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Úvod
„ The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.“
Karl Rogers
Pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit potřebu vzniku tohoto manuálu, byla by to změna.
Změna společenská, změna v týmu zaměstnanců školy, změna ve struktuře žáků, kteří školu
navštěvují, a změna jako symbol vnímání světa, který nás všechny obklopuje.
V naší škole se dlouhodobě vzdělává větší množství cizinců, než je obvyklý průměr na kraj. Je
to okolo 35 %. V minulých letech došlo k výrazné obměně ve struktuře národností. Zatímco
v minulých letech se v naší škole vzdělávali převážně žáci slovenské národnosti a jednotkově
žáci z Ukrajiny, dnes žáci z Ukrajiny tvoří nejsilnější zastoupení žáků – cizinců. Kromě nich
ale do školy přichází i žáci z mnoha dalších zemí, a to zemí, které se liší výrazně kulturně i
jazykově.
V naší škole je jádro stabilního týmu zaměstnanců 11 let. K této stabilní části týmu se ale během
těchto let připojili tři desítky kolegů, kteří v naší škole kratší či delší čas působili a poté odešli.
Důvodu bylo několik. Od těch přirozených jako odchody na mateřskou dovolenou, do důchodu
a stěhování i obtížnost pedagogické profese a neschopnost čelit zvýšeným pracovním nárokům
v různorodých kolektivech tříd.
Tyto dva výše zmíněné důvody byly hlavním motivem k vytvoření manuálu – materiálu, který
by se v době změn stal jistotou a kotvícím prvkem a pomohl nově přicházejícím zaměstnancům
školy a potažmo i nově příchozím žákům a jejich rodičům v období adaptace i realizace studia.
Manuál bude volně dostupný dokument, který bude informovat o náležitostech přijetí do školy,
spolupráci vedení školy, pedagogů a asistentů pedagoga s dvojjazyčným asistentem a sociálním
pedagogem, o formách a metodách výuky, využití pomůcek a bude odkazovat na spektrum
spolupracujících organizací.
Díky tomu se doba začlenění do české školy a osvojení si českého jazyka zkrátí a zefektivní.
A díky stabilnímu základu a fungujícímu systému budeme otevřeni a připraveni na změny, které
nás posunou dál.
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TEORETICKÁ ČÁST
Teoretickou částí zde rozumíme informace o situaci legislativní, místní, kulturní, jazykovou.
Dále se tato část věnuje aktivitám, které tradičně probíhají mimo výchovně-vzdělávací proces
jako takový (tj. mimo vlastní „hodinu“ ve třídě), ale které jsou pro co nejhladší integraci nového
žáka do kolektivu zcela klíčové. Máme zde na mysli zejména přípravu vlastní, kolektivu,
pohovory se zákonnými zástupci apod.
Popisem doporučených aktivit a jednotlivým metodikám stejně jako jednotlivým kazuistikám
se pak věnuje část praktická.
Kdo je žák s odlišným mateřským jazykem?
Termín „žák s odlišným mateřským jazykem“ (dále jen „žák s OMJ“) implikuje, že se
jedná o takové žáky, kteří mají jiný mateřský jazyk, než je čeština. Tento pojem je široce užíván
pro svou velkou míru obecnosti a relativní přesnost.1 V naší práci jej budeme užívat šířeji, než
je zvykem, a to pro popis všech následujících případů:
a) žák, který se narodil mimo ČR a jeho mateřštinou je jiný jazyk než čeština,
b) žák, který se narodil v ČR, ale jeho mateřštinou je jiný jazyk,
c) žák, který se narodil v ČR, jeho mateřštinou je český jazyk, ale část života strávil ve
školách mimo ČR,
d) žák, který se narodil v ČR, ale je bilingvní: každý z rodičů má jiný mateřský jazyk.
U skupin označených c) a d) je problematické, že s nimi legislativa nepočítá jako s těmi, kteří
by měli nárok na podporu.
Je patrné, že spektrum těch, kteří mohou být nahlíženi jako žáci s OMJ, je neobyčejně
široké. Nicméně naznačené rozdělení je pro školní praxi spíše orientační. Pro vyučovací proces
