
Milí rodiče, 

 

dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji       

se Diana Valentová, je mi 47 let, vystudovala        

jsem speciální pedagogiku pro učitele na      

Masarykově univerzitě. V Lovčicích pracuji od      

roku 2006, v posledních letech jako třídní       

učitelka I. třídy, tedy spojeného 1. a 2. ročníku         

nebo 1. a 3. ročníku.  

Ve škole jsem pověřena funkcí zástupce statutárního orgánu, jsem zástupcem          

pedagogů ve Školské radě, zpracovávám program poradenských služeb školy.         

Jsem zapojena do projektů Erasmus+  a  Šablony I, II. 

Při výuce matematiky v 1. až 3. ročníku naše škola využívá metodu profesora             

Hejného. Ta je založena na respektování 12 klíčových principů, které se           

skládají do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s            

radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky,           

které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních            

dnů.  

Víte, kolik je ve vašem bytě nebo domě oken? Zpaměti asi ne…, ale když chvíli               

přemýšlíte, dokážete po čase odpovědět. A správně. Protože máte schéma          

vašeho bytu či domu v hlavě. Děti mají schémata také v hlavě. Hejného metoda              

je posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. Metoda            

pracuje v různých prostředích, cesta autobusem, rodina, krokování, pavučiny,         

stavby z kostek a jiné. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil             

všechny styly učení se a fungování dětské mysli, povzbuzuje k experimentování,           

podporuje samostatné uvažování dětí. Učitel je průvodcem a moderátorem         

diskuzí, učí žáky pracovat s chybou, která není prostředkem zavržení, ale může            

nás posouvat dál. Děti v hodinách matematiky nečekají, až se výsledek objeví na             

tabuli. Pracují ve skupinkách, po dvojicích nebo i samostatně. Každý žák je tak             



schopen říci, jak k výsledku došel, a umí to vysvětlit i druhým. Výsledek se rodí               

na základě spolupráce a tak to má být. S Hejného metodou si v hodinách              

užijeme hodně pohybu, bádání i legrace.  
 

Při výuce počátečního čtení a psaní jsme vsadili na metodu splývavého čtení            

Sfumato. Tato metoda se do českého školství dostala v roce 1992. Autorka            

metody Sfumato Mária Navrátilová (původně operní zpěvačka a učitelka v          

oblasti hudebně dramatické) je přesvědčená, že se díky její metodě naučí číst            

opravdu každé dítě.  

Po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu v             

dutině ústní. Metoda pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky             

číst nahlas. Každé písmeno, které dítě tvoří hlasem, má hlasitý projev se silným             

vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě jakoby drží hlásku, což zní „zpěvně“ a              

jen co rozliší následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu. 

Po více jak 6 letech výuky počátečního psaní a čtení metodou Sfumato mohu             

také z vlastní zkušenosti říci, že tato metoda skvěle funguje a umožňuje dětem             

rozvíjet jejich počáteční čtení a psaní ve vlastním tempu. Sfumato zabraňuje           

dvojitému čtení, dítě díky ní čte plynule a s porozuměním. Věřím, že jsme v naší               

škole zvolili tu nejlepší metodu výuky čtení a psaní, o čemž mne přesvědčují i              

slova profesora Matějčka, jehož knihy provázejí celý můj profesní život. Ten           

označil tuto metodu ve své podstatě za revoluční, protože dokonale rozlišuje           

zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti,        

přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let.  

S oběma těmito metodami bych Vás ráda blíže seznámila formou online           

setkání,  na které Vás tímto srdečně zvu.  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=metoda+sfumato&sxsrf=ALeKk00jYm5XvNTpdknN6KNHrn9vLwCnwA:1614541554956&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KUvaBqYflW7BPM%252Crk84dNgtnPjT7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSeb5jOMU-gZBl9Cwy1SBNB5p0Xvw&sa=X&ved=2ahUKEwjanO7-q43vAhXnlIsKHWxlCOUQ9QF6BAgIEAE#imgrc=KUvaBqYflW7BPM


 

 

 

 

  
 


