
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 2. 12. 2020 v on-line prostředí 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání uvedl Mgr. Norbert Kobela z MAP Čáslavsko. Hostem dnešního setkání a hlavním 

přednášejícím byla PhDr. Kamila Balharová. 

Na samém začátku webináře proběhla anketa paní doktorky, kterou chtěla zjistit, co účastníci od 
webináře očekávají. Konkrétně se ptala na následující: Proč jsem se přihlásila na webiná: Potřebuji 
náměty pro individuální práci s dítětem s poruchou učení/potřebuji náměty pro skupinovou práci s 
dětmi s poruchou učení/potřebuji náměty používat s celou třídou i při online vzdělávání/potřebuji 
nové nápady/jiné.). U odpovědí převažoval zájem o nové nápady a náměty pro skupinovou práci i 
s celou třídou při online vzdělávání. 
 
Paní doktorka webinář uvedla obecnou informací o tom, že děti s dyslexií mají problémy se čtením a 
většinou nechtějí číst. My je ale potřebujeme ke čtení přivést. Dále uvedla informace ze zahraničních 
studií, u nichž rozporovala, že by děti, které nejsou ve třetí třídě kompetentními čtenáři, hendikepuje 
dyslexie takovým způsobem, že už nikdy nedohoní své vrstevníky v učení.  
 
Jak podpořit čtenářskou gramotnost u dětí s dyslexií? Paní doktorka zdůraznila, že dítě s dyslexií vidí 
text úplně jinak, než jak jej vidí ostatní. Toto demonstrovala na textu přepsaném s takovými 
„chybami“ s jakými text běžně vnímají a vidí nekompenzované děti s poruchou učení. Následně 
účastníci do chatu sdíleli zkušenost s textem – co pro ně bylo nejtěžší. Upozornila na to, co všechno i 
dospělý mozek bez dyslexie musel zpracovat, aniž bychom o tom cíleně přemýšleli, navíc je třeba mít 
určitou životní zkušenost, abychom text dokázali správně dekódovat. Dětem ale skáčou číslice i 
v matematice, tak se porucha čtení promítá i v matice. Dále dělá problém interpunkce, to se daří 
kompenzovat až kolem páté třídy. Vynechané číslice zapříčiňuje unavený mozek. Dyslexie se nedá 
vyléčit, můžeme ji pouze kompenzovat. A to tak, že dítěti rozšiřujeme slovní zásobu. A to zásobu 
aktivní, nejen pasivní. Mozek může dokonce zcela vypnout a „nevidět“, pokud je příliš přetížený, dítě 
má černo před očima. V dospělosti už člověk „nečte“ jednotlivá písmena ve slově, podíváme se na 
slovo a víme, co znamená, orientujeme se podle prvního a posledního písmena. To ale tyto děti 
nemají. Skáčou jim i první a poslední písmena. Postupně se pomocí kompenzace dětem podaří, aby 
jim první a poslední písmena neskákala a čte se jim snáze. Další typická chyba je měkčení. Tato chyba 
může ale zapříčinit změnu slovního druhu a tím pádem nepochopení podstaty sdělení v textu.  
 
Text, jak ho mohou vidět dyslektici, může vykazovat tyto znaky: zrakové záměny hlásek ve slově, 
nejprve vidí a potom ve slově čte druhou nebo další hlásku v pořadí, vynechávání písmen, neslyší 
koncovky, měkčení, neslyší délky, interpunkce – nevědí, jak se čte, ani jaký má význam.  
 
Pro kompenzaci dyslexie nabízí paní Balharová beletristické učební text, které vytvořila spolu 
s manželem. 
 
 



 

 

FIOVO ČTENÍ  

- pracovní listy, pro děti s genetickou metodou čtení, tato technika někomu nevyhovuje, často 

děti s nedozrálým sluchovým vnímáním, s dysfázií a ty, které ještě docházejí na logopedii, 

hlásky neslyší 

- spec. ped. úkoly (rozvoj sluchového a zrakového vnímání) odstupňované podle náročnosti: na 

procvičení samostatných slabik, slov s otevřenými a uzavřenými slabikami, slabiky se 

skupinou souhlásek 

- použití od poloviny první třídy 

- hra – písmenka (malé, velké, tiskací, psací varianty) se nastříhají, jednotlivá + čtyřkartičkyv 

čtyřkartičky – přiřadit a nezapomenout nechat je dětmi pojmenovat (psací, tiskací, velké, 

malé), další varianta je ukázat čtyřkartičku a schovat ji, třetí varianta je vybavování všech 

tvarů z paměti 

- hra „Jeden den“, zaměřený na délku slabik, dítě má pocit, že nečte, ale přesto se procvičuje 

spousta věcí (paměť – viz hra „dojdi si pro slabiku“), úkoly 1: přiřaď tečku/čárku, přikládáme 

tečky/čárky (tužka/knoflík), úkol 2: varianta „dojdi si pro slabiku“ – dojde ke stolu, přečte (i 

když si to neuvědomuje a nemá k tomu instrukci, vlastně čte, i když nerozumí obsahu), a 

dojde ji zapsat;  

