
Informace rodičům budoucích prvňáčků 

Ve třídách 1. B a 1. C bude probíhat výuka nevázaného – tiskacího písma. Děti se budou učit 
číst a psát tzv. Metodou vzájemného posilování čtení a psaní.

Tato metoda spočívá v souběžné výuce čtení a psaní vždy stejného písmene ve stejném tvaru. 
Žák se učí pouze dva grafémy (malé a velké písmeno) k jedné hlásce. Děti mají ke každé 
straně Živé abecedy a Slabikáře ihned k dispozici odpovídající stranu písanky. Jednoduše se 
tak ihned po přečtení písmene přikročí k nácviku jeho psaní. Vzájemné posilování výuky 
čtení a psaní působí obousměrně a je tak usnadněna výuka čtení, tak výuka psaní. Poté, co se 
děti seznámí s písmenem při čtení, jeho podobu si prakticky psaním lépe osvojí. Protože 
rozumějí tomu, co píší, je navíc od počátku rozvíjeno čtení s porozuměním. Čtením písmene 
v dalších slovních spojeních dochází k fixaci podoby tvaru písmen i pro psaní. (cit. web. 
http://www.pisemetiskacim.cz/)

Od 2. třídy se pak děti učí vázané – psací písmo číst. 

Jak hodnotí tiskací písmo maminky letošních páťáků:

„Za mě určitě spokojenost. Je to pro děti přirozenější a hlavně jednodušší styl písma…“ 

„Co se týká vašeho dotazu k písmu, řekla bych, že je jednodušší než klasické…“

„Syn  s vámi nezačínal s hůlkovým písmem, do čtvrté třídy psal klasicky psacím, často ho 
bolela ruka, je levák. Ve třídě pak viděl u spolužáků, že píšou tiskacím písmem, líbilo se mu 
to a plynule na něj přešel, sám od sebe, teď mu tiskací písmo naprosto vyhovuje, takže za nás 
spokojenost…“

„Tato výuka byla pro děti určitě jednodušší, pohodlnější. V průběhu 5ti let jsem 
nezaznamenala žádný problém…“

„Za sebe můžu na 100% říci, že jsem spokojená. Tiskacím píše rychle a dá se to po ní krásně 
přečíst, věřím tomu, že pokud by psala psacím, tak bych asi měla problém po sobě text  
přečíst. Při nácviku psaní od první třídy jsme neměli problém si písmenka zapamatovat a 
plynule se vše naučila a poté postupně přidala i písmenka psací. Takže za sebe bych mohla jen
doporučit učení dětí tiskacím písmem a ulehčit jim nástup do školy…“ 

http://www.pisemetiskacim.cz/

