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PÍSANKA, 1.–3. DÍL
Písanky pro 1. ročník obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Žáci se nejdříve učí 
psát malá psací písmena. Teprve v posledním dílu se seznamují s velkými psacími písmeny. 

PÍSANKA, 2. DÍL
V tomto díle písanky si žáci osvojují malá psací písmena v pořadí podle Slabikáře, 1. díl, (z, 
d, k, š, r, dvojhlásky ou, au, eu) a pokračují psacími tvary písmen v pořadí podle Slabikáře, 
2. díl, (c, h, b, č, ž, ř, ch, f, g).
Žáci se postupně učí psát slova tříslabičná s otevřenou slabikou typu malina, slova dvouslabičná 
se zavřenou slabikou typu motýl, dvouslabičná slova s dvěma souhláskami uprostřed slova typu 
myška, dvouslabičná slova s dvěma souhláskami na začátku slova typu škola a jednoslabičná 
slova typu král.
Při nácviku psaní se cyklicky opakují tato cvičení:
• vyvození tvaru nového písmene, slabiky, slova,
• opis písmen, slabik, slov,
• přepis písmen, slabik, slov,
• psaní podle obrázků s nápovědou,
• psaní podle obrázků bez nápovědy (autodiktát).
Nově se žáci začínají seznamovat s psaním vět. Protože dosud neznají tvary velkých psacích 
písmen, první slovo ve větě je nahrazováno obrázkem. Žáci se soustředí na správný opis a poz-
ději přepis slov a psaní mezer mezi slovy. Mezery jsou zpočátku vyznačovány šedými proužky.

Jak správně držet psací náčiní
Žák drží tužku třemi prsty – špetkovým úchopem. Tužku drží 
lehce dva až tři centimetry nad hrotem tak, aby horní konec 
směřoval k rameni. Ruka leží volně na malíčku, při psaní se 
po něm lehce posunuje.

Jak správně sedět při psaní
Žák sedí na celém sedadle. Jeho cho-
didla spočívají na podlaze. Tělo je mírně 
nakloněno dopředu, ale nedotýká se hrany 
stolu. Ramena jsou stejně vysoko, před-
loktí má žák souměrně na psací desce, 
ruce mírně oddáleny od těla. Dlaň levé 
ruky (u leváků pravé ruky) lehce přidržuje mírně nakloněný sešit.
Pokud sedí v lavici vedle sebe levák s pravákem, pak levák by měl sedět vždy na levé straně.
Výuka psaní u leváků je stejná jako u praváků. Vše probíhá jen souměrně opačně.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-2719/2017 dne 4. dubna 2017 k zařazení do 
seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro 
vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník, s dobou platnosti šest let.
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