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Tak si pište... (pokračování)

Metodika hodiny
• stanovit cíl hodiny 
• žáci musí vědět, z čeho budou klasifikováni, měli 

by mít možnost opravy známky 
• účelem výuky není příprava na soutěže, žáci se po-

třebují naučit písemné komunikaci 
Možnosti vedení hodin
• V případě používání učebnic – kontrola starého 

učiva (10 minut), zjistíme, jak žáci umí písmenko 
z minulé hodiny – nácvik slov, rychlosti (rychlé 
věty), přesnosti. Dvojice žáků si navzájem kont-
roluje přesnost psaní, když je polovina žáků neú-
spěšná, nejdeme dál. 

• „Vyhmátnout“ nové písmenko (tj. naslepo vy-
zkoušet hmat, žáci se např. dívají do okna, na 
tabuli). Nadiktujeme jeden až tři řádky, pak po-
kračujeme z učebnice. Když žáci při opisu udělají 
chybu, opisují znovu řádek s chybou. 

• Používáme-li program – žáci si současně s progra-
mem otevřou Word, ve kterém si nacvičují chybně 
napsaná slova. Zároveň je vedeme k evidenci chyb 
v Excelu, kde si v jednom sloupci zapisují slova, ve 
kterých chybovali, a ve druhém sloupci pozname-
nají záměny písmen. K přepínání mezi programy 
zásadně používáme klávesové zkratky Alt + Tab. 
Hodinu pak můžeme začít např. tak, že si žáci 
najdou svou evidenci chyb a nejprve si procvičí 
slova, ve kterých minulou hodinu chybovali, nebo 
se vrátí na procvičení písmen, která zaměňovali. 
Teprve pak přejdou k výukovému programu. 

• Po 20 minutách je čas na novou informaci, prota-
žení. 

• Ukážeme žákům cviky na uvolnění ramen, krč-
ních svalů, hrudní páteře, protažení zádových 
svalů, prstové cviky. Nezapomínáme také na od-
počinutí očí – dívat se do dálky, mrkat (fixace oka 
na neměnnou vzdálenost může po delší době způ-
sobit vady zraku). Neznáme-li taková cvičení, mů-
žeme si najít na internetu cviky „pilates“, „jógy“ 
nebo požádáme o spolupráci kolegy tělocvikáře. 

• Po „protahovací“ přestávce buď vrátíme žáky do 
výukového programu, nebo zařadíme jinou čin-
nost, viz dále – kapitola Zpestření výuky. 

• Nezapomínáme dávat žákům v předstihu infor-
mace, které třeba nejsou ve vašem programu dost 
zdůrazněny – např. nutnost střídat klávesu „Shift“, 
používání pravého malíčku pro klávesy „Enter“ a 
„Backspace“, puštění pravého malíčku ze základní 
polohy při nácviku tečky atd. 

• Věnujeme se zaostávajícím – žáci dost často za-
ostávají proto, že se neumí soustředit nebo chtějí 
psát rychle jako soused či nepíší rytmicky. V tom 

případě stojíme u žáka, ukazujeme tužkou písme-
na a čteme je v rytmu. Žák má buď zavřené oči, 
nebo si v duchu říká písmena s vyučujícím, ťuká 
si nohou. Zaostávání může být samozřejmě způ-
sobeno také nejrůznějšími poruchami (dyslexie, 
dyskoordinace = správný prst, opačná ruka). Mu-
síme přijít na to, o jakou vadu se jedná. 

• Jsou jedinci, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou 
schopni pracovat s výukovým programem. Pak je 
dobré přejít alespoň na nějakou dobu na nácvik ve 
Wordu, nejprve z papírové předlohy, pak z obra-
zovky. 

Zpestření výuky 
 Připravíme si nejrůznější cvičné texty (zpočát-
ku stačí jeden až tři odstavce) pro použití ve ško-
le i doma, které mohou sloužit k rozvoji přesnosti 
a rychlosti psaní, rytmického psaní, pro minutová 
cvičení, pro procvičení určitého písmenka, pro dys-
lektiky, pro diktáty. 
Procvičení probíraných písmen + rytmické psaní 
• nadiktujeme žákům třípísmenková slova – např. 

ber, drb, hrb, bez, boj, zab, baf
• na druhém řádku žáci píší tato slova znovu, vytles-

káváme do rytmu, nebo počítáme jedna, dva, ... 
• potom žákům diktujeme čtyřpísmenková slova, 

žák každé diktované slovo píše dvakrát za sebou, 
např. habr, habr, vrba, vrba, zubr, zubr, brzy, brzy

• podobně pokračujeme se slovy na 5, 6, 7, 8 písmen 
• můžeme také nechat žáky tvořit slova, která např. 

dvakrát obsahují probírané písmeno 
 Za nějaký čas se k procvičení písmene vrátíme, 
zvláště se věnujeme písmenům, ve kterých žáci často 
chybují. Ve druhé polovině roku můžeme psát věty, 
ve kterých každé slovo začíná procvičovaným písme-
nem. Jako příklad uvádím text pana Ing. Raimunda 
Šedého: Dopoledne desátého dubna dovezl doma-
nínský děda Daně dárek. Dvoupatrový dort. Dojatá 
Dana dlouho dědovi děkovala. Dobrák děda dovolil 
Daně donést dort dětem do druhého domu. Dana 
dala díl dortu Davidovi, Drahomíře, Daliborovi, De-
nise a Dominikovi. Drobek dortu dala dobrmanu 
Danovi. 
Nácvik převodu viděného na psané (oko – mo-
zek – prst) 
• žáci opisují ze slov jen souhlásky, nebo jen samo-

hlásky 
• opis nesmyslných textů
• psaní zprava doleva (tzv. arabské) 
• psaní ve vzduchu (nad stolem, nad klávesnicí) 

Pokračování textu naleznete na našich webových 
stránkách.


