
Jak jsme k tomuto číslu dospěli?

Psaní všemi deseti je jedna z mála dovedností, kterou se
žáci na vaší škole mohou naučit a kterou pak většina
z nich bude používat každý den.

Psaním všemi deseti se dá bez problému ušetřit i hodina denně.

"Píšu všemi deseti už od školy a dnes si ani neumím představit, že bych to neuměl.
Ušetřilo mi to v životě stovky, možná už tisíce hodin"

Jiří Martišek, podnikatel, kouč a zakladatel  PH

Obvyklá rychlost psaní „všemi čtyřmi“                                   120 úhozů/min

Obvyklá rychlost psaní všemi deseti                                         200 úhozů/min

 

Doba psaní při 120 úhozech za minutu                                       175 minut

Doba psaní při 200 úhozech za minutu                                            105 minut

Denní úspora                                                                              70 minut

Příklad: 30 e-mailů o 700 úhozech denně (celkem tedy 21000 úhozů)

To je 35 hodin za měsíc. Může to být úspora času (a v budoucím
povolání třeba způsob, jak se vyhnout přesčasům). Když někdo
prodává svůj čas za hodinovou sazbu, např. 200 Kč/hod, může si
v ušetřeném čase vydělat i 7000 Kč měsíčně navíc. A to dnes bývají
částky lidí pracujících na volné noze často vyšší než v tomto příkladu.

Psaní všemi deseti je krásný dárek, který můžete dát vašim žákům.
Bude to jedna z věcí, za kterou budou vaší škole vděční.
A o přípravě na život a budoucí povolání škola je, nebo ne?

Užitečnější je v dnešní době snad už jen český pravopis, matematika 1. stupně ZŠ a
pro některé angličtina. (Tímto tvrzením nechceme říci, že by ostatní učivo bylo zbytečné, jen je
žáci nejspíše nebudou ve svém životě využívat každodenně a v takové míře.)
 
V poslední době také přibývá rodičů, kteří si to uvědomují, a zajímá je, zda se jejich
dítě na škole psát všemi deseti naučí.
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Jak se psaní všemi deseti efektivně naučit?

Čím zábavnější je učení, tím spíše si váš žák tuto dovednost odnese do každodenního života.
Viděli jsme už řadu žáků, kteří sice prošli výukou, ale protože to byla nuda a za chyby byli
trestáni vzbudilo v nich psaní spíše odpor a mimo školu se rychle vrátili ke starému způsobu
psaní. Technika psaní se příliš nevyvíjí (klávesnice jsou pořád stejné), ale metody výuky ano.
Proto je dobré držet krok s dobou a zvolit si moderní způsob výuky, jakým je např. Psaní Hravě.

Z našich statistik je průměrná doba 10 hodin čistého času cvičení. Doporučujeme rozdělit si to
na úseky 15-20 minut denně po dobu jednoho měsíce. Přičemž je možné si k psaní sednout
třeba 3x denně na 5 minut. Důležitá je ta každodennost, protože svalová paměť v prstech
potřebuje čas na „zpracování“ nových pohybů. Když člověk při výuce začne dělat chyby,
opakování vede k frustraci. Mnohem lepší je toho nechat a vrátit se k tomu za pár hodin
nebo na druhý den. Jde to pak o poznání lépe. Opravdu.

1. Najít si vhodný nástroj

2. Trénovat každý den

Kromě času šetří psaní všemi deseti i oči, protože člověk nemusí
neustále přepínat mezi klávesnicí a monitorem (nemluvě o tom, že
občas je potřeba opsat něco z papírové předlohy). Správné sezení
a technika psaní je zase velmi důležitá jak pro zdravá záda, tak pro
zdravé šlachy a klouby na rukou.

I přes rozmach mobilů a tabletů zůstává počítač s klávesnici nástrojem
pro psaní delších textů. V drtivé většině kancelářských povolání je
přímo tím hlavním pracovním nástrojem. A i když člověk píše jen kratší
texty, vyšší rychlost a pohodlí se během dne nasčítá.
Proto je psaní všemi deseti tak důležité!

Všechny tyto výhody psaní všemi deseti si lidé často neuvědomují. Na školách je výhodou,
že žákům může tyto informace předat učitel. Díky tomu budou žáci cítit větší motivaci se
psaní naučit a budou vidět ve výuce smysl, čemuž bude odpovídat i jejich přístup.
Motivace je zkrátka důležitá.

https://www.psanihrave.cz
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Po osvojení prstokladu člověk nemusí psát nutně rychleji než předtím (možná už psal „všemi
čtyřmi“ poměrně rychle). Pak je důležité rozhodnutí, že bude psát se správným prstokladem i
běžné texty. Ze začátku aspoň některé z nich (například e-maily nebo dotazy do Googlu) a
postupně přidávat. Pro toho, kdo to dodrží, bude psaní všemi deseti nejpozději za několik
měsíců samozřejmost a nebude si ani umět představit návrat ke starému způsobu psaní.
Tato dovednost s ním už zůstane až do konce života.

