. Držím palce.)  

 

2. Své požadavky přesně adresujte: „Maruško, prosím tě...“ „Honzíku…“ 

 

3. Pokyny zjednodušte a zkraťte. Čím jsou delší, případně je jich několik najednou, stoupá  
       pravděpodobnost, že dítě nepochytí vše.   

 

4. Použijte nabídku, kterou dítě nebude chtít odmítnout. Nabídněte důvod Vaší žádosti, který je ku  
      prospěchu dítěte.   

     „Obleč se úplně sám a budeme moci jít na hřiště.“   

     „Jakmile si vyčistíš zuby, můžeme si jít číst pohádku.“  

     „Když bude uklizený pokojíček, můžeš si jít zapnout počítač“… 

 

http://www.skolazvesela.cz/
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5.  Umožněte výběr volby. Dětem to dává pocit samostatného rozhodování.  

   „Půjdeš si vyčistit zuby nebo se nejdřív oblečeš pyžamo?“  

 

6.   Aby Vaše dítě bylo zdvořilé, používejte i doma často slovíčka prosím a děkuji. 

     Způsob, jakým mluvíme se svým dítětem, dítě poté používá v komunikaci s ostatními.  

 

7.   Pokud chcete, aby Vám dítě naslouchalo, musíte totéž dělat Vy.  
Řekněme si upřímně, kolikrát se nám dospělým stává, že dítě něco říkalo a my jen mechanicky 
pokývali hlavou, aniž bychom věděli, co vlastně říká? 

 

8.   Vyslechněte jeho problémy.  
Vám se možná jeho spor s Pepíčkem o autíčko zdá malicherný, ale právě už v tomto věku se dítě učí 
řešit konflikty a problémy s vrstevníky a hlavně – učí se o těchto problémech mluvit a svěřit se. Zachyťte 
tu chvíli, kdy má dítě zájem Vám své problémy sdělit. Později už tato chvíle nastat nikdy nemusí… 

 

9.  Neskákejte dítěti do řeči.  

http://www.skolazvesela.cz/
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Pokud mu nebudete skákat do řeči, nebude to dělat ani Vaše dítě, protože se to nemá kde „naučit“. A 
pokud to přece jen začne dělat (až trochu povyroste a začne odmlouvat), je potom snazší mu říct – 
„Nech mě domluvit, já jsem tě taky vždycky nechal/a.“  

 

 

Umění mluvit 

Kromě naslouchání je samozřejmě velmi důležitá samotná komunikace a odpovědi dítěte.  

„Co jste dělali dneska ve školce?“ „Nic!“   

Poznáváte to?  Dítě si většinou na takovou otázku nedokáže rychle vzpomenout na žádnou aktivitu, kterou 

během dopoledne ve školce zažilo a věřte, že jich přitom určitě nebylo málo. Lépe je proto otázky 

specifikovat.  

„Byli jste dneska venku?“ „Hrál sis dneska s Honzíkem?“ „Co jste dneska malovali za obrázek?“  

Snažte se dítě pobízet k odpovědím celou větou: „Dneska jsme malovali berušky.“   

 

Nemusíte se ptát zrovna na to, u čeho jste nebyli. Právě naopak. Po cestě z výletu se pobavte o tom, co jste 

na výletě všechno viděli a zažili.   

http://www.skolazvesela.cz/
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„Jaká zvířátka se ti dneska v ZOO nejvíce líbila?“ „Vzpomeneš si, co dělal slon?“ „Petříku, nemůžu si 

vzpomenout, co dobrého jsme si dali k obědu, Ty si to pamatuješ?“  …. 

 

 

Dříve ale než opustíme téma komunikace, vzpomenu ještě jednu neřest, a tou jsou: agramatismy. 

  

Některé děti gramaticky nesprávně tvoří a spojují slova. Tedy zjednodušeně řečeno – nemluví gramaticky 

správně. A teď nemluvím o “modrých vočích” a spojeních typu “máme malýho psa” nebo “já už su doma”. 

Mám na mysli slova typu: “kniha leží na stůle; budu oblečívat panenku; doma máme kočka“ 

Pokud rodič dítě neopraví, v dítěti se tato gramatická vazba fixuje, a pak je problém tato nesprávná spojení 

ve školním věku odbourat. 

Tyto obtíže se samozřejmě projevují pak i při výuce – například v psaném projevu – kdy má dítě např. 

doplňovací cvičení špatně, protože píše gramatické nesmysly jen z důvodu, že tak prostě mluví. 

Vyvarujte se proto upevňování špatných gramatických vazeb u svého dítka a snažte se ho vždy nenásilnou 

formou opravit, a to tak, že po něm větu řeknete gramaticky správně. 

Agramatismy čas od času používají všechny malé děti, některé mají dokonce své oblíbené vymyšlené 

výrazy. Větší děti ale v těchto výrazech určitě nepodporujte. Pokud tyto potíže přetrvávají ve velké míře a 

http://www.skolazvesela.cz/
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dítko má i před nástupem do školy potíže mluvit gramaticky správně, je vhodné obrátit se na odborníky 

v pedagogicko-psychologické poradně. 

 

 

Shrnutí z 2. schodu:  Při komunikaci dodržujte: oční kontakt – adresujte přesně – jednoduše a 

krátce. Používejte slovíčka prosím a děkuji. Naslouchejte problémům dítěte a nechte ho domluvit. 

Učte své děti vyprávět příběhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolazvesela.cz/
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3. Schod: Samostatnost.  
 

V přípravě na školní docházku jsou kromě schopností umět se správně vyjadřovat, důležité také motorické 
dovednosti, jako je umět se rychle převléknout (na tělocvik), umět si připravit věci na lavici, uklidit věci do 
aktovky, použít správně kapesník, umět stříhat apod. 

