
 

 

OSBUA či SFUMATO? O čo vlastne ide..... 

Sfumato = splývavé čítanie 

Splývavé čítanie je spôsob, akým je možné učiť deti čítať s porozumením. Naučia sa čítať hneď tak, že rozumejú 

tomu, čo čítajú. Predchádza sa tak dvojitému čítaniu, tichému či sekanému čítaniu. Je to veľmi hravý a tvorivý spôsob 

učenia čítať, predovšetkým na začiatku školského roka. Prváčikovia  veľa kreslia, maľujú, cvičia,  tancujú, spievajú 

a aj hrajú divadlo. Čítanie je pre nich zábava.  

Najdôležitejšou charakteristikou splývavého čítania je, že ide o čítanie s porozumením. Dôležitou črtou splývavého 

čítania je fakt, že je veľmi vhodné pre deti so špecifickými poruchami učenia. Ide o metodiku čítania SFUMATO, 

ktorá je založená na hlasnom prejave. Dieťa prechádza hlasovým výcvikom, najskôr v spoločnom - hromadnom 

čítaní, pri ktorom dieťa naberie dostatočnú odvahu, jasnosť a zrozumiteľnosť v čítaní.  

Plynulé čítanie je založené na viazanom napájaní hlásky na hlásku. Využívajú sa pri tom zmyslové orgány, ktoré 

nadväzujú na seba v určenom poradí: zrak – hlas – sluch. Dieťa porozumie čítanému textu. Metóda sa používa aj pri 

náprave čítania a deti dosahujú veľmi dobré výsledky aj vo vyššom veku.  

 

Ako vlastne vznikla metóda Sfumato? 

Autorkou metodiky splývavého čítania je PaedDr. Mária Navrátilová. Pôvodným povolaním operetná speváčka a 

učiteľka s hudobne dramatickým zameraním. Úzko sa špecializovala na oblasť nápravy zle čítajúcich detí – 

reedukácia čítania. Absolvovala gymnázium a strednú pedagogickú školu. Študovala na Pedagogickej fakulte 

Karlovej Univerzity v Prahe. Doktorantskú prácu mala zameranú na využitie hudobnej dramatickej výchovy na 

1.stupni ZŠ. Tiež ako lektorka špeciálnych kurzov pracovala nielen s deťmi, ale aj s rodičmi, odborníkmi z oblasti 

pedagogiky a psychológie. Na odporúčanie svetového psychológa, profesora Zdenka Matějička, svoju novú 

metodiku aplikovala v 1.ročníku ZŠ počas 11 rokov. Metodiku Márie Navrátilovej vyučujú na mnohých základných 

školách v Čechách a dnes už aj na Slovensku. PaedDr. Mária Navrátilová organizuje semináre v oblasti ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov. Zoznamuje pedagógov s metodikou splývavého čítania – SFUMATO.  

V čom spočíva metodika SFUMATO? 

Metodika je cesta k dobrému čítaniu. Vo veľkej miere rieši školské zlyhávanie v čítaní. Súhrou jednotlivých funkcií 

získame komplexnú čítaciu schopnosť. Pri procese učenia sú zapojené jednotlivé orgány, ktoré na seba nadväzujú v 



 

 

presnej postupnosti ZRAK – HLAS – SLUCH. Je to súhra zraku, sluchu a aj hlasu (centrálna nervová sústava - ďalej 

len CNS), pri ktorej dochádza k vedomému spracovaniu, k vytvoreniu bezchybného, pravidelného stereotypu.  

Pri čítaní sa pracuje na systéme od jednoduchého k zložitejšiemu na základe jednoznačnosti  predkladaného nielen 

z hľadiska zraku a sluchu, ale aj z hľadiska hlasového aparátu. Tomu je dôležité venovať tiež veľkú pozornosť. 

Spomínané hlasné hromadné čítanie. 

Veľký dôraz pri výučbe čítania sa kladie na správne tvorenie hlások s dlhou expozíciou a správnou intonáciou.  

Pracuje sa po krokoch, pričom je dôležité dokonalé zvládnutie každého kroku, kým sa prejde na ďalší krok v poradí: 

Najprv sa vyvodí písmeno (hláska)  potom slabika jednoslabičné slovo  dvojslabičné slovo slovo vo vete 

 napokon viac slov vo vete.  

