
Informace o budoucích prvních třídách 

Kde budou umístěné první třídy, kdo bude učit v prvních třídách? 

První třídy budou umístěny v přízemí školy.  

Ve školním roce 2021/2022 budou učit v prvních třídách tyto paní učitelky: 

  1. A - Mgr. Jana Nosková  

  1. B - Mgr. Renáta Formánková 

  1. C - Mgr. Jitka Kyseláková 

Může být dítě zařazeno do stejné třídy se svým kamarádem? 

Rozdělení dětí do tříd je v pravomoci ředitele školy. O způsobu rozdělování dětí do tříd byli rodiče 

informováni na schůzce rodičů budoucích prvňáčků. Děti s trvalým bydlištěm ve stejné vesnici 

zařazujeme společně 

Metody výuky čtení 

Na naší škole již mnoho let vyučujeme čtení analyticko-syntetickou  metodou. 

Analyticko-syntetická metoda čtení je založena na skládání slabik = slabikování. Analyticko-

syntetickou metodu čtení znáte všichni, učili jste se s ní všichni číst ve škole. Jde o normální 

slabikování. Analýza /rozklad/ slov znamená, že se děti učí rozkládat slova na slabiky a na jednotlivá 

písmena. Syntéza je skládání slabik z písmen a skládání slov ze slabik. Tímto způsobem se učila 

většina lidí číst. 

Žáci čtou od samého počátku s plným porozuměním. To jim přináší radost a větší chuť do práce. 

Zároveň si cvičí fonematické sluchové vnímání. Pomocí her rozkládají a skládají slova na hlásky a 

slabiky. Až do této doby se cvičí jemná motorika ruky a prstů pomocí kresebných cviků. Teprve pak 

začnou žáci s osvojováním psacích tvarů písma. Psát učíme vázaným písmem. 

Metody výuky matematiky 

Moderní činnostní vyučování je na vědeckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních 

metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a 

tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní 

iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří. 

Základním principem činnostního vyučování je probouzení zájmu (motivace) a nabývání nových 

poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a 

pomůcek. 

Činnostní učení je založeno na metodě objevování. Žáci sami, na základě kroků doporučených 

učitelem, objevují principy a zákonitosti pozorovaných jevů. Vlastní manipulací s pomůckami a vlastní 

tvorbou úloh získávají žáci poměrně rychle a především trvale praktické zkušenosti, k čemu nový 

poznatek nebo dovednost slouží, např. v matematice potřebné algoritmy a pravidla, aniž by počítali 



velké množství numerických příkladů bez porozumění. Při činnostním učení postupujeme od prožitků 

žáků k faktům a teoriím. 

Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má 

pro žáky osobní smysl. Zároveň se zaměřuje na zvládnutí podstatných jevů a odkrývání jejich 

vzájemných souvislostí. Příklady a modelové situace učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro 

vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu činnostních vzdělávacích postupů je žák veden k 

sebekontrole, sebehodnocení a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Učí se pracovat sám i spolupracovat 

v týmu. Poznává okolní svět a následně poznává i sebe. 

Které učebnice používáme v 1. ročníku? 

Živá abeceda Nová škola  

Pracovní sešit ke Slabikáři Nová škola 

Slabikář Nová škola 

Uvolňovací cviky Nová škola 

Písanky Nová škola 

Matematiky Nová škola - Matýsek  

Já a můj svět – Prvouka - Nová škola 


