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Sfumato® - Splývavé čtení® je metoda výuky českého jazyka 
v 1. ročníku na naší škole. Za koncepcí metody stojí již více než 20 
let česká pedagožka a učitelka hudby PaedDr. Mária Navrátilová. 
Do výuky čtení přenesla: 
 

 hru s dechem (vitální kapacita plic, břišní svaly)  
 hru s hlasem (hlasitost, intonace) 
 výslovnost (artikulace)  

V podstatě hlasité čtení upravila, aby byl každému dítěti dán 

dostatečný čas pro rozlišení písmene. Sfumato® vychází ze 

skutečnosti, že každý dynamický stereotyp (chůze, řeč, hra na 

hudební nástroj, tanec…) vznikal z pomalého provedení od 

vytváření návyku, upevňování, fixaci k zautomatizování. Technika 

respektuje individuální tempo čtení každého žáka. Metoda 

Sfumato® (z italského sfumare = překrývání) je založena na 

postupném načítání následujícího písmene při současném držení písmene čteného. 

Fixuje se postup zraku zleva doprava. V praxi to znamená, že dítě vyslovuje - drží hlásku 

tak dlouho, než je schopno bezpečně rozeznat následující písmeno, identifikuje jeho 

grafickou podobu (grafém) a vysloví hlasitý zvuk (foném). To, že dítě správně přiřadí foném 

ke grafému je základem bezchybného čtení. Dlouhá expozice hlásky se s přibývající 

jistotou dítěte zkracuje. Dítě také není stresováno individuálním čtením, ale čte vždy ve 

skupině.  

Postupuje se od jednotlivých písmen k dvoupísmenkovým spojením a následně slovům. 

Proto je velice specifické i pořadí osvojování písmen (O, S, B, U, A, L, M, E, I, P, N, T, K, 

V, D). Vychází z kontrastu fonémů, způsobu tvoření a artikulace. Pokud dostane malý žák 

dost času k bezchybnému osvojení a fixaci písmene, nebude muset později bojovat se 

záměnami podobných písmen či s dvojitým čtením. I slabší děti tak mohou zažít úspěch 

hned od začátku a čtení je bude bavit.  Rychlost čtení by totiž neměla být měřítkem 

kvality. Grafémy, které by mohly být náchylnější k záměně (a-e, p-b-d) jsou probírány 

v dostatečném časovém odstupu.  

 

Může se zdát, že začáteční rozjezd je dost zdlouhavý, děti ještě nečtou věty a na 

jiných školách už ano. Zrakové hry s prvky písmen a fixováním očních pohybů po řádku 

plynule zleva doprava je předpokladem pozdějšího plynulého načítání celých slov 

zrakem, správného frázování textu a tím efektivnímu čtení - porozumění čtenému. Ale 

k tomu, aby člověk četl, nestačí jen znát písmena. Je třeba mít do čtení chuť, číst rád, mít 

ze čtení radost. Tento zájem a chuť mohou být ohroženy či až udušeny neúspěchy hned 

v začátcích osvojování si čtenářských dovedností. Je tedy nesmírně důležité nedopustit 

nezdar těch nejmenších - prvňáčků. 
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Psaní  
 příprava paže, ruky a prstů pomocí uvolňovacích cviků, později prvků písmen 

(velký formát, mazací tabulky) 

 důraz na švih paže (ovály z rohu do rohu) 

 technika přitlač x povol 

 náklon papíru 

 

Učení v souvislostech  

• propojení s prvoukou 

 povolání (kosmonaut, truhlář) 

 národy (Eskymáci, indiáni) 

 zvířata (tuleni, tučňáci, medvědi) 

 

• propojení s výtvarnou výchovou 

 erby 

 hra s linií  

 

• propojení s pracovními činnostmi 

 ovečka 

 bublinková koupel  

Všechny materiály a pomůcky k výuce nejen Sfumata Vám budou názorné předvedeny 
v červnu na schůzce rodičů předškoláků. 

Další info: http://www.sfumato.cz/   www.abcmusic.cz 
 
 

Očekávané výstupy z předmětu ČESKÝ JAZYK v 1. ročníku ZŠ Ostopovice: 
 

Jazyková výchova 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 sestavuje slova z hlásek 

 zvládá hygienické návyky spojené se psaním, píše čitelně a úhledně 

 píše správné tvary všech malých i velkých písmen (mimo x, X, q, Q, w, W) 

 zapisuje správně číslice 

Komunikační a slohová výchova 

 pečlivě vyslovuje, odlišuje od sebe zvukově podobné hlásky sluchem 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 odpovídá na otázky vztahující se k textu 

Literární výchova 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu, kreslí ilustraci k textu 

 napíše krátký záznam o knize 

http://www.sfumato.cz/
http://www.abcmusic.cz/