Jednotlivé prvky sa využívajú pri práci na rôznych predmetoch, t.j. pracuje sa v rámci využitia medzipredmetových 

vzťahov, aby boli vytvorené dokonalé sluchové aj zrakové obrazy. Vo veľkej miere deti na zapamätanie majú rôzne 

práce či už individuálne alebo po skupinách. Využíva sa napríklad zanechávanie stopy v piesku, modelovanie z hliny, 

z plastelíny, učiteľ pracuje s handrovými písmenkami, deti skladajú rozstrihané písmenká, dokresľujú veľké 

písmená, obťahujú, vyfarbujú... Docieli sa tým, že deti už vizuálne a aj hmatom písmenká poznajú. O to ľahšie sa im 

potom píšu, nakoľko už s nimi majú určitú skúsenosť. 

A prečo práve písmenká OSBUA? A práve v tomto poradí? Aj to má svoje opodstatnenie. Pri tomto postupe 

dochádza k správnej sluchovej i zrakovej analýze. Hlasový aparát je pripravený po zvládnutí tejto postupnosti na 

dokonalú plynulú čítaciu techniku s ohľadom na dychovú kapacitu. Deti sa zároveň naučia pri čítaní správne dýchať. 

Nemusia sa nadychovať uprostred slova.  

So spomínanými technikami súvisí aj správna intonácia pri čítaní. V metodike Sfumato sa kladie dôraz na 

dramatizáciu textu. Deti začínajú s dramatizáciou už hneď na začiatok prvého ročníka pri spoznávaní jednotlivých 

písmeniek a postupne prechádzajú do dramatizácie aj dlhšieho textu. Pre deti je to zábavné a zároveň text prežívajú 

a rozumejú ako správne intonačne čítať.  

Spolupráca s rodičmi 

Pre rodičov, ktorí sa stretajú s metódou SFUMATO prvýkrát, sa môže zdať v úvode výučby tempo čítania pomalé. 

Hlavne, ak to porovnávajú s deťmi z iných škôl, kde sa učia čítať klasickým spôsobom. Hoc sa deti dostanú 

k samotnému čítaniu šlabikára až zhruba po 1,5 mesiaci, na kvalite ich čítania to nestratí. Naopak, dôležitá príprava 

a dôkladné zvládnutie prvých častí je zárukou čítania s porozumením. Je dôležité rodičom vysvetliť postup a dôvody, 



 

 

prečo deti čítajú dlho a tak nahlas, hlavne zo začiatku. A čo je najdôležitejšie? Aby deti v čítaní podporili a boli im 

pri domácom čítaní podporou. 

 

Klady splývavého čítania. 

 Najväčším kladom je, že ide o čítanie s porozumením.  

 Ako sme už vyššie spomínali, technika čítania je založená na hlasnom prejave, správnom umiestnení tónu.  

 Splývavé napojovanie hlások zabezpečuje plynulý prejav čítania dieťaťa.  

 Týmto čítaním bránime vzniku dvojitého čítania, kontrolovaný pohyb očí z písmena na písmeno zamedzuje, aby 

deti  vynechávali alebo zamieňali písmenká.  Dlhá expozícia jednotlivých hlások dáva dlhší čas CNS na 

spracovanie. Oči sa pohybujú dopredu, ešte kým trvá predchádzajúca expozícia hlásky.  

 Deťom je pri tejto metodike umožnené individuálne tempo pri čítaní. Pri zautomatizovaní a cez tlačené hlásky 

dochádza k skracovaniu expozície a tým k správnemu rozlišovaniu dlhých a krátkych samohlások (Navrátilová, 

2005).  

 

Splývavé čítanie využívajú učitelia pri učení čítania. Môžu ju využiť aj špeciálni pedagógovia i odborní zamestnanci 

v poradniach. Tiež je možné aplikovať ju pri náprave problémového čítania žiakov. Autorka Mária Navrátilová 

vytvorila ČITATEĽSKÉ DESATORO − Sfumato, kde popísala podrobne jeho prínos, vysvetľuje ako metodika 

predchádza dosiaľ pretrvávajúcim problémom žiakov pri čítaní. To je ďalší z kladov metodiky. Môžu sa ju naučiť 

i staršie deti, ktoré majú ťažkosti s čítaním, či deti so špecifickým poruchami. 

 

 