- hra „Na ozvěnu“: rodič udělá pohyb (tleskne) a vyslovuje slovo, např. máma, dítěti se bystří 

soustředěnost – musí se soustředit na dvě věci najednou 

- hra „Pyramida“ – analýza slov na jednotlivá písmena, stejný systém jako hra „šibenice“, 

dobrá strategie i ve třetí třídě u angličtiny, u dětí ale lépe funguje, když slova zadávají, hádá 

protihráč 

- hra s barevným podbarvováním – vhodná pro děti, které mají dobré zrakové rozlišování, 

spíše vázne sluchové 

- od 14. do 24. kapitoly – čtení jednotlivých skupin hlásek, to dělá dyslektikům velké problémy, 

nejen při čtení, ale i výslovnost, proto je důležité nejdříve procvičit vyslovování 

Paní Balharová doporučuje, aby rodiče s dětmi řešili významy slov a před spaním dětem četly, ale už 

je nenutili číst. Vede to k přetížení. Dále se snaží je podporovat v tom, aby děti cvičily, aby je nechali 

pohybovat. 

V knize jsou úkoly uvedeny na začátku, dále navazují jen samostatné karty s jednoduchou instrukcí.  

Převod techniky čtení genetické na slabikovou. Jde využít i pro děti, kterým nejde slabiková metoda 

čtení, ale tam by ji využila později. Není zaměřená na porozumění čtení. 

Co se sluchovou stránkou? Na stránkách www.centrumrozvojedeti.cz program Benaudira, webové 

stránky paní Balharové - Kaminet – u dětí, které neslyší délky cvičit nejprve sluchovou paměť pomocí 

procvičování délek.  

PUTOVÁNÍ KLOKÁNKA JUMPÍKA 

- zaměřená na porozumění čtenému 

- sedm kapitol 

- vychází z obrázků a předvídání textu za jejich pomoci 

- pro třeťáky, paměť druháka to neutáhne 

Má tři části. V první zaměřená na předvídání pomocí obrázků, odpovídání na otázku a tvorbu věty, 

která popisuje obrázek – motivuje k dalšímu čtení. Druhá část – stejný text rozdělený na více částí, 



   

   

zaměřeno na porozumění větě. Třetí část – tvorba otázek – nejsložitější. Tím se připravují na syntax na 

druhém stupni.  

Paní Balharová navázala praktickou ukázkou práce s textem z knihy. Součástí bylo předvídání pomocí 

obrázku spolu se zapisováním úvah o textu a poznámek k práci s textem. Dětem práci s textem 

usnadní předchozí předvídání z obrázků. Zároveň je to motivuje k dalšímu čtení. Další práce s textem 

zahrnuje dotazování – v čem jsme se trefili, co se nám podařilo odhadnout při předvídání. Není 

důležité, aby četly, může číst pedagog. Důležité je, aby se soustředily na obsah. První část knihy lze 

využít ve třetí třídě, druhou ve čtvrté (hra na detektivy).  Doporučuje se nejprve si prohlédnout 

obrázek a otázky k textu až později. Dochází pak k plodné diskusi mezi dětmi. Pedagog jen vkládá 

podnětné otázky („A co ještě tam vidíte?“).  

Na vnímaný text dětí s dyslexií má vliv pozadí. Nevhodné je bílé pozadí se vzorem – i v dospělosti se 

čte nejhůř. Ideální je jednobarevné. Neexistuje jedna nejvhodnější barva pozadí. Každý preferuje 

jinou. Naučí se i černé písmo na bílém pozadí, ale trvá jim to déle a vyvolává jim to zrakový stres. 

Nejvhodnější barva se zjistí při speciálním vyšetření nebo pomocí přikládání barevných folií, 

podbarvování. Děti nechtějí být jiné než spolužáci, takže stačí nastříhat záložky. Někdy stačí pouze 

určitou dobu, po zautomatizování čtení. Přetěžovaný mozek vyvolává migrény – zkrátit dobu čtení, 

střídání se ve čtení s rodičem/pedagogem/spolužáky.  

Typ na knížky pro 1. a 2. třídu – inspirace u nakladatelství Fragment – systém čtení pro genetickou i 

analyticko-syntetickou metodu čtení, čteme s obrázky, čteme spolu. Jasně vyznačené (u první třídy) co 

má číst rodič a co má číst dítě. Rozdělené podle věku a náročnosti.  

Hra na detektivy: pracuje se stejným textem a příběhem jako v první části, u prvního čtení dyslektika 

nedochází k porozumění, čtení nahlas pomáhá při rozvíjení čtení, při čtení potichu se soustředí lépe 

na porozumění (proto doporučuje číst odstavec nahlas, potom potichu). Při hře na detektiva hledají 

slova, která do textu nepatří. Je potřeba, aby mluvily nahlas, aby zautomatizovaly novou slovní 

zásobu. Slova vygenerují z textu. Z nich potom složí větu. Zopakuje se, čím věta začíná, čím končí. 

Nesoustředí se ale v ten okamžik na obsah příběhu. Je to pro ně nelehké.  

Ve třetí části knížky je hra zaměřená na tvoření otázek. Hrají dva hráči. Postupujeme po hracím poli. 

Vybereme si kartičku. Utvoříme otázku tak, abychom si mohli odpovědět některým ze slov z té věty 

z kartičky. Postupně obejdeme mapu celé Austrálie. 

Na závěr navázala dlouhá diskuze a odpovídání otázky účastníků. 

Shrnutí paní Balharové: používat bezpatkové, comicsans a arial, verdana, calibri, vyvíjejí se open 

dislectic (dospělí dyslektici sami sobě).  

 