 

A jaké sebeobslužné dovednosti tedy má dítě před nástupem do 1. třídy umět? 
• Umýt si důkladně ruce. 
• Umět se vysmrkat.  
• Umět se samostatně převléknout bez zbytečného zdržování. (Přestávka před tělocvikem má jen 10 minut…)  
• Umět si obout boty, obléknout a zapnout bundičku, navléct rukavice. Vše zvládnout v přiměřeném tempu. 
• Umět si své věci uložit, schovat do aktovky, posléze je tam i najít. 
• Umět zavázat tkaničky (a to i v případě, že stejně dítěti pořídíte boty na suchý zip, protože zavazování 

tkaniček úžasně podporuje jemnou motoriku dětí, tolik potřebnou pro psaní). 
• Umět samostatně stříhat nůžkami. 
• Zvládat základy stolování. 

 
 
 
I takový domácí úklid hraček souvisí se školní přípravou.  

http://www.skolazvesela.cz/
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Ve škole se totiž opravdu uklízí téměř pořád – dítě si musí samo vytáhnout věci z aktovky a JEN NĚCO 
z toho nachystat na lavici, zbytek uklidit pod lavici. A po skončení hodiny to zase vyměnit – to co bylo na 
lavici, jde pod lavici a opět jen něco jde na lavici. A tak je to každou hodinu. A to nemluvím o chystání 
pomůcek na výtvarnou nebo pracovní výchovu – ubrus, štětce, vodovky, kelímek, hadřík na štětec, zástěru, 
výkres, případně ještě tužku a voskovky… 

 
A teď se zkuste vžít do dítěte, které to neumí? Jak se asi cítí? Zmateně. Stojí (případně sedí nebo bezcílně 
běhá po třídě) a vůbec neví, co má dělat. Čím začít? A co udělat potom? A kam to dát? A vůbec – kde to 
mám? Takové děti jen prostě NEVÍ, JAK NA TO. A věřte mi, že děti nemají mezi spolužáky rády pocit své 
vlastní neschopnosti. Přitom v tomto případě je to úplně zbytečné. Úklid je něco, co zvládne opravdu každý, 
stačí se to jen naučit.  
 
Stejný problém se pak objevuje i doma u chystání aktovky. Ještě ve třetím ročníku se setkávám běžně hned 
s několika dětmi ve třídě, kterým chystá aktovku výhradně maminka. Jenže pak se třídou ozývají výmluvy 
typu: „Mamka mi to zapomněla nachystat.“  
Ve škole takové dítě neví, kde co v té aktovce má. A tak se běžně stává, že učitelka řekne – nachystejte si na 
lavici český jazyk a dítě začne zmatkovat: Já nemám sešit, nemám pravítko, nemám učebnici, maminka mi 
to nedala. Ale pokud si dítě chystá aktovku samo (samozřejmě za Vašeho dohledu), přesně ví, kde co má: 
Penízky na divadlo? V peněžence a ta je v přední kapsičce aktovky. Ořezávátko a pravítko? Ve vnitřní kapse 
aktovky. A tak bych mohla pokračovat.  
 
Dítě, které ví, kde vše má, je daleko jistější, klidnější a sebevědomější.  

http://www.skolazvesela.cz/
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Takže nedělejte dítěti medvědí službu a nechejte ho, aby se naučilo si věci nachystat a uklidit samo. Přece 
nechcete svému dítěti chystat aktovku ještě na druhém stupni.  

(Sama si moc dobře pamatuji, jak mě u obou dcer bavilo jim chystat na začátku první třídy aktovku. Má to 
své kouzlo. Takže jsem sama sebe musela přemluvit, že to nemám dělat… a já tak strašně chtěla… Většinou 
jsou rozhodnutí o samostatnosti našich dětí více na nás, než na nich samotných. :D )   

 

Nejlépe se samostatnost a starost o sebe sama učí na ranních či večerních rituálech. Dítě by mělo zvládnout 

samo si umýt obličej, zoubky, obléci se, posnídat.  Chápu, že ráno před odchodem do školky  

a do zaměstnání není moc času věnovat se dítěti a čekat, až si vzpomene, co má právě udělat. Proto je vhodné 

k těmto úkonům používat piktogramy a dětem je umístit na viditelné místo. 

 

 

Piktogram na ukázku 

 

 

 

 

 

http://www.skolazvesela.cz/
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Takovýchto obrázků si můžete vytvořit dle potřeby, se zaměřením na ten Váš konkrétní ranní rituál. Můžete 

si jej namalovat nebo vytvořit na počítači s využitím různých klipartů.  

Své dítě pak učte, že pokud si neví rady, nemá volat: „Mamíííí“, ale mrknout se na obrázek. Zpočátku to 

samozřejmě bude vyžadovat Váš dozor, postupně dítě pouze občas kontrolujte až po dobu, než to celé 

zvládne samo.    

Využívání piktogramů je velmi praktické a mám s tím velmi dobré zkušenosti.  

 

Pro ukázku vkládám ještě jeden piktogram: ve vyučování, při práci ve skupinkách, při hraní – tam všude jsou 

tato pravidla potřebná. 
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Shrnutí ze 3. schodu:  Dítě se zvládne o sebe postarat, jen mu dopřejme čas a klid na trénink.  

A vždy ho konkrétně pochvalte za činnost, kterou zvládlo. 

 

 

A než se vrhneme na čtení, psaní a počítání, mrkneme ještě na jednu důležitou záležitost, která souvisí se 

samostatností, komunikací i pozorností  

 
 

4. schod: Sebehodnocení  
 

V dnešní době se totiž děti ve škole velice často samy hodnotí – na některých školách před všemi ostatními, 
jiné školy preferují sebehodnocení individuální, v prvních ročnících třeba pomocí smajlíků.  Každopádně  – 
sebehodnocení je dnes důležitou součástí školní docházky. 

 
I inspektoři, kteří školy navštěvují, se na sebehodnocení žáků zaměřují, takže je velmi nepravděpodobné, že 
by se s tímto způsobem hodnocení děti nepotkaly hned v 1. třídě. 
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Zde se opět vracíme k tomu, čemu jsme se věnovali na předešlých schodech. I zvládnutí sebehodnocení 
záleží na umění komunikace, samostatnosti a slovní zásobě.   
 
A i sebehodnocení se dá krásně naučit a má přínos jak pro děti zakřiknuté, tak pro děti nadmíru 
sebevědomé.  
 
