
 

208 

METHODS OF TEACHING THE INITIAL READING AT PRIMARY 

SCHOOLS IN ENGLAND                        

 

[METODY VYUKY POCATECNIHO CTENI NA ZAKLADNICH 

SKOLACH V ANGLII] 

 

Helena Maresova 

 

doi: 10.18355/PG.2019.8.1.15 

 

Abstract 

The paper gives an overview of the basic methods of teaching initial reading 

at primary schools in England, which has traditionally been ranked at the top 

of the scoreboards in international reading literacy testing. These results are 

probably related to the fact that the local government has set a national 

priority to improve reading literacy (ie, reading literacy). The aim of teaching 

initial reading is both the ability to decode individual words and to 

understand their meaning - the methods of teaching initial reading at primary 

schools in England are therefore focused on both word decoding and reading 

comprehension. 

The paper presents the interconnection of the ability to decode individual 

words and their understanding of the meaning (The searchlight model of 

reading) and also describes the methods of teaching the initial reading used in 

primary schools in England (e.g. Guided reading, Independent reading, 

Modeled reading, Shared reading) with the emphasis on the Phonics method. 
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Abstrakt  

Příspěvek podává přehled o základních metodách výuky počátečního čtení na 

základních školách v Anglii, která se v mezinárodním testování zaměřeném 

na čtenářskou gramotnost tradičně umisťuje na předních místech 

výsledkových tabulek. Tyto výsledky nejspíše souvisí se skutečností, že 

tamní vláda ustanovila zlepšování výuky čtenářské gramotnosti (tedy i 

počáteční čtenářské gramotnosti) národní prioritou. Cílem výuky počátečního 

čtení je jak schopnost dekódovat jednotlivá slova, tak porozumět jejich 

významu - metody výuky počátečního čtení na základních školách v Anglii 

jsou tedy zaměřeny na dekódování slov i na porozumění čtenému textu. 

V příspěvku je prezentována provázanost schopnosti dekódovat jednotlivá 

slova a porozumění jejich významu (The simple view of reading, The 

searchlight model of reading) a dále jsou zde popsány jednotlivé metody 

výuky počátečního čtení používané na základních školách v Anglii (např. 

Guided reading, Independent reading, Modelled reading, Shared reading) s 

důrazem na metodu hláskování (Phonics). 

 

Klíčová slova:  

jednoduchý pohled na čtení, metody výuky, počáteční čtení, phonics 



 

Slavonic Pedagogical Studies Journal, eISSN 1339-9055, ISSN 1339-8660, Volume 8 Issue 1, 2019 

209 

  1 Úvod  

Výuka počátečního gramotnosti je aktuálním tématem v České republice i 

jiných zemích. Porozumění čtenému textu patří k dovednostem, které 

potřebujeme v průběhu celého života. Tato dovednost však není vrozená, 

musíme se jí naučit. 

Anglie se v mezinárodním testování čtenářské gramotnosti (PIRLS - 

Progress in International Reading Literacy Study, testování žáků 4. ročníků 

základních škol) tradičně umisťuje na předních místech, což může souviset se 

skutečností, že tamní vláda ustanovila zlepšování výuky počáteční 

gramotnosti národní prioritou.  

Cílem výuky počátečního čtení je jak schopnost dekódovat jednotlivá slova, 

tak porozumět jejich významu – metody výuky na anglických základních 

školách jsou tedy zaměřeny na dekódování slov i na porozumění čtenému 

textu.  

Při výuce počátečního čtení je anglickým základním školám vládou 

doporučeno používat vícero metod, přičemž základem výuky počátečního 

čtení je metoda Phonics. Různé metody se liší např. strukturou lekce nebo 

tím, zda učitel pracuje s celou třídou, skupinou žáků či žáci pracují 

samostatně (případně ve dvojicích). Metody výuky čtení ovlivňují i výuku 

psaní - dávají model přemýšlení o textu, ten pak žáci používají i při psaní. 

Výuce počátečního čtení je nejvíce času věnováno v předškolním ročníku a 1. 

ročníku základního vzdělávání. Ve 2. ročníku základní školy se čtenářské 

strategie automatizují, čtení se stává plynulejším, žáci se posouvají od výuky 

čtení k používání čtení při výuce v dalších předmětech.  

