
UČÍME SE SPLÝVAVĚ ČÍST 

 

Vážení rodiče, milí budoucí školáci, 

 

v příštím školním roce, stejně jako již několikrát, se na naší škole bude v jedné z 

prvních tříd učit český jazyk metodou Sfumato, neboli „Splývavé čtení“.  

První třída je v životě človíčka velmi důležitá. Začíná jeho dráha vzdělávání, a 

právě první třída rozhodne, zda se bude učit rád nebo bude brát školu jako 

nezbytné zlo.  

Splývavé čtení je metoda zážitková, která jako snad jediná nikam 

nespěchá a dává dětem prostor k mnoha hravým aktivitám, tedy i k hraní 

s písmenky. To ale není samoúčelné. Tak si totiž děti písmenko opravdu zafixují 

ve všech tvarech i polohách, ve spojeních i textu. Pořadí písmen pro učení je 

velmi vhodně zvoleno. Nejsou si podobná tvarově ani zvukově, a tak se dětem 

nepletou. A než přijde nějaké podobné, to první je již zafixované. 

Písmenka/hlásky jsou rozděleny do tří skupin, jedna – samohlásky- ty se volají, 

dále se jedná o hlásky, které kloužou, nebo syčí (s, l, m…) a ta třetí skupina 

hlásek se vybuchuje (b, p, t…). Poměrně dlouho oproti jiným metodám se čtou jen 

písmenka, než se začne tvořit slabika. (*To ale neznamená, že by se nic nedělo.) 

A i pak je to všechno postupné a pomalé, po malinkých krůčcích. Teprve po 

dokonalém zvládnutí prvních několika dvoupísmenkových slabik se jde dál. A již 

tady, dřív, než umí děti psát, zvládají diktáty formou skládání do barevných 

tabulek. Hlavička prvňáčka má tedy dostatek času si zafixovat nejen písmenka, 

ale i způsob tvoření slabik, naposlouchat podobu zvukovou.  

* Tato metoda je plná dramatické výchovy, ztvárňování básniček a 

obyčejných situací. Tam se děti učí pracovat s hlasem a nestydět se. 

Děti se s každým písmenkem seznámí i s příběhem ve speciálním slabikáři, 

který má nejen pěkné obrázky, ale i text. Ten je plný právě probíraného písmene. 

Děti baví slovní hříčky, i si velmi dobře pamatují dlouhá slovní spojení, například: 

obrovský obr Oliver obhlíží ostrov, ovčák Ondřej odpočívá, Sebastián se sápe ze 

stanu, Bertík se brouzdá bystřinou… Rádi chodí k IT ukázat, co si zapamatovali.  

Zároveň tak i obohacují svou slovní zásobu. Každé písmenko ale přináší i osobní 

prožitek.  

O: ostrov plný pokladů. Hrajeme si na tvůrce ostrova, hledání pokladů, poznávání 

předmětů ve tvaru písmene O a pečeme si lívance, abychom mohli volat: „Ó, to 

máme výborné lívance.“ a správně nastavili rty na výslovnost. 

S: nabízí spoustu zvířat a her v tělocvičně. Na strom a kolem něj umisťujeme 

zvířata podle způsobu života. Zároveň se procvičují výrazy vedle, nad, pod, dole, 

nahoře - které mnohým dětem ještě nejsou zcela jasné. 



B: doručuje balík plný balonků, brusinek, buráků, brček, bublifuk i bonboniéru. 

Bublinky nás pak provází celý týden. Foukáme je brčky z mýdlové vody, lepíme ty 

správné, kde bylo napsané B nad krásnou vanu.  

S písmenkem M si hrajeme na maminky, rodinu s miminkem, celý den o mrňousky 

pečujeme… krásné propojení předmětů.  

A tak je to skoro u všech písmen. I jsou indiáni i s pravými čelenkami, A nás 

zavede k autobusům a povíme si o MHD i s řidiči, s písmenkem E se dostáváme 

k Eskymákům. Na každé z prvních deseti písmen je vyhrazen týden. Ten je 

doprovázen písničkami na dané písmenko a je tomu vždy podřízena i výtvarná 

výchova, pracovní činnosti a výchova dramatická. 

Ale to, co navenek vypadá jen jako hraní, je pro obě zúčastněné strany 

dřina a spousta práce. K propracované metodice čtení je stejně zajímavá a 

podrobně rozpracovaná metodika psaní. Krůček po krůčku, tah po tahu, švih po 

švihu. Pro nepedagoga, přesněji pro každého člověka, který nikdy neučil v první 

třídě, je takové rozpracování po „milimetrových krůčcích“ nepochopitelné. Ale to 

je přesně to, co je velmi potřebné, aby dítě zvládlo každý ten malinkatý krůček a 

mělo z toho dobrý pocit. Každá metoda učí dělat ovály a kroužky, lomené čáry a 

vlnky, ale jen u Sfumata je hned nabídnut i krásný obrázek. Malované psaní. O-

ovečky, propracované oko, A-astronaut, anděl, M-medvídek, myšák… Děti jsou 

překvapené, co všechno z kroužků a oválků dokáží pod vedením vytvořit. A jsou na 

sebe právem pyšné.  