Řeknu vám příklady z praxe.  
Většinou jsem učila ve třídách, které jsem měla od 1. nejméně do 3. třídy, některé až do 5. Proto jsem měla 
vždy možnost sledovat, jak se děti v rámci sebehodnocení mění. Jak z počátku zakřiknuté děti uměly za pár 
měsíců či let bez strachu a sebevědomě hovořit o své práci. Naopak jak mnohdy děti nadmíru a nekriticky 
sebevědomé se naučily poznat své slabé stránky, přiznat si je a zapracovat na zlepšení.  
Pro budoucí život a práci v jakémkoli oboru je žádoucí, aby se děti učily prezentovat svou práci, své 
projekty, své znalosti a umění. Zároveň aby poznaly, kde jsou jejich slabší místa, aby je mohly zlepšovat.   
 
Vyrobte si podle návodu na další stránce hodnotící pracovní list – bude hodně podobný tomu, s jakým se 
děti mohou setkat i ve škole. Děti si vždy vybarvují smajlíka, který je nejblíže jejím pocitům: 
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 Vše se mi podařilo, umím to (baví mě to) 
 

 
 

 
 
Někdo mi musí občas pomoci, ale brzy to zvládnu sám 
 

 
 

 
 
Ještě to sám neumím, musím na tom zapracovat 

 
 
 
 
Povídejte si s dítětem o tom, co umí, v čem udělalo pokroky.  Pochvalte ho, vyzdvihněte jeho klady. Až pak 
řekněte, v čem by se mohlo zlepšit, případně se zeptejte, zda to uhodne samo. Proberte s ním, co je 
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potřeba pro to udělat (např. neumí udělat mašličku – budeme to trénovat apod.). Hodnocení opět 
ukončete vyzdvihnutím pozitiva.  
 
K hodnotícímu pracovnímu listu se určitě vracejte a postupně doplňujte, co právě chcete hodnotit. 
 
 

Shrnutí ze 4. schodu: Nebojte se sebechvály, podporujte sebekritiku. Obojí je však nutné 
vyvážit. 

 
 

 
 

5. schod: Sluchové vnímání  
 

Na tomto schodu se chvíli zastavíme. 

Správně a dostatečně rozvinuté sluchové vnímání je jeden ze základních předpokladů pro správný nácvik 

čtení a psaní. Ovšem nejen to. 

Pokud se u dítěte sluchové vnímání nerozvíjí dostatečně, nebo se nerozvíjí rovnoměrně, může to vést 

k následkům v podobě obtíží při rozlišování hlásek, při skládání slabik či slov.  
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Potíže se pak projevují i v psaném projevu, kdy dítě zaměňuje písmena, vynechává je, neslyší délku 

samohlásek, a proto nepíše čárky nad písmenka apod.  

Dítko s nerozvinutým sluchovým vnímáním má posléze potíže při osvojování gramatických pravidel – 

například při určování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a ve vyjmenovaných slovech. A to už jsme ve 

3. ročníku. 

Z toho tedy jasně vyplývá, že rozvíjet sluchové vnímání a pozornost je opravdu důležité.  

Sluchová pozornost také souvisí se sluchovou pamětí a s porozuměním čteného nebo slyšeného textu. A 

porozumění textu je další důležitou součástí výuky, a to i v matematice – například abychom uměli odpovědět 

na otázku ve slovní úloze (O kolik jablek má babička více než děda?).  

Sluchové vnímání, jak sami vidíte, potřebujeme skutečně téměř při každé činnosti během výuky či vzdělávání.  

 

V tomto bodu si také povíme o fonematickém sluchu, což je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky 

ve slovech. 

To znamená, že se zaměříme na sluchovou analýzu a syntézu. Analýza a syntéza slov je přeloženo do běžné 

řeči: rozkládání slova a skládání slova.  

Analýza a syntéza slov napomáhá dítěti ve čtení i psaní. 

Ale i v dalších ročnících tuto dovednost děti velmi zúročí. 
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Například diktáty vycházejí z dokonalé analýzy a syntézy slov – při diktování slova MÁMA, si děti musí slovo 

rozdělit na jednotlivé hlásky  

MÁMA =  m – á – m – a     POZOR: ne:  M-A-M-A, ale: m -Á-m-a a napsat je za sebou tak, aby vzniklo správné 

slovo: máma.  

 

Děti by v předškolním období měly zvládnout: 

 1. rozložit slova na slabiky  (určit počet slabik ve slově) 

 2. složit slovo z jednotlivých hlásek (M-e-l-e = mele)  

 3. rozložit slovo na jednotlivé hlásky PES = p-e-s.  

 4. pojmenovat hlásky ve slově - na začátku a na konci slova Pes = P, peS = S 

 

Ad 1) rozkládání slov na slabiky 

Toto učivo je náplní nejen první, ale i druhé třídy. A děti, které nemají toto dělení zažité, jsou schopné i na 

konci druhé třídy rozdělit slovo na konci řádku např. takto: polen-o. Což je ve 2. třídě bráno jako chyba. 

Rozdělením slova na slabiky se také dětem jednodušeji píše – mnoho dětí si při diktování během pár týdnů 

nediktuje jednotlivá písmena, ale rovnou slabiky. Říkají si – pó-lé-nó… a podle tohoto vlastního diktátu píší. 
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Slabiky se ve třídě procvičují tleskáním. Tady děti tlesknou na každou slabiku - co slabika, to tlesknutí.  

 

Zpočátku říkejte slova pomalu a prakticky po slabikách.            

 

                                       PO  –  LE  –  NO       

                                      

 

Dítě si slovo řekne nahlas, zároveň si tleskne na každou slabiku a pak řekne počet.  

Pokud to ještě neumí bez počítání na prstech, necháme dítě po vytleskání znovu nahlas zopakovat pomalu 

celé slovo a při tom počítat počet slabik na prstech.  