 

2 Šetření pirls 

 

Mezinárodní testování žáků PIRLS se zaměřuje na zjišťování úrovně 

čtenářských dovedností žáků 4. ročníku. Tato šetření probíhají jednou za 5 

let. Poslední šetření bylo uskutečněno v roce 2016 a jedná se celkově o čtvrté 

šetření. (Janotová, Tauberová, Potužníková, 2016) 

V následujícím obrázku (obrázek č. 1) vidíme tabulku s celkovými výsledky 

žáků jednotlivých zemí, kterých dosáhli při šetření v roce 2016. Na obrázku 

č. 2 pak vidíme tabulku s výsledky, kterých jednotlivé země dosáhly v 

průběhu všech čtyř uskutečněných šetření. V obou tabulkách je Česká 

republika vyznačena červeně, můžeme zde nalézt i Slovensko. Z tabulky na 

obrázku č. 2 vidíme, o kolik bodů se jednotlivé země zlepšily od prvního 

šetření, které se uskutečnilo v roce 2001.   
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Obrázek 1. Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - výsledky, Národní zpráva (str. 

10) 
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Obrázek 2. Mezinárodní šetření PIRLS výsledky ze všech let, Národní zpráva 

(str. 12) 

 

3 Cíle výuky počáteční gramotnosti na základních školách v Anglii 

Cíle výuky počáteční gramotnosti v Anglii jsou zaneseny v kurikulu 

primárního stupně základní školy (The Primary National Curriculum) a 

navazují na cíle počáteční gramotnosti stanovené v kurikulu předškolního 
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vzdělávání. Tyto cíle jsou rozděleny do tří skupin: poslech a komunikaci 

(listening and speaking), čtení (reading) a psaní (writing). Jednotlivé cíle 

jsou mezi sebou propojeny. 

U poslechu a komunikace se jedná zejména o jasnou a srozumitelnou mluvu, 

strukturování myšlenek, naslouchání, udržení pozornosti, zapamatování si 

důležitých bodů promluvy a správných reakcí na slyšenou promluvu. 

Cíle stanovené pro psaní se soustřeďují zejména na pravopis, rukopis a 

strukturu textu. 

Pokud se jedná o čtení, hlavním cílem je, aby žáci četli plynule, bez chyb a s 

porozuměním. Pro dosažení těchto cílů se výuka soustřeďuje na následující 

aspekty: 

1. „Phonemic awareness and phonic knowledge“, tedy uvědomění si 

fonémů a fonetické znalosti. Konkrétně se jedná o schopnost 

pracovat s fonémy, pojmenovat jednotlivá písmena abecedy a 

přiřadit k nim správné fonémy, vědět, že některé fonémy mohou být 

zapsány různými grafémy (a naopak jeden grafém může být 

reprezentován několika fonémy) a dále schopnost rozdělit slovo na 

slabiky. 

2. „Word recognition and graphic knowledge“, tedy rozpoznávání 

slov a grafické znalost. V této oblasti se žáci se učí rozeznat a 

přečíst některá často používaná slova, a rozeznat slova se stejným 

fonetickým elementem. 

3. „Grammatical awareness“, tedy znalost gramatických pravidel a 

porozumění, jak sestavení slov ve větě může ovlivnit její význam. 

4. „Contextual understanding“, tedy porozumění kontextu (The 

National Curriculum: Handbook for primary teachers in England, 

1999). 

3.1 Model reflektorů („The searchlight model“) 

Výše uvedenými aspekty jsou pro výuku počátečního čtení natolik 

významné, že byl v roce 1998 představen tzv. Model reflektorů, jehož cílem 

je předvést komplexnost čtení. Jednotlivé aspekty zde představují čtyři 

strategie, reflektory, které potřebuje čtenář znát a umět použít k osvětlení 

čteného textu.  

Tento model úzce souvisí s jednoduchým pohledem na čtení („The simple 

view of reading“) popsaným v následující kapitole, v modelu reflektorů je 

komplexněji nahlíženo na část, která je u druhého grafu popsána pouze jako 

„word recognition processes“, tedy procesy rozpoznávání slov. Oba modely 

pak shodně považují za stejně důležité pro rozvoj čtenářství jak mechanickou 

schopnost přečíst text, tak schopnost porozumět přečtenému textu. 
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Obrázek 3. Model reflektorů  

Graf byl převzat z Roseova Posudku výuky počátečního čtení. (Rose, 2006, s. 