3. Procvičovat v praxi

Psaní Hravě je navrženo tak, aby žáka bavilo a motivovalo
Psaní Hravě je moderní online výukový kurz psaní všemi deseti. Staví na zábavné formě výuky
(formou jednoduchých her) a pozitivní motivaci. Mění tím tréninkový dril na hru tak, aby to „hráče“
bavilo. Žáci takovou výuku přijímají o poznání lépe.

Psaní Hravě funguje online v prohlížeči.
Není tedy třeba nic instalovat ani se starat o aktualizace, aplikace je vždy aktuální. Stačí v prohlížeči
otevřít stránku „www.psanihrave.cz“.

Žáci mohou trénovat (hrát) odkudkoliv - ze školy i z domova.
Díky tomu je možné věnovat výuce psaní ve škole méně času a žáky nechat cvičit doma. Ostatně
každodenní trénink je výrazně efektivnější než cvičení 1-2x týdně v hodině.

Učitel vidí přehledně výsledky žáků - i ty odehrané mimo školu.
Nemusí tedy žáky obcházet a kontrolovat v hodinách a má kontrolu, jak cvičili doma. Stejně tak žáci
vidí srovnání se svými spolužáky, což je podle našich zkušeností výrazný motivační prvek.

Pro průchod žáků kurzem není třeba žádné akce ze strany učitele
Žáci mohou hrát vlastním tempem a učitel může jen kontrolovat, že se dostali na úroveň, kterou po
nich požadoval. Může žákům například říct: „Do příští hodiny se všichni naučte tyto 3 nové klávesy.“
A žáci tak mohou cvičit průběžně doma, postupně a bez frustrace nebo stresu z toho, že jim to nejde.

Psaní Hravě vychází z ověřené metodiky výuky psaní na klávesnici
V malých dávkách (které, jak známo, neškodí v jakémkoliv množství) se hráčům zobrazuje teorie
správného psaní včetně ergonomie), vždy s jednoduchým kvízem.

Kvalita psaní je zaručena
Za chyby „hráče“ netrestáme, namísto počítání překlepů a klasifikace známkami mají v každé hře
životy nebo časový limit a dokud nepíší dostatečně správně, hru nevyhrají. Navíc čím lépe hru
odehrají, tím více získají hvězdiček - to se osvědčuje jako významná motivace pro opakování
těch her, které hráč neodehrál nejlépe, vždyť "kdo by nechtěl mít u všech her 3 hvězdičky ze 3“!
(Poznámka: jak jsme si ověřili, toto funguje dobře i u dospělých.)

Po dokončení kurzu dostanou žáci certifikát o absolvování
Psaní všemi deseti je dnes zajímavou položkou v životopise pro řadu pracovních pozic.

Co nabízí Psaní Hravě?

A
F U

"Stíhám teď psát stejně rychle, jako přemýšlím. Co mi běží v hlavě, vidím rovnou na monitoru.
Snáz se do toho ponořím a psaní článků jde samo."

Matouš Vinš, blogger a cestovatel, autor knihy Travel bible



Zatímco standardní cena jedné licence je 790 Kč, školy se mohou dostat až na částku 150 Kč
za žáka, případně 3500 Kč za třídu. Více o cenách najdete v Ceníku.

Licence jsou nepřenosné. Vzhledem k ušetřenému času díky rychlejšímu psaní (což může být
i hodina denně po zbytek života, jak píšeme výše) je to investice do žákovy budoucnosti
s vysokou a jistou návratností a zároveň je to také od školy pěkný a praktický dárek.

A nutno dodat, že nejen pro žáky, učitelské licence jsou k těm žákovským zdarma, takže i
učitelé, kteří ještě neumějí psát, to mohou snadno dohnat.

Ceny pro školy jsou výrazně výhodnější než pro veřejnost

https://www.psanihrave.cz/skoly/cena
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Co teď ?

Vytvořte si na našich školních stránkách svůj učitelský
účet a můžete se se žáky už na druhý den pustit
do plnohodnotné výuky a vše si nejdříve nezávazně 
vyzkoušejte na výuce prvních 10 kláves.

Lukáš Zídka

+420 776 159 272

lukas@psanihrave.cz

Máte dotazy?

Vyzkoušejte se žáky ihned a 
zdarma na psanihrave.cz/skoly.

“Nikdy by mne nenapadlo, že se takovéto téma dá zpracovat
zábavnou a přitom efektivní formou. A tak jsem byla mile
překvapena, že to jde. Nestává se mi příliš často, že bych
se těšila, až si sednu k počítači a budu dělat něco do školy…
teď se to nějakým záhadným způsobem stalo! 
Děkuji za tuto zkušenost.”

studentka ZŠ Škola da Vinci, Dolní Břežany

Viděli jste někdy na poště nebo na úřadě paní za přepážkou, která vypisovala formulář nekonečně dlouho „všemi čtyřmi“?
Navštívili jste někdy doktora, kterému zápis prohlídky trval stejně dlouho jako samotné vyšetření?

Tito a další lidé se psaní všemi deseti nikdy nenaučili. Kdyby si tuto dovednost odnesli
ze školy, zvládali by svou práci rychleji a šetřili by nervy svoje i svých klientů.

https://www.psanihrave.cz/skoly