Pokud Vaše dítě jednotlivé slabiky neslyší, položte mu ruku pod bradu (hřbet ruky se dotýká zespodu 

brady) a vyslovte dané slovo: například POLENO (ale musíte opravdu velmi artikulovat a slovo zároveň 

vyslovit pomalu). Brada se pohne směrem dolů při vyslovení každé slabiky, tedy 3 x .  Dítě si tak uvědomí 

počet slabik. Pozor na slova typu: HRNÍČEK, brada se pohne jen velmi malinko, proto taková slova začněte 

používat až když má dítě zvládnutá slova: PES, PÁV, TELE, MÁMA… apod.  
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Ad 2 a 3) složit slovo z jednotlivých hlásek (M-e-l-e = mele)  

                a rozložit slovo na jednotlivé hlásky PES = p-e-s 

Sluchovou analýzu a syntézu skvěle procvičuje takzvané: hláskování.  Hláskování známe zcela běžně z výuky 

anglického jazyka, kdy se slova hláskují opravdu velmi často.  

Hláskování krásně podporuje přípravu na psaní, kdy si děti slovo ať už při diktátu nebo opisování vět každé 

jednotlivě hláskuje.  

Když dítě zvládá hláskování, nedělá chyby typu, že opisuje tele a napíše tle.  

 

Zkuste si zahrát hru: Na roboty 

Řeknete jakoukoli větu, ve které poslední slovo vyhláskujte takto:   

„Venku běží p -e – s.“ a dítě musí zopakovat slovo: pes (plynule)  

„Ve dveřích je k-l-í-č.“ (klíč) 

Když dítě tato cvičení bezpeční zvládá, můžete je zkoušet kdykoli – například cestou do obchodu:  

„Musíme koupit m-l-é-k-o.“ Procvičovat se dá opravdu kdykoli a kdekoli, stačí jedna – dvě věty denně a za 

pár týdnů bude vaše dítě přeborník v hláskování. V 1. třídě pak strčí zbytek třídy hravě do kapsy.  
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Postupně můžete přistoupit k opačné hře – kdy hláskuje dítě. Hra na roboty pak vypadá tak, že vy řeknete 

slovo: PES a dítě odpoví jako robot: p-e-s.  Určitě doporučuji začínat jednoduchými slovíčky, které se 

skládají ze 3 – 4 hlásek: les, tele, kuře…  

 

 Ad 4) pojmenovat hlásky ve slově  - na začátku a na konci slova Pes = P, peS = S 

Určování první a poslední hlásky ve slově. Navážeme na předešlá procvičování. Ta byla taková řekněme: 

předehřívací. Tentokrát už děti mají totiž za úkol určit jen konkrétní hlásku. 

Řeknete např. PES a úkolem dítěte je říct, na jakou hlásku slovo začíná.  

 Pokud to dítě „neslyší“, tzn., že má problém určit první hlásku, musíte první hlásku artikulačně i hlasově 

zvýraznit a další hlásky říkat mírně tlumeně:   Pes  

U určování  první hlásky je vhodné začínat slovy, které začínají na samohlásku. 

Oko, Ucho, Aleš… 

 

Když požadujete říci poslední hlásku, zdůrazníte naopak poslední S:  peS  

U určování poslední hlásky z počátku používejte naopak slova, která končí na souhlásku (tedy slovo nekončí 

na a,e,i,o,u)  

Míč, pes, klec, klavír, dům, obrázek… 
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Pozor na slova, která končí na jinou hlásku, než je písmeno. Jsou to slova typu LEV. Na konci sice píšeme V, 

ale slyšíme F! Proto na otázku: „Co slyšíš na konci?“ je správná odpověď „F“.    

   

Toto všechna cvičení můžete provádět i tehdy, pokud víte, že dítě se bude učit číst globální nebo 

genetickou metodou, nebo metodou Sfumato. Pokud se bude vaše dítě učit číst analyticko-syntetickou 

metodou (tzv. slabikování, což je stále nejrozšířenější metoda výuky čtení na našich školách), je tato 

metoda výchozí pro nácvik čtení. 

 

 

Shrnutí z 5. schodu: Rozvíjejte sluchové vnímání, dítěti se bude lépe číst a psát.  
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6. schod:    Zrakové vnímání  
 
Další oblastí, která je důležitá pro bezproblémový nácvik čtení a psaní. 

Do zrakové oblasti spadá hned několik kategorií, které by mělo mít před nástupem do školy dítě zvládnuto: 

 - orientace v prostoru a na ploše 

 - zrakové rozlišování (barvy, velikost, tvar)  

 - zrakové rozlišování figury a pozadí 

 - zrakové rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů 

 - zraková analýza a syntéza 

 - oční pochyby  (levo-pravý pohyb očí)  

- zraková paměť. 

 

Všechny výše uvedené kategorie je potřeba důkladně před nástupem do 1. třídy posilovat a hned uvedeme 

si proč. 

Orientace na ploše souvisí s uměním zorientovat se, kde je jaké cvičení. Pokud dítko dostane pokyn, že má 

vypočítat příklady vpravo nahoře a neví, kde to je, ztrácí drahocenný čas, který potřebuje k výpočtu. Tyto 

potíže se následně projevují i při orientaci v textu.  
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Na práci s textem a orientaci v textu je kladen během výuky od první třídy velký důraz. Například 

v gramatice jsou pokládány otázky typu: najdi ve větě sloveso, najdi v textu větu, která je rozkazovací… 

apod. Dítě může perfektně umět poučky a poznat tyto pojmy samostatně, ale jakmile se neumí zorientovat 

v textu, je to na výsledcích velmi znát.   

Děti s nedostatečně rozvinutým zrakovým vnímání mají potíže například i v orientaci v mapách – a 

například v zeměpisu je práce s mapou základ.  

Pravolevá orientace je důležitá z důvodu, aby děti dodržovaly tvar písmen  a nepsaly je zrcadlově – toto se 

nejčastěji projeví  zrcadlovým psaním otazníku, číslice 3, nebo písmene S. Některé děti napíší celé slovo 

zrcadlově a přitom rozdíl nevnímají.  

 

Nejnáročnější formou zrakového vnímání je rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů, které jsou 

velmi důležitou složkou pro vnímání tvaru písmen a jejich rozlišování.  

 

Zrakové rozlišování a hledání drobných rozdílů a vnímání detailů je důležité hned v úvodu nácviku čtení a 

psaní.  