73) 

 

3.2 Jednoduchý pohled na čtení („The simple view of reading“) 

Tento model byl představen P. B. Goughem a W. E. Tunmerem  v roce 1986. 

Na obrázku č. 4 vidíme, že proto, aby se žák stal zkušeným a pokročilým 

čtenářem, je nutné, aby se rozvíjel jak v oblasti techniky čtení 

(korespondence grafém – foném, spojování fonémů do slov (blending), 

rozkládání slov na fonémy (segmenting), čtení nepravidelných slov), tak v 

oblasti porozumění čteného textu. Obě oblasti jsou pro rozvoj čtenářství 

klíčové.  

Důležité také je, že se rovnováha mezi těmito dvěma oblastmi v průběhu 

výuky čtení mění. Výuka první oblasti je tedy spatřována jako časově 

omezená, zatímco výuka (zlepšování) druhé oblasti pak probíhá po celý život 

každého jedince (Rose, 2006). 

Podíváme-li se na obrázek 4, vidíme, že graf pro „The simple view of 

reading“, jednoduchý pohled na čtení, je vytvořen do kříže, kde v polohách 

proti sobě stojí pro každou z oblastí přídavné jméno („poor“, slabý a 

„good“, silný) vyjadřující, zda daný žák určitou oblast ovládá. 
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Obrázek 4. Jednoduchý pohled na čtení 

graf převzat z Roseova Posudku výuky počátečního čtení (Rose, 2006, s.77) 

Na základě tohoto grafu tedy lze čtenáře rozdělit do čtyř skupin, podle toho, 

jak si v obou oblastech vedou. Získáme tím tedy čtyři skupiny čtenářů, jak 

ukazuje obrázek číslo 2. Tři z těchto skupin mají v jedné či v obou oblastech 

potíže a jsou tedy slabými čtenáři. Z grafu je také patrné, že každá z těchto tří 

skupin vyžaduje pomoc s jiným aspektem čtení. 

 

Obrázek 5. Jednoduchý pohled na čtení 

graf převzat z Roseova Posudku výuky počátečního čtení (Rose, 2006, s.81) 
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4 Metody výuky počátečního čtení na základních školách v Anglii 

Výuce počátečního čtení je v rámci vzdělávání v Anglii věnován největší 

prostor v období předškolního ročníku a v prvním ročníku základního 

vzdělávání. Ve druhém ročníku základní školy dochází zejména k opakování 

a automatizování naučených čtenářských strategií, čtení se tedy stává 

plynulejším a žák se posouvá od výuky čtení k používání čtení ve výuce 

jednotlivých předmětů. 

 Z hlediska používání metod výuky počátečního čtení bylo školám 

doporučeno používat při výuce vícero metod, s tím, že jedinou metodou, 

která musí být zařazena do výuky počátečního čtení na všech základních 

školách v Anglii, je metoda Phonics (hláskování) (Gale, 2000). 

V následujícím textu jsou představeny některé z metod výuky počátečního 

čtení, seřazeny v abecedním pořadí na základě jejich anglických názvů. 

4.1 Čtení v páru, s kamarádem („Buddy (paired) reading“) 

Při výuce touto metodou pracují žáci ve dvojicích, do kterých mohou být 

rozděleni různým způsobem (žáci stejného ročníku, žáci z různých ročníků, 

žák a dospělý). Žáci mohou být do dvojic rozděleni také na základě úrovně 

svých čtenářských dovedností (stejné čtenářské úrovně, zkušenější čtenář s 

méně zkušeným čtenářem) nebo kamarádství (Campbell, 2002). 