je klíčová míra osvojení češtiny jako druhého jazyka, tedy nakolik daný žák český jazyk
ovládá.
Integrace a úloha školy
Integrací v naší práci rozumíme komplexní proces začleňování jedince do společnosti.
Cílem je začlenění jedince do většinové společnosti, jejího socioekonomického, politického,
právního a kulturního systému, do každodenního života. Cílem však není asimilace, nýbrž
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Termínu bývá vytýkán fakt, že nezahrnuje žáky, kteří jsou v naší práci zahrnuti v bodech c) a d).
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kulturní pluralismus, kde mohou žít členové různých společenství vedle sebe ve vzájemném
respektu a toleranci.
Škola, do níž žák s OMJ vstupuje, hraje v procesu integrace nezastupitelnou roli. Je
vstupní branou do majoritní společnosti a také je tou institucí, která by měla všechny aspekty
majoritní společnosti předávat ve srozumitelné formě. Klíčovým prvkem je navození
příjemného a zejména bezpečného prostředí. Pedagogičtí pracovníci školy musejí vždy mít na
paměti, že žák s OMJ může přicházet (a velmi často přichází) z jiného kulturního prostředí,
často diametrálně odlišného. Proto je zásadní, aby pedagogičtí pracovníci bylo ochotni a
schopni vědomě, cíleně a systematicky podporovat vedle emočního, psychického, kognitivního
a tělesného růstu také sociokulturní kompetence (od poučení o faktu, že si po vstupu do školy
přezouváme boty a odkládáme svršky, až po fakt, jakým způsobem se v konkrétní školní třídě
kupř. slaví narozeniny).2 Přičemž bezpečnost školního a třídního klimatu jde logicky ruku
v ruce s budováním vzájemné důvěry a respektu. I v tomto aspektu je kladen velký důraz na
kompetence pedagogických pracovníků: navození vzájemné důvěry a respektu je – jak už jsme
zmínili – zcela klíčové. Právě tato oblast je zároveň tou, kde se mohou projevy napříč kulturami
významně lišit: jiným způsobem bude respekt a důvěru vyjadřovat a chápat žák z Vietnamu,
jinak žák z Ruska a zcela odlišně žák z Francie.3
Počty žáků s OMJ na školách v ČR
Podívejme se na Graf 14 a Graf 25. Graf 1 uvádí počty všech studentů na daných typech škol
ve školním roce 2019/20, Graf 2 pak počty zahraničních studentů.6 Z porovnání obou grafů
lze vyčíst:
a) MŠ navštěvovalo 11 942 cizinců, což odpovídá 3,3 % z celkového počtu dětí;
b) ZŠ navštěvovalo 26 527 cizinců, což odpovídá 2,8 % z celkového počtu žáků
c) SŠ navštěvovalo 9 496 cizinců, což odpovídá 2,2 % z celkového počtu studentů.
d) VŠ studovalo 46 441 cizinců, tedy 16,1 % z celkového počtu studentů.
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K problematice sociokulturních kompetencí podrobněji viz Znalost kulturních odlišností.
Ke specifikům kultur, se kterými se na naší škole setkáváme nejčastěji, viz Znalost kulturních odlišností.
4
https://inkluzivniskola.cz/pocty-cizincu-na-skolach
5
https://inkluzivniskola.cz/pocty-cizincu-na-skolach
6
Termín „zahraniční student“ je synonymní s termínem „žák-cizinec“ tak, jak ho chápe česká legislativa. Proto
je jisté, že žáků s OMJ tak, jak je chápe tato práce, je na školách ještě o něco více.
3
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Dáme-li si Graf 1 a Graf 2 do souvislosti s Grafy 37 a 48, vyplyne nám, že v průběhu let počet
žáků OMJ na českých školách roste, a to na všech stupních.9 Naše práce se zaměřuje na
metody a formy práce s žáky s OMJ na ZŠ.
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META, o.p.s, 2010 [online]. MZČR. [cit. 16.5.2021]. Dostupné z: https://inkluzivniskola.cz/pocty-cizincu-naskolach
9
Jistá stagnace počtu může být patrná u údajů o žácích s OMJ na SŠ.
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Nejčastějšími zeměmi původu jsou:
-