Mezi některými písmenky jsou totiž jen drobné rozdíly v detailech – například malá tiskací písmenka: b- d, a 

– e, h – k , stejně tak u psaných písmen:  S  -L -Z;  §z  - §r;  g -–q 
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A při nerozvinutím zrakovém vnímání dítko tyto rozdíly nevnímá.   

Zrakové vnímání však děti uplatňují i v matematice, například u číslic: 6 – 9 , 3 – 8. 

 

Na zrakové vnímání se hodně spoléháme také při učení cizího jazyka, u chemických vzorečků apod. Opět 

tedy vidíte, že zrakovou oblast využíváme během celého procesu vzdělávání, nejen v 1. třídě. 

 

Ukážeme si pár her na podporu rozvíjení zrakového vnímání: 

 

Hry na rozvoj orientace v prostoru, na ploše a zraková paměť:  

 

Co tu je?  

Hrajeme v libovolné místnosti.  

Pokládejte dítěti otázky typu: Co je na Stropě? Co je na zdi vlevo? Co je pod obrázkem? Co je na okně? Co 

vidíš za oknem? Kde jsou dveře? Co je na skříni? Co je na podlaze pod oknem?  

http://www.skolazvesela.cz/


                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jaromíra Bednářová  

31 

© 2020    www.skolazvesela.cz  

Vycházejte z konkrétního stavu, co v místnosti je a co se tam nachází. Dítě ale nemá jen ukázat prstem na 

danou věc, ale na otázku, kde jsou dveře například odpovědět: Vlevo apod.  

 

Popis obrázku: 

Obrázek je také velice vhodný k procvičování orientace:        

    Uprostřed je strom. Vlevo nahoře je sluníčko.  

    Vpravo dole je myška. Pod sluníčkem je beruška.   

     (Vlevo dole je beruška… atd.) 

 

 

Co je jinak?  

Opět jedna z oblíbených her, které rádi hrají děti ještě v 5. třídě. 

Hrajeme v místnosti, kterou dítě dobře zná: u vás doma, u babičky, na chatě… 

Nechte dítě v klidu pár minut prohlédnout místnost, ve které budete hrát. Pak jde dítě za dveře a vy 

mezitím něco v místnosti změníte. Jednu z věcí přemístěte na neobvyklé místo. 
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Například vázu položte jinam, než obvykle bývá, přemístěte květinu v květináči, posuňte lampu jinde… 

později přejděte na drobnosti  - dejte jinak polštáře na sedačce, položte na stůl knížku, vyměňte obrázky na 

zdi….apod. Vždy udělejte jinak jen jednu věc, dítě má za úkol  poznat, co se změnilo.  

 

Manipulace s hračkami 

Položte před dítko jeho 5 hraček. (Například: auto, medvídka, kostku, míček a panenku)  

Vše položte vedle sebe a pak dáváte otázky typu:  

Jaká hračka leží mezi autem a kostkou? Medvídek 

Vezmi panenku a dej ji vedle auta. 

Polož auto doprostřed mezi hračky. 

Vezmi medvídka polož ho před sebe. Za medvídka polož auto, před medvídka polož kostku, hned za 

medvídka polož panenku (panenka tedy leží nyní mezi medvídkem a autem).  

 
Pravolevá orientace a levo-pravý pohyb očí. 

S pravolevou orientací máme mnohdy potíže i my dospělí.  Asi už jste zažili, když někomu řeknete:“ je to 

vlevo“ a dotyčný se plynule otočí na opačnou stranu.   
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Ale jak jsme si už uvedli, pravolevá orientace je důležitá pro správné psaní, v matematice (horší orientace 

například na číselné ose), při práci s mapou v zeměpisu a vlastně kdekoli, kde zazní: vpravo nahoře, vlevo 

dole apod. (A to během docházky zazní opravdu hodně krát.) 

 

S pravolevou orientací začínáme na vlastním těle:  ukaž, která ruka je pravá, která levá, kde máš pravé 

ucho, levé oko, pravé koleno….atd. 

Dejte do řady vedle sebe několik hraček a nechte je dítě postupně pojmenovat podle toho, jak vedle sebe 

leží: medvídek, autíčko, panenka… 

 

 

 

 

 

Dále do kategorie rozvíjení zrakového vnímání patří všechny typy pracovních listů, kde děti hledají v dané 

řadě jiné nebo stranově obrácené předměty:  
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Zraková analýza a syntéza (rozložení a složení) se u dětí rozvíjí například skládáním různých stavebnic  nebo  
puzzlí. Velice efektivní, a přitom jednoduché, je rozstříhat jakýkoli obrázek na jednotlivé části a nechat je 
děti poskládat. Vždy postupujte od jednodušších skládaček k těžším.   
 
Rychlá forma procvičování zrakového vnímání je také způsob, kdy na papír nakreslíte 5 různě velkých a 
různě barevných koleček a ptáte se: Které kolečko je největší? Nejmenší? Je větší červené nebo žluté? 
apod. 

 
Shrnutí ze 6. schodu: Rozvíjejte zrakové vnímání, dítěti se bude lépe číst a psát.  (Já vím, je to 

stejné jako u sluchového vnímání, ale je to prostě tak. 

 
 
 
 
A stoupáme o schod výše. 
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7. schod: Grafomotorika a příprava na psaní  
 

Psaní vyžaduje soustředěnost, paměť a správnou koordinaci ruky a očí. Je pro dítě v 1. třídě jednou z 

nejtěžších činností.  

 

Představte si, že byste se teď začali učit psát čínské znaky, což je pro nás vlastně jen změť nicneříkajících čar, 

obloučků, kliků a kliček.  

Stejně vnímá prvňáček písmena. A teď si navíc vezměte, kolik jich je. Každá hláska, kterou vyslovíme, má hned 

4 různé znaky, kterými můžeme danou hlásku napsat: velké tiskací, malé tiskací, velké psací a malé psací. Je 

toho opravdu hodně, co si musí prvňáček zapamatovat.  

 

Pro pohodový nácvik psaní je jedním z nejdůležitějších předpokladů rozvoj hrubé  a jemné motoriky.   