4.2 Řízené čtení („Guided reading“) 

Výuka touto metodou probíhá ve skupinách 5 - 8 žáků s tím, že z hlediska 

čtenářských dovedností se jedná o homogenní skupiny. Při výuce metodou 

řízeného čtení pracuje se skupinou pedagog či asistent pedagoga. Skupina 

pracuje s textem odpovídajícím jejich čtenářským schopnostem. (Dewsbury,  

Bindon, 1999) 

Výuka může probíhat jak hlasitým, tak tichým čtením. Samotná výuka je pak 

rozdělena do tří částí: aktivity předcházející čtení, vlastní čtení, aktivity 

následují po čtení. Náročnost úkolů, které žáci při řízeném čtení řeší a témat, 

nad kterými diskutují, je postupně zvyšována společně s tím, jak se zlepšují 

čtenářské schopnosti žáků. Méně pokročilí žáci budou například hledat hlavní 

postavu, pokročilejší čtenáři pak například to, jak je hlavní postava v textu 

charakterizována a popsána. (Wray, Medwell, 2008). 

Tuto metodu je vhodné zařadit až poté, co mají žáci dostatek zkušeností s 

poslechem čtených příběhů a také s metodou „shared reading“, sdíleného 

čtení (popsanou dále v textu). Tato metoda je důležitým krokem k 

samostatnému čtení, proto je důležité, aby se žáci při výuce metodou 

řízeného čtení setkali se způsoby řešení čtenářských problémů, na které 

mohou při četbě sami narazit (Campbell, 2002). 

Knihy, které žáci společně čtou, patří často do tzv. „reading schemes“, tedy 

do souborů knih, jejichž náročnost se postupně zvyšuje a také odpovídá 

schopnostem žáků. Tyto soubory knih jsou vnímány jako cesta k tomu stát se 

pravým čtenářem, který čte běžné knihy a jsou doporučovány také při výuce 

metodou „Phonics“, která je popsána níže. Jednotlivé knihy jsou napsané s 
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ohledem na to, které fonémy žáci umí, délka vět odpovídá komunikačním 

schopnostem žáků. Slovní zásoba používaná v těchto souborech knih, 

vychází ze znalosti korespondence mezi fonémy a grafémy, kterou žáci 

ovládají, a její rozsah se zvyšuje postupně.  (Wray, Medwell, 2008). 

Příklady těchto ze souborů těchto knih jsou „Oxford Reading Tree, New 

Way, Ginn books, Rigby Star, Dandelion Readers.“ (Levy, 2011). 

Tyto knihy často mají příručku s metodikou pro učitele a pracovní listy.  

  

 

Obrázek 6. Reading scheme, kniha pro žáka 
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Obrázek 7. Reading scheme, kniha pro pedagoga, pracovní list 

4.3 Samostatné čtení („Independent reading“) 

Při výuce touto metodou žáci čtou samostatně - každý žák (i pedagog, který 

je žákům vzorem) pro sebe samostatně a potichu čte knihu. Je tedy důležité, 

aby žáci v dané chvíli byli co nejméně rozptylováni, a aby byl ve třídě z 

pohledu hluku i pohybu ve třídě co největší klid. 

Součástí této metody je i sdílení zážitků ze čtení, tedy po každém 

samostatném čtení mají žáci možnost sdělit ostatním, co zajímavého se 

dočetli (Campbell, 2002). 

 

4.4 Vzorové čtení („Modelled reading“) 

Metoda vzorového čtení vychází z lidské přirozenosti kopírovat chování 

ostatních jedinců. Učitel může pracovat se skupinou ale i s celou třídou.  

Podstatou metody je modelování čtenářských strategií, ukázat žákům, jak 

pokročilý čtenář postupuje při čtení neznámého textu. Učitel čte žákům 

nahlas text. Při čtení navíc nahlas modeluje metody a strategie, které používá 

jednak k dekódování jednotlivých slov, ale také k pochopení čteného textu. 
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Je tedy důležité, aby žáci také viděli text (napsaný či promítaný na tabuli, je 

možné také číst knihy většího formátu).  

Výuka je pak rozdělena do tří částí: aktivity předcházející čtení textu, vlastní 

čtení, aktivity následují po čtení textu, tedy aplikace vypozorovaných 

čtenářských strategií při vlastním čtení žáků.  

Každá lekce se soustředí na jeden až dva nové aspekty čtenářství (Dewsbury,  

Bindon, 1999). 

 

4.5 „Phonics“ 

Výuka počátečního čtení metodou „Phonics“ je pro všechny školy povinná. 

