
Kniha Život rytíře

Kniha her a čtení je zaměřena na starší děti s dyslexií, které již 

odrostly textům prvního čtení, a přesto u nich přetrvávají 

problémy se čtením a často i s porozuměním textu. Zároveň 

mívají také problémy delší dobu udržet pozornost.

Dobrodružný příběh je zasazený do doby konce vlády Jana 

Lucemburského, do doby rytířů, rytířských ctností, turnajů, ale i 

rozbrojů mezi jednotlivými rytíři, o kterých se král ani 

nedozvěděl, protože se zdržoval v Čechách jen zřídka. 

Text je doplněný mnoha herními úkoly zaměřenými na 

porozumění textu, pozornost, orientaci, zrakové I sluchové 

vnímání.



Text A

• Seznámení s obtížnými 

slovy – čtení, krokování

• V textu jsou vyznačené 

slabiky, pro snadnější 

čtení těch, kteří to ještě 

v této době potřebují



Tipy



Text B

• Je psán bez 

vyznačených 

slabik.

• Žák může číst 

tento text i potichu.

• Cílem je po přečtení 

odpovědět na 

následující otázky 

nebo odpovědi 

vyhledat v textu.



Text C

• Je zaměřený na 

porozumění větě.

• Žák má nalézt 

slova, která do 

textu nepatří.



Kombinace starých i nových úkolů



Slovníček – význam slov vyskytujících se v textu



Co se tedy změnilo?

• Velikost formátu, aby mohlo být zvětšené 

písmo a rozestupy mezi řádky.

• Jsou přidány tipy na práci s textem, vzadu 

v šedých rámečcích.

• Pod texty A jsou přidaná sousloví, o 

kterých by bylo vhodné si popovídat

• Úkoly – některé mají zvýšenou náročnost, 

některé jsou úplně nové (například manipulace 

se slovy)



Přizpůsobení textu pro DYS

• Bezpatkové písmo (Comis Sans, Arial)

• Velikost nejméně 12, lépe 14

• Řádkování 1,5

• Možnost nastavit jiné než bílé pozadí, ideálně 
žluté a na něm černé písmo

• Ke zvýraznění používat tučné nebo barevné

písmo

• Na řádek max. 70 znaků



Přizpůsobení textu pro žáky 

s SPU
• Nepoužívat kurzívu.

• Podtržené písmo pouze, když čáru posunete 

tak, aby nepřetínala žádné písmeno.

• Nezarovnávat text do bloku, znesnadňuje 

orientaci.

• U odrážek lépe využívat číslování, lépe si 

pamatují, kam dočetli.

• Klíčová slova vyznačit tučně.

• Texty krátké a srozumitelné.



Metodické komentáře ke Standardům pro základní 

vzdělávání: Český jazyk a literatura – Minimetodiky

www.rvp.cz