Do hrubé motoriky spadá umění zvládnutí běžných cviků (chůze, běh, stání rovně, předklon, dřep, udržení 

rovnováhy, skákání po jedné noze, plazení, házení a chytání míče… apod.)  

V rámci jemné motoriky by předškolák měl zvládnout různé drobné ruční práce: trhat papír, stříhat, 

modelovat, navlékat korálky, cvrnkat kuličky, šroubovat, zapínat zip, knoflík, zavázat tkaničky…  

Do jemné motoriky také patří ovládání mimiky obličeje a ovládání mluvních orgánů (dutina ústní)   a hlavně - 

grafomotorika - což je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. 
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Dalšími předpoklady pro správný nácvik psaní se uvádí: 

 - správné držení psacího náčiní 

 - a uvolněná ruka (která souvisí s grafomotorikou) 

Patří zde také správné sezení.  

 

Tak jako doporučuji cíleně neučit před nástupem do školy číst, ale raději se zaměřit na rozvíjení zrakové a 

sluchové oblasti, tak totéž doporučuji i u psaní. Než dítě učit cíleně psát, je lepší zaměřit se v tomto období 

na upevnění výše zmíněných předpokladů a správných návyků, které Vašemu dítěti usnadní v 1. třídě práci. 

 

A věc, která je bez debaty u psaní nejdůležitější, je: uvolněná ruka.  

Pokud dítko nemá uvolněnou ruku, píše v křeči a na tužku nepřiměřeně tlačí. To vede k bolesti zápěstí, 

ramene, posléze i krční páteře a celých zad. Následuje rychlá únava a celková nechuť už při pouhém 

pohledu na jakoukoli tužku. 

 

Ve školce i v 1. třídě se děti před každým psaním rozcvičí – ve stoje pořádně rozcvičí celé ruce – nejen 

prstíky, ale pěkně od ramene, přes lokty k zápěstím a nakonec prstíky.  
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V tomto videu jsou ukázky uvolňovacích cviků, které jsem dělala s předškoláčky v rámci workshopu Do 1. 

třídy zvesela.  

Nejdříve děláme „příšery“, což je vždycky u prvňáčků jedno z nejoblíbenějších rozcvičování.  

Sevřené dlaně si přiložíme k ústům tak, aby prsty směřovaly od obličeje. Spolu s otevřením úst otevřeme i 

dlaně, a pokud přidáme i řev, je příšera dokonalá. Tímto cvikem procvičujeme jemnou motoriku prstů. 

Pak si hrajeme na rostlinky – od semínka (dřepu) až ke stoji a vzpažení – kdy už strom vyrostl. Poté hýbeme 

prstíky jako listí ve větru, poté se ohýbáme ve velkém větru a nakonec napodobujeme prstíky deštík.  

Nakonec si hrajeme na orchestr, kde předvádíme bubnování, hraní na kytaru, flétnu a klavír.  

Ve videu chybí bohužel závěr, kde s dětmi ještě skáčeme jako hadroví panáci a mácháme rukama během 

skákání.  

 

Další náměty na rozcvičení pro uvolnění ruky. 

1. Malujeme ve vzduchu: prstem „malujeme“ ve vzduchu před sebou. Děláme různé kličky, kolečka, 

květiny, kouř z komínu, velký mrak apod. 

2. Stojíme v mírném rozkročení, ruce vzpažené a jsme předkloněni - v pase ohnutí tak, že trup svírá s 

nohama pravý úhel. Pažemi nejdříve tvoříme velké kruhy podél těla – napodobuje plavání kraulem. Pak 

napodobujeme  klasické plavání (prsa).  
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3. Malujeme si na záda: sedíme na zemi nebo na pohovce zády k dítěti. Dítě nám maluje prstem na záda  a 

našim úkolem je uhodnou, co maluje. Pak se role vymění – procvičujeme tím i pozornost a soustředěnost. 

Začínáme tím, že „malujeme“ geometrické tvary. Potom přejdeme na obrázky – květina, sluníčko, hrneček, 

brýle, míč, lžička, domeček apod. 

Velmi oblíbená činnost u dětí je kreslení do rozsypané krupice nebo barevného písku.  Pokud máte nějakou 

vhodnou krabici, do které krupici nebo písek vysypete, máte zaručenou půlhodinku volna. Pak už Vám 

nezbyde nic jiného, než vzít vysavač… 

 

 

 

 

 

Další věc, kterou se děti ve škole učí, je správné držení tužky.  

Jenže ve věku šesti (případně sedmi) let nemůžeme už bohužel v žádném případě mluvit o „učení se 

správného úchopu“. Jedná se totiž už o přeučování. A jak jistě sami víte, něco se přeučit je daleko složitější 

než se něco rovnou správně naučit.   

Proto doporučuji zaměřit se na správný úchop co nejdříve. V tomto videu najdete tipy, jak na to.  
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Ale základem je: uvolněná ruka. Dítě musí tužku držet zlehka a netlačit na ni.  

Pro předškoláčky je dobré používat pastelky, které mají plnou stopu – což znamená, že píší sytou barvou, 

aniž by bylo nutno na ně více zatlačit. Skvělé jsou velké trojhranné pastelky, nebo hrubé fixy, které dělají 

otisk opravdu jen lehkým přiložením.  

Pokud si nejste jisti, zda vaše dítě tlačí na tužku nebo ne, udělejte jednoduchý test. 

Dejte pod sebe 4 papíry a nehte dítě udělat třeba kolečko.  Pokud na druhé straně nebude otisk – SUPER – 

vaše dítě píše zlehka jako pírko. Nicméně na druhém papíře být otisk ještě může, ale na třetím už by 

viditelný být neměl a na čtvrtém už vůbec ne. Pokud vidíte otisk kolečka opravdu i na 4. listu, pracujte na 

uvolnění ruky – fixy jsou na to ideální, protože jejich stopa je vidět i při lehkém dotyku s papírem.  

 

 

Ke správným návykům psaní také patří správné sezení.  

 

Mrkneme teď na to, jak má podle odborníků správné sezení při psaní a malování vypadat. 

