
Jak se bude učit v první třídě s matematikou podle Hejného? 
 
Následující text Vám jistě pomůže ve vytvoření si představy o tom, jak to v naší budoucí 
první třídě bude vypadat. 
 
Nácvik čtení bude probíhat slabikovací (odborně analyticko-syntetickou) metodou. Je to 
metoda, kterou se učili číst Vaši dědečkové, babičky, maminky, tatínkové a učila se tak číst 
většina z Vás - rodičů. Je to tedy metoda prověřená časem, která při správném nácviku vede 
k plynulému čtení. Vaše osobní zkušenosti se čtením touto metodou Vám zároveň usnadní 
domácí přípravu se svými dětmi. 
 
V naší škole se žáci učí psát klasickým psacím písmem. Je to stále nejpoužívanější písmo v 
našich krajích a jeho bezpečné ovládání zajistí dětem, že dokážou přečíst jakékoliv písmo 
jakékoliv osoby. 
 
Matematickou průpravu budou žáci zažívat Hejného metodou. Tímto netradičním způsobem 
výuky se vyučuje na stále větším počtu škol nejen v ČR. Žáci při výuce objevují matematiku 
samy a s radostí, oproti klasicky pojaté výuce je Hejného matematika zajímavější a 
kreativnější, podporuje samostatné uvažování dětí, staví na vlastních zkušenostech dětí. 
O této metodě se můžete dozvědět i dočíst mnoho (často velmi rozporuplných) informací.  
Výsledky žáků, které se učí touto metodou, ale mluví o tom, že jejich dovednosti jsou na 
stejné a někdy dokonce na vyšší úrovni, než dovednosti žáků učících se matematiku 
klasicky.  
Kromě mnoha dalších článků o Hejného metodě doporučujeme tyto: 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-s-profesorem-hejnym.A141210_140806_doma
ci_zt 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hejneho-metoda-prijimaci-zkousky.A170630_110555_d
omaci_zt 
https://www.h-mat.cz/caste-dotazy  
 
Velký důraz v první třídě bude kladen na budování vzájemných vztahů, osvojování 
sociálních dovedností, vytváření bezpečného prostředí třídy, udržování příjemného klimatu. 
Tyto dovednosti budeme prohlubovat metodami zážitkové pedagogiky a dramatickou 
výchovou. 
 
V první třídě chceme navázat na výborné zkušenosti s učením venku. Rozhodně to nebudou 
obyčejné vycházky do přírody, ale skutečné lekce s výukovým obsahem různých předmětů 
(prvouka, výtvarná výchova, praktické činnosti, matematika i čtení). Budeme při nich 
využívat přírodní materiály i terén, pomůcky budeme mít přímo na dosah ruky.  
Co všechno a jak se dá učit venku, si můžete prohlédnout třeba tady: 
https://ucimesevenku.cz/proc-ucit-venku/ 
 
Milí rodiče, děkujeme vám za důvěru, kterou jste naší škole přihlášením svého dítěte 
projevili. Budeme dělat vše pro to, aby výuka byla inspirativní a do života je vybavila 
nejrůznějšími dovednostmi. 
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