Není však předepsáno, jaký program či jaký typ „Phonics“ musí škola 

použít. Školy si tedy mohou vybrat nejen, jak budou tuto metodu vyučovat či 

jaké materiály budou při výuce používat, ale i jaký typ „Phonics“ budou ve 

výuce používat. 

Typy „Phonics“ jsou dva, analytický a syntetický, tedy „Analytic Phonics“ a 

„Synthetic Phonics“. Při výuce metodou „Analytic Phonics“ se zaměřujeme 

na větší části slov (žáci se učí rozkládat slova na jednotlivé fonémy), zatímco 

pokud vyučujeme metodou „Synthetic Phonics“, zabýváme se jednotlivými 

fonémy a grafémy, přičemž podstatou je výuka korespondence mezi grafémy 

a fonémy (Bald, 2007). 

Sluchová diskriminace je pro výuku metodou „Phonics“ důležitá, proto se 

žáci napřed učí rozeznat v mluvené řeči jednotlivá slova, poté slabiky a 

nakonec jednotlivé fonémy. Žáci nejprve rozeznávají fonémy, kterými slova 

začínají, později fonémy, kterými slova končí, rozeznávání fonémů uprostřed 

slov je pro žáky nejvíce náročné. Pokud žák rozezná počáteční foném daného 

slova, je připraven na výuku počátečního čtení. S jednotlivými fonémy se pak 

žáci seznamují ne podle jejich pořadí v abecedě, ale na základě frekvence 

jejich použití v jazyce - častěji používané fonémy se žáci učí dříve (Wray,  

Medwell, 2008). 

Materiálů, které mohou učitelé při výuce touto metodou používat, je velké 

množství. V následujících podkapitolách si představíme některé z nich. 

4.5.1 Program Písmena a Zvuky („Letters and Sounds“) 

Program se zaměřuje na používání 

abecedy k dekódování slov a k 

hláskování. Za velmi důležité je v 

zde považována jak kvalitní výuka 

metodou „phonics“, tak 

zlepšování komunikačních 

a poslechových dovedností žáků. 

Důraz je kladen na vysokou 

kvalitu výuky, systematičnost 

a používání co nejvíce smyslů. 

Dokument obsahuje jak soupis 

znalostí a dovedností, kterých by 

měli žáci dosáhnout, tak návrhy 

jak dané dovednosti a znalosti 
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vyučovat a procvičovat. 

Celý program je rozdělen do šesti fází. První fáze probíhá celá ústně a 

zaměřuje se na zlepšení komunikačních a poslechových dovedností. Se 

samotnou výukou počátečního čtení a psaní začínají žáci ve druhé fázi 

programu, kde se poprvé setkávají s písmeny a učí se k nim přiřazovat 

fonémy. V této fázi tedy žáci čtou kratší slova složená ze dvou či tří fonémů. 

A naopak umí krátká slova zapsat podle slyšených fonémů. Tato fáze je 

rozdělena do pěti částí trvajících zhruba týden, ve kterých se žáci naučí  

přečíst 19 písmen (v dvojslabičných slovech i krátkých větách) a setkají se 

s prvními „sight words“ - slovy, které nelze dekódovat rozkládáním a je 

potřeba se je naučit zpaměti. Ve třetí fázi programu žáci pokračují ve výuce 

jednotlivých fonémů, jsou jim představeny i fonémy reprezentované grafémy 

složenými z více písmen. Na konci třetí fáze by žáci měli znát alespoň 42 z 

celkového počtu 44 fonémů. Dále se žáci seznamují s názvy písmen a také 

si dále rozšiřují seznam „sight words“. Ve čtvrté fázi se žáci více věnují čtení 

delších slov, čtení dalších „sight words“ a hláskování. Pátá fáze je věnována 

čtení delších vět a výběr správného fonému k danému grafému. V poslední, 

šesté fázi programu, by žáci měli mít proces čtení zautomatizovaný a čtení 

delších textů by jim nemělo činit obtíže. V této fázi dochází k posunu od 

výuky čtení k používaní čtení při další výuce. 

Program je koncipován pro předškolní ročník, 1. a 2. ročník základní školy - 

první čtyři fáze jsou naplánované pro předškolní období, pátá fáze je 

rozdělena do třiceti týdnů a je pro ni vyhrazen první ročník, šestá fáze pak má 

být vyučována ve druhém ročníku. 