Ideální je, pokud máte nábytek, který roste spolu s dítětem. Ale pokud tomu tak není a dítě sedí u běžného 

psacího stolu nebo v kuchyni u jídelního stolu, vždy musíme dodržovat několik zásad.  

V prvé řadě se musíte podívat, zda má dítě chodidla položená na zemi. Pokud tomu tak není a dítěti tzv. „visí 

nohy ve vzduchu“, musíte buď správně nastavit židli a pracovní plochu (pokud jsou nastavitelné) nebo 
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podložit dítěti nohy. Možná se vám to zdá jako zbytečnost, ale opora pro nohy je velmi důležitá. Nohy proto 

musíte podložit tak, aby chodidla, kolena a kyčle svíraly pravý úhel. Často stačí dát dítěti pod nohy malou 

stoličku nebo krabici například od bot. 

Pracovní plocha musí být v takové výšce, aby na ni dítě položilo složené ruce a lehce se při tom naklánělo nad 

pracovní plochu. Pokud tomu tak není a my nemáme nastavitelný nábytek, který poroste spolu s dítětem, 

musíme dát dítěti na židli molitanové podložky nebo koupit dětskou podložku na sezení.  

 

 

 

 

 

Lokty mají být na pracovní ploše a tělo se má mírně naklánět směrem dopředu. Mezi bříškem a hranou stolu 

by měla být mírná mezera (dítě nesmí být „nalepeno“ úplně na stole).  Skvělé jsou stoly s výřezem  v místech 

sezení. Takové stoly se dají již běžně koupit, popřípadě si s tím poradí šikovný tatínek nebo dědeček.  

 

Kdykoli při malování (a později psaní) nechejte dítě protřepat ruky – tak, jak jste viděli ve videu – 

potřepejte rukama v zápěstí. Uvolní se tím případná křeč.  

http://www.skolazvesela.cz/


                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jaromíra Bednářová  

41 

© 2020    www.skolazvesela.cz  

 

Závěrem jedna rada: pokud se Vám zdá, že dítě bere lžíci nebo tužku občas do pravé ruky a občas do levé a 

Vy si tak nejste jistí, zda je pravák nebo levák, zajděte na vyšetření na pedagogicko-psychologickou poradnu. 

Tam na základě odborných testů vyhodnotí, zda je dítě levák či pravák, případně zda se nejedná o 

nevyhraněnou lateralitu. V tom případě by vám poradili, jak postupovat dál.  

 

 Shrnutí ze 7. schodu: Uvolňujte ruku, uvolňujte ruku, uvolňujte ruku! 
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8. schod:    Předmatematické dovednosti  

 

Na tomto posledním schodu se budeme věnovat oblasti, kterou bychom mohli nazvat jako umění myslet 

matematicky. 

 To například znamená, že místo čísla 4 si dítě dokáže představit čtyři auta (kostky, kuličky apod.). Pokud si 

dítě umí pod konkrétním číslem představit konkrétní počet, má potom snazší práci nejen při samotném 

sčítání a odčítání, ale například i při rozkladu čísel na desítky a jednotky.  

Před nástupem do 1. třídy by měl předškolák zvládat takzvané předmatematické dovednosti.  

Je to jako stavět dům – také se začíná pevnými základy. A tak i u matiky, abychom měli na čem stavět 

matematické znalosti a dovednosti, musíme mít pevné základy. 

 

Co by měl tedy předškoláček zvládnout před nástupem do školy?  

- orientovat se v prostoru a na ploše  

- roztřídit prvky podle tvaru (barvy, velikosti) 

- určit co je více, méně, stejně 

- chápání pojmů mnoho – málo 

- vyjmenovat čísla do 5 tak, jak jdou za sebou 
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- rozpoznat pořadí předmětů do 5 (první, poslední, hned před, hned za, uprostřed)  

- poznat základní geometrické tvary 

 

A opět i tady platí – pokud má dítě v předškolním věku dostatek podnětů pro rozvíjení matematických 

schopností, má potom snazší práci ve škole – lépe chápe matematické pojmy, lépe se orientuje v číselné 

řadě, rychleji zvládá algoritmy počítání (a to nejen v 1. třídě).  

 

V matematice je důležité využívat od samotného začátku názor. Proto malé děti ke všem příkladům malují 

kolečka, pohybují s kuličkami na počítadle, počítají různé předměty apod. Aby si děti uměly představit:  

7 – 2 = 5,  

tak je nutné, aby si umělo představit například 7 kuliček, dát 2 kuličky pryč a díky tomu zjistit, že kuliček 

zbylo 5. 

 Navíc díky manipulací s předměty a různými jasnými doplňovačkami si samo vše zjistí a lépe tak 

zapamatuje. A to jsou ty dovednosti, na kterých pak staví dál, protože dělat ve třetí třídě tisíc koleček už 

nebude, to už si bude muset umět představit.  

V každé 1. třídě se najdou děti, které umí sčítat a odčítat do 10, ale nedokáží si představit, jaký konkrétní 

počet znamená konkrétní číslo (že číslo 3 jsou třeba 3 kuličky), nechápou pojmy více, méně, nechápou 

posloupnost čísel… mají prostě jako básničku naučené příklady, že 5 – 2 je 3.  

http://www.skolazvesela.cz/


                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jaromíra Bednářová  

44 

© 2020    www.skolazvesela.cz  

Jenže u vyšších čísel a složitějších výpočtů začínají problémy, protože to už se moc jako básnička naučit 

nedá, tam už je třeba pro výpočty chápat určité souvislosti.  

Proto jsou důležité výše zmíněné takzvané předmatematické představy. Jak už jsem řekla na začátku – jen 

na pevných základech se dá stavět dál.  

Proto určitě nic v matice neuspěchejte a vše důkladně procvičte.  

 

V úvodu této části si ještě připomeneme, proč je před procvičením matematických dovedností důležité se 

věnovat zrakovému a sluchovému vnímání a jak tyto oblasti s matikou souvisí. 

 - nedostatečně rozvinutá sluchová oblast může zapříčinit potíže při diktování a zápisu čísel:  

              13 × 30 ,  43 × 34 …. 