Ukrajina (28 %),

-

Vietnam (20 %),

-

Slovensko (19 %),

-

Rusko (7 %),

-

Mongolsko (2,7 %),

-

Bulharsko (2,5 %),

-

Rumunsko (2 %).
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META, o.p.s, 2010 [online]. MZČR. [cit. 16.5.2021]. Dostupné z: https://inkluzivniskola.cz/pocty-cizincu-naskolach
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Počty žáků s OMJ na naší škole
O situaci v naší škole jasně hovoří Grafy 6 a 7. Vyplývá z nich, že pro naši každodenní
práci je vzdělávání žáků s OMJ více než aktuální. Tyto grafy mohou sloužit i jako jedna z
možných odpovědí, proč vznikla tato příručka.
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Legislativa
České právo zná a užívá pouze termín cizinec, resp. žák-cizinec. Tento status je vázán
na to, zda se jedná o občana EU s cizí státní příslušností, azylanta nebo žadatele o azyl, případně
občana třetích zemí. Školský zákon (§ 20) stanovuje, že všichni cizinci, pokud pobývají na
území České republiky, mají přístup k základnímu vzdělávání za stejných podmínek jako
občané ČR bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána
legálnost jejich pobytu na území ČR. Týká se jich i přístup ke stravování ve škole (možnost
přihlášení se do školní jídelny) a ke vzdělávání v zájmových útvarech, které škola pořádá a
zaštiťuje (nejen školní družina)
Na žáka-cizince se tedy vztahuje povinná školní docházka v celém svém rozsahu (tedy
od 6 let do roku, kdy žák dovrší 17 let věku, tradičně se jedná o 9 let na základní škole a 1 rok
předškolní docházky ať už v posledním ročníku MŠ nebo v přípravné třídě). Týká se všech
žáků-cizinců, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní. Zapsat dítě do školy je povinností
rodičů, škola má povinnost žáka-cizince ke vzdělávání zapsat bez ohledu na to, zda má
informace o legálnosti jeho pobytu. V souladu s principem rovného přístupu ke vzdělání není
možné na žáka klást žádné další nároky (zde např. znalost českého jazyka). Povinná školní
docházka je pro žáky-cizince stejně jako pro ostatní žáky bezplatná.
Pro naši práci jsou relevantní ještě (a) § 16 Školského zákona a znovu (b) § 20 Školského
zákona a vyhláška č. 48/2005 Sb.
a) § 16 Školského zákona Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Žák-cizinec je českým právním řádem nahlížen jako žák se speciálními vzdělávacími
potřebami. Na základě tohoto zákona se „Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy
ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí
nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se
speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření
školou a školským zařízením.“ Podpůrná opatření se dle Vyhlášky č. 27/2016 dělí do 5 stupňů.
Žákům-cizincům náleží stupně 1 až 3.
b) § 20 Školského zákona a vyhláška č. 48/2005 Sb.
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Na základě tohoto dokumentu by v každém kraji mělo být určeno několik škol, které zřizují
třídu/třídy pro jazykovou přípravu. Žáci-cizinci se zde mohou vzdělávat bezplatně až po dobu
šesti měsíců při kapacitě 1 až 10 žáků ve třídě. Objem je pak minimálně 70 hodin. Nutno
podotknout, že tento zákon se týká pouze žáků-cizinců, kteří jsou občany EU.
Nároky na školu a pedagogické pracovníky
Jak jsme zmiňovali v sekci Integrace a úloha školy, přijetí a integrace žáka s OMJ není
jednoduchým procesem.
Kromě nároků na žáka samotného, kterým se budeme věnovat dále, klade samozřejmě zvýšené
nároky zejména na přijímající školu a všechny její pracovníky. Zde popíšeme základní
požadavky na jednotlivé pedagogické pracovníky s tím, že vybraným tématům (sociokulturní
kompetence a její předávání, kulturní kompetence a následně i zásady práce s žákem s OMJ ve
výuce) se budeme věnovat samostatně dále.
Ředitel/ka školy bývá kontaktován/a jako první. Stává se tak prvním člověkem, se
kterým se „nová“ rodina ve škole setká. Je proto zcela zásadní, aby byl/a ředitel/ka školy
obeznámen/a s kulturními odlišnostmi a konverzačními zvyklostmi.
Úkolem ředitele/ředitelky školy je zejména přijetí samotného žáka do školy. V žádném případě
se nejedná jen o formální úkol. V procesu přijímání je zapotřebí vyhodnotit celou škálu
okolností tak, aby vzdělávací proces a třídní a školní klima vyhovovali nejen nově příchozímu
žáku s OMJ, ale také žákům stávajícím. Je třeba tedy posoudit jednotlivé třídní kolektivy (to
častokrát ve spolupráci s třídním učitelem a/nebo s pracovníky školního poradenského
pracoviště), jejich složení, dále také zařazení žáka s OMJ do ročníku. Od dříve běžné praxe
zařazování žáků s OMJ do nižších ročníků, než kam věkově náleží, se již upouští. Nicméně
někdy mohou okolnosti příchodu žáka a jeho osobnost nasvědčovat spíše tomu, že by pro něj
bylo zařazení do nižšího ročníku prospěšné. Mezi tyto okolnosti patří zejména:
-