4.5.2 Program Čtení a psaní začleněno („Read Write Inc“) 

Autorem tohoto programu je 

Oxford University Press, 

konkrétně Ruth Miskin a jeho 

cílem je zvýšit efektivitu výuky 

počátečního čtení a psaní. Tento 

program se zabývá nejen výukou 

počáteční gramotnosti, ale i dále 

výukou čtenářské gramotnosti 

a písařských dovedností. 

Programem provází žabák Fred, 

který může říkat slova jen 

po jednotlivých fonémech. Každé 

písmeno je reprezentováno 

určitým slovem začínajícím na 

dané písmeno.  (S - snake, V - 

vulture) Slova, která žáci nemohou přečíst pomocí Fredovi řeči, jsou 

nepravidelná a žáci se je musí naučit zpaměti. V tomto programu jsou 

označována jako červená slova, „red words“.  

 Celý program je rozdělen do několika samostatných celků, ze kterých si 

mohou školy zvolit libovolný počet. Konkrétní dílčí programy jsou: 



 

220 

„Phonics, Fresh Start, Literacy and Language, Spelling“, tedy výuka 

počátečního čtení a psaní metodou hláskování, Nový začátek, Čtenářská 

gramotnost a jazyk, Pravopis. 

Dva z programů, konkrétně mluvíme o „Phonics“ a „Fresh Start“, Novém 

začátku, se zaměřují na počáteční gramotnost. „Phonics“ je program 

naplánovaný pro předškolní vzdělávání a první klíčové období a může být 

prodloužen až do čtvrtého ročníku. Nový začátek je pak program sestavený 

pro žáky, kterým čtení činí obtíže i v dalších letech, je tedy sestaven pro 5.-8. 

ročník. Oba programy jsou založeny na stejných principech. Používají ale 

rozdílné texty, které jsou vybírány s ohledem na věk žáků. Třetí z programů, 

„Literacy and Language“, Čtenářská gramotnost a jazyk, je pětiletý program 

zaměřený na výuku čtenářské gramotnosti a jazykových dovedností, který 

navazuje na program . „Phonics“ v tom smyslu, že těží ze znalostí a 

dovedností, které žáci v tomto programu získali. Program Čtenářská 

gramotnost a jazyk je připravený pro žáky 2.-6. ročníků. Poslední 

z programů, „Spelling“, Pravopis, je také koncipován na pět let, připraven 

pro žáky 2.-6. ročníku a zaměřuje se na hláskování a pravopis.  (Ruth Mitkins 

Training, online) 

 
4.5.3 Fast Phonics First 

Fast Phonics First je šestnácti týdenní 

program autorů Joyce Watson a Rhony 

Johnston.  

Materiál je koncipován pro výuku celé 

třídy jedním pedagogem. Výuka probíhá 

tak, že pedagog modeluje práci žákům, 

důraz je také kladen na časté opakování a 

procvičování již naučených znalostí. 

Žáci jsou od začátku programu 

seznamováni s korespondencí grafém-

foném, ale i s názvem písmene, 

nepravidelná slova  čtou až teprve, když 

umí číst pravidelná, knihy začínají žáci číst 

od poloviny programu (Bald, 2007). 

 

4.5.4 Jolly Phonics 

Multi-sensoriáně zaměřený materiál 

vytvořený Sue Lloyd a dalšími. Žáci 

poznávají nové písmeno v kontextu příběhu a 

fixují si jeho podobu či výslovnost pomocí 

pohybů. Nové písmeno se žáci učí napsat 

hned, jak jsou s ním seznámeni. Slova, která 

se čtou nepravidelně se žáci učí 

mnemotechnickými pomůckami.  Například 

pro zapamatování psané podoby slova 

„laugh“ se žáci učí větu „Laugh At Ugly 

Goat's Hair“.   
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Program rozděluje výuku počáteční gramotnosti na pět základních 

dovedností, které se žáci musí naučit: „korespondence mezi grafémy 

a fonémy, tvary písmen, skládání fonémů ve slova, rozkládání slov na fonémy, 

nepravidelná slova“ (Bald, 2007, s. 87). 

Materiál Jolly Phonics disponuje výstižně a srozumitelně popsanými plány 

výuky a metod, které jsou při výuce používány. 