   - nedostatečně rozvinutá zraková oblast může mít na svědomí záměnu číslic. 6 – 9, 8 – 3  

 Ale také potíže v případě, kdy jeden příklad můžeme zapsat více způsoby.   

             2 + 1 = 3     3 = 2 + 1    3        

                                                  1    2        

 Zde plně využíváme i pravolevou orientaci a orientaci na ploše.  

To také plně využíváme při orientaci na číselné ose. Orientaci na ploše a prostorové vnímání využíváme i 

v geometrii.    
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A hned se mrkneme, jak vše toto procvičit pomocí pár obrázků: 

Vytvořte si podle obrázku níže podobné prvky, se kterými pak pracujeme následovně:   

 

 

 

 

 

   

- seřaď vedle sebe květinky od největší po nejmenší 

   Jakou barvu má největší? (oranžovou) Jakou barvu má nejmenší? Bílou 

   Která je uprostřed? (žlutá) Jakou barvu má květinka mezi oranžovou a žlutou?  

   (modrou)  

 - seřaď srdíčka od nejmenšího po největší (podobné otázky jako u květinky)  

 - seřaď kolečka od nejmenšího po největší (podobné otázky jako u květinky)  

 - seřaď vedle sebe měsíčky od největšího po nejmenší (podobné otázky)  

 - seřaď vedle sebe všechny největší tvary (největší květinku, největší kolečko,  

   největší srdíčko a největší měsíček) 
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 - seřaď vedle sebe všechny nejmenší tvary 

 - polož vedle sebe: žlutou květinku, červené srdíčko, modré kolečko a bílý měsíček 

   Co je největší? (kolečko) Co je nejmenší? (měsíček) 

 - seřaď vedle sebe všechny zelené tvary. Jaký tvar je nejmenší? (kolečko)  

 -  …tímto způsobem můžete jakkoli pokračovat 

 

Děti hned od začátku 1. třídy v matice porovnávají, co je méně, co je více a co je stejně. Dělají to s čísly do 5, 

ale pozor – budu to stejně tak dělat v 5. třídě u čísel do milionu. Porovnávání prolíná učivem matematiky 

celého prvního stupně.  

 

U porovnávání je zapotřebí, aby si děti uměly představit, že číslo 4 je větší než 2, proto pracujeme 

s názorem. Děti většinou ve věku 5 – 6 let ví, že když drží v ruce 4 kuličky, je to více, než když drží 2. Pokud 

toto dělá dítěti potíže, je zapotřebí upevnit pojmy více a méně.  

 

Z počátku se pracuje opravdu s hromadou věcí a jednou části.  

Tedy na jednu stranu dáte třeba 5 kostek a na druhou stranu jen jedno autíčko. Opakujete pojmy, kde je 

více věcí a kde méně. Čeho je málo, čeho hodně (mnoho). 

Postupně se počet snižuje tak, aby dítě i u rozdílu jen jedné poznaly, kde je více a kde méně.  
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Další hry na procvičení matematiky:  

 

Na obchod 

K této hře budete potřebovat krabičky od jogurtů, od mléka, krabičky od čaje apod. Všechny věci položíme 

na stůl a hrajeme si s dítětem na obchod: Dobrý den, chtěla bych tři jogurty, dvě mléka, jeden čaj… Místo 

reálných krabic můžeme použít také hračky: Dejte mi prosím tři auta, dvě kostky, jednu panenku, dva 

plyšáky. „Nakupujte“ maximálně po pěti kusech. 

 

Kreslíme příšeru 

K této hře nám stačí dva papíry a dvě tužky, případně dvoje pastelky. Sedíte u stolu naproti sobě a každý 

řekne jednu větu: Např.: Příšera má hlavu jako čtverec – Vy i dítě na svůj papír nakreslíte čtverec. Potom 

pokračuje ten druhý: příšera má krk jako trojúhelník – opět Vy i dítě kreslíte. Potom pokračuje ten první, 

např. břicho má velké jako balón, na hlavě má tři anténky, příšera má čtyři nohy, 5 očí apod. Na konci si obě 

příšery porovnáte, zda je máte stejné. Nepoužívejte čísla větší než 5. 

 

U geometrických prvků ještě chvilku zůstaneme. 

Pokud si vaše dítko plete některé geometrické tvary, předříkávejte jasné znaky: 
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– Trojúhelník má Tři strany a Tři rohy 
– Čtverec má Čtyři strany a Čtyři rohy 
– obdéééélník má dééélší  dvě strany 
 
Dětem pomáhá jakákoli mnemotechnická pomůcka a tato zdůraznění (tučné části slov řekněte důrazněji), 
se mi s dětmi ve škole velmi osvědčilo. 
 
Matika umí být zábavná a zajímavá, je ale důležité dětem předkládat takové úlohy, které je budou zajímat a 
které budou chtít řešit. V tomto období je podchycení zájmu velmi důležité.  
 
Další námět na hravé procvičování – zapojte plastelínu.  
 
Jednoduché a velmi efektivní.  Napíšete dítěti číslo a úkolem je tento tvar číslice vymodelovat. Dítě si 

zapojením hmatu lépe číslici zafixuje a také skvěle procvičuje jemnou motoriku, tolik potřebnou pro 

správný nácvik psaní, jak už jsme si řekli na schodu č. 7. Dále k číslu vymodeluje daný počet kuliček. Dítě se 

tak učí  představit místo čísla  2  konkrétní množství předmětů: tedy v tomto případě dvě kuličky.  
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Shrnutí z 8. schodu: Učit dítě matematickému vnímání neznamená učit ho sčítání a odečítání. 

 

 

 

Vítejte u školní brány! Ale než vstoupíte, dovolte ještě jeden důležitý krok:     

ČTĚTE SVÝM DĚTEM. 

 I Albert Einstein řekl:  

"Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Jestli chcete, aby byly ještě chytřejší, čtěte 

jim ještě víc pohádek.“ 

 

 

VÁM I VAŠEMU DÍTĚTI ZE SRDCE PŘEJI PŘÍJEMNÝ A ÚSPĚŠNÝ VSTUP 

DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Na shledanou, Jára  
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