žákova vyzrálost,

-

znalost ČJ a dalších jazyků (jazyky v rodině, jazyk předchozího vzdělávání, znalost
abecedy – jaké?)

-

věk – zejména j zapotřebí rozvažovat, kam začlenit žáka, kterému je 14 až 15 let.
Takový žák by v našem prostředí brzo přejít na střední školu nebo odborné učiliště. Při

9

přijímacím řízení však většinou je zapotřebí alespoň nějaká (v případě OU) nebo velmi
vysoká (v případě SŠ) znalost českého jazyka.
-

rodinné prostředí (monolingvní vs. bilingvní)

-

předchozí zkušenosti se školou (jak dlouhá byla přestávka mezi předcházejícím
vzděláváním a nástupem do české školy, krytí předmětů, způsob oslovování,
kontaktování učitelů, …)

-

zdravotní stav.
Třídní učitel/ka je pověřen/a vedením daného třídního kolektivu. Jeho/jejím hlavním

úkolem v této pozici je plnění koordinačních a integračních funkcí. Funkce se vzájemně
prolínají, a proto je těžké (a v praxi zbytečné) tyto funkce od sebe oddělovat. V naší příručce
těmito funkcemi budeme souhrnně chápat zejména péči o rozvoj individuality každého žáka, co
nejužší a nejdůvěrnější kontakt se žáky své třídy, založený na oboustranné ochotě ke spolupráci,
pozitivní vztah k žákům, péči o rozvoj individuality každého žáka, permanentní stimulaci a
posilování aktivity, iniciativy, samostatnosti a tvořivosti žáků a v neposlední řadě také
spolupráci s rodinou žáka.11 Pro žáka s OMJ je osoba třídního učitele/ třídní učitelky klíčová.
Je manažerem kolektivu, doprovází žáka při jeho vstupu do něj a zároveň by měl být tím, kdo
žáka uvede do „života ve třídě“. Také by mu měl být k dispozici, objeví-li se nějaké těžkosti.
Souhrnně by třídní učitel/ka měl/a:
-

být přítomen/a při vstupu žáka do třídy,

-

vymyslet mu adekvátní místo ve třídě,

-

zprostředkovat komunikační kartičky (to může být nutné u žáků, kteří jsou neslované),

-

představit žáka ostatním a (asi předem?) se s ním domluvit na způsobu oslovování,

-

představit jmenovitě všechny žáky novému žákovi – mohou se mu představit ideálně
sami, v našem případě i se zemí původu, v některých třídních kolektivech tak získá
přehled o tom, na koho se může obrátit,

-

seznámit žáka s rozvrhem a vysvětlit mu zkratky z rozvrhu,

-

představit mu minimum školního řádu – pravidla, která se ho přímo týkají (příchod do
školy, přezutí, skříňky, případně trávení času před odpoledním vyučováním, jídlo a pití
o hodině a o přestávce).

11

Tohle musím ocitovat.
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-

třídní učitel by měl také nastavit třídní pravidla ve prospěch rozvoje žákovi kompetence
v českém jazyce.