  

4.5.5 Letterland 

Dalším multi-sensoriáně zaměřeným 

materiálem je Letterland 

vytvořený Lyn Wendonovou.   

Jednotlivé grafémy jsou žákům 

představovány skrze postavy  

(například „Harry Hat Man, Clever 

Cat“, Harry muž s kloboukem, 

Chytrá kočka) a tvary písmen si žáci 

fixují na základě příběhů o těchto 

postavách. Pro každý foném se žáci 

dále učí určitý pohyb. 

 

4.5.6 Super Phonics 

Tento materiál byl, stejně jako Program 

Čtení a psaní začleněno („Read Write 

Inc“), vytvořen Ruth Mitkins. 

Celým programem opět provází žabák 

Fred, který může mluvit pouze 

po jednotlivých fonémech. 

 

 

 

 

 

4.6 Čtení žákům nahlas („Reading aloud to pupils“) 

Jedná se o metodu, kdy učitel čte žákům příběh z knihy. Od metody 

sdíleného čtení (popsané v následující podkapitole) se tato metoda liší 

zejména tím, že v tomto případě žáci nevidí text napsaný v knize, pouze 

poslouchají čtený příběh. Naopak obě metody mají společnou skutečnost, že 

žákům mohou být čteny texty, které by sami ještě nedokázali přečíst 

(Campbell, 2002). 

Tato metoda je pro žáky přínosná zejména z hlediska rozvoje sluchových 

dovedností a dále také čtenářství u mladších žáků, kteří vidí, jak dospělý s 

knihou pracuje. Žáci se takto mohou  seznámit se strukturou příběhů i s 

jazykem, který je v příbězích používán, slyší výslovnost jednotlivých slov 

a jak učitel pracuje s intonací hlasu a přízvukem (Dewsbury, Bindon, 1999). 
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Výuka metodou čtení nahlas je rozdělena do tří částí: aktivity předcházející 

čtení textu, vlastní čtení, aktivity následují po čtení textu.  

 

4.7 Sdílené čtení („Shared reading“) 

Sdílené čtení je metoda, kdy pedagog nebo asistent pedagoga sdílí knihu 

většího formátu s celou třídou. Písmo knihy tedy vidí nejen učitel, ale také 

žáci. Pokud se tedy v knize často opakuje určitá fráze, mohou se žáci snadno 

ke čtení připojit a danou frázi číst společně s učitelem. Pokud učitel navíc v 

textu prstem či ukazovátkem ukazuje na příslušná slova, „umožňuje učitel 

žákům nejen text slyšet, ale také zrakem sledovat jeho psanou formu.“ 

(Campbell, 2002, s. 140) . 

Struktura lekce vedené metodou sdíleného čtení je stejná jako při výuce 

metodou vzorového čtení, tedy aktivity předcházející čtení textu, vlastní 

čtení, aktivity následují po čtení textu. Pokud se jedná o příklad činností při 

sdíleném čtení, mluvíme například o diskusi nad ilustracemi i příběhem jako 

celkem, odhadování dalšího děje příběhu (na základě ilustrací nebo v 

kontextu událostí, které již byly v příběhu popsány) (Riley, 1999). 

Metod výuky počátečního čtení na základních školách v Anglii je 

vícero. Pokud chceme, aby byla výuka počátečního čtení kvalitní, doporučují 

autoři používat při výuce větší škálu metod, přičemž základem počátečního 

čtení je metoda „Phonics“, která se zaměřuje na technické aspekty čtení, 

rozvoj mluveného jazyka i poslechu. Nejúspěšnější výuka metodou 

„phonics“ (hláskování) je založena také na pečlivě naplánované struktuře 

celého programu, tempu odpovídajícímu schopnostem žáků, častém chválení 

žáků a jejich aktivním zapojení, častém a detailním hodnocení pokroku žáků 

a postupně gradovanou složitostí. (Reading by six, 2010) 

Metody výuky počátečního čtení se liší z hlediska struktury lekcí nebo počtu 

žáků, se kterými pedagog pracuje (celá třída, skupina žáků, spolupráce žáků, 

žáci pracují samostatně). Autoři doporučují napřed pracovat s celou třídou, 

poté se skupinami a následně nechat žáky pracovat samostatně.  
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