Učitelé dané školy žáky jako profesionálové vzdělávají a vychovávají. V práci s žáky
s OMJ – stejně tak jako s kterýmikoli jinými žáky – jsou klíčové obě zmíněné složky učitelovy
práce. Učitel je totiž – ať chce nebo ne – reprezentantem české kultury. Proto musí vědomě
pracovat s vlastními představami a stereotypy jak o Češích, tak o jiných národech. Měl by být
flexibilní, připravený na neustálé změny. O vlastím předmětu by měl začít přemýšlet jinak, než
jak byl zvyklý před započetím výuky žáka s OMJ. Příprava hodin by měla být tomuto faktu
uzpůsobena. Kromě toho by učitelé měli dbát i na preciznější jazykový projev – správná
výslovnost, dostatečná hlasitost, tempo řeči, dále by měli učitelé striktně dodržovat spisovný
jazyk (nebo přinejmenším pečlivě oddělovat od nespisovných vrstev a vysvětlovat rozdíly a
důvody použití). Zvláštní postavení má – podle našich zkušeností – učitel/učitelka českého
jazyka. Ten je profesionálem jazykovým. Měl by být schopen jazykový systém českého jazyka
zprostředkovat žákovi tak, jak vyžadují obecná pravidla pro práci s žáky s OMJ. Měl by
zároveň mít přehled o pomůckách, postupech, metodách a formách výuky jazyka a také
jazykového testování. Někdy se totiž učitel/ka českého jazyka dostane do pozice, kdy by měl|/a
poradit učitelům ostatních předmětů s nastavením požadované jazykové úrovně v rámci
příprav, ale také třeba s testováním nebo s hodnocením žáků s OMJ. Také může nastat situace,
kdy učitel/ka českého jazyka musí kolegům na základě vlastní hluboké znalosti vysvětlit nějaký
jazykový jev a měl by být schopen poradit, jak takový jev a jeho aplikaci v praktickém jazyce
zprostředkovat žákům (např. použití předložek nebo úskalí modálních sloves apod.)
Je tedy zásadní, aby se učitelé v tomto ohledu stále vzdělávali a rozšiřovali své znalosti a
dovednosti v oblasti práce s žáky s OMJ.
Sociální pedagog plní ve škole především funkci podpory. Podporu poskytuje nejen
žákům s odlišným mateřským jazykem, ale také žákům z odlišného sociokulturního prostředí a
primárně také poskytuje podporu pedagogům a rodině, ve které žák vyrůstá. Podpora sociálního
pedagoga je variabilní a individuální charakter.
Sociální pedagog se při své práci ve škole zaměřuje na rozvíjení správných a vhodných
podmínek výchovy. Při tomto procesu se zaměřuje na to, zda jsou na děti a žáky kladeny vhodné
nároky odpovídající jejich vývoji, rozumovým a kognitivním schopnostem. Prostředí, ve
kterém žák vyrůstá a jeho případný rozvoj totiž neodmyslitelně žáka ovlivňuje. Nezbytnou
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dovedností sociálního pedagoga je to, že pružně reaguje na případné změny a vyvozuje vhodná
řešení při nenadálých problémů.
Cílem práce sociálního pedagoga je posouzení a zhodnocení situací, kdy může být
ohrožen vývoj (morální, sociální) žáka a vzniká tak i riziko vzniku obtíží v procesu socializace
žáků. Sociální pedagog tedy nejvíce participuje na sociální rovině výchovy a vzdělávání a na
správném sociálním prostředí ve kterém se na žáky působí.
Sociální pedagog při své práci s žáky s odlišným mateřským jazykem poskytuje
podporu. Podpora ze strany sociálního pedagoga spočívá na individuálním nastavení plánu
rozvoje žáka. Tento plán rozvoje má nejčastěji podobu úzké spolupráce s rodinou, třídním
učitelem ale také s ostatními pedagogy se kterými se jedinec ve škole setkává. V případě dětí a
žáků z nižších ročníků je výhodná také spolupráce mezi sociálním pedagogem a
vychovatelkami ze školní družiny. Plán rozvoje žáka je individuální a sociální pedagog tento
plán vypracovává vždy dle potřeb konkrétního žáka nebo dítěte. V plánu jsou navrženy
postupné kroky - cíle, kterých žák postupně dosahuje. Forma plnění cílů bývá individuální a
může tak mít podobu individuálního doučování, doučování skupinového. Pro správné nastavení
postupu práce s žákem si sociální pedagog musí uvědomit to, jak dlouho žák je v České
republice a z jakého rodinného prostředí pochází. Některé země mají zvyklosti, obyčeje a
způsoby chování, které jsou zcela jinak kulturně podmíněné než v České republice. Je třeba si
osvojit způsoby země konkrétního žáka, se zvyklostmi pracovat a některé (náboženského
charakteru) respektovat. Sociální pedagog se také žákům s odlišným mateřským jazykem
věnuje v tématech integračních. Předává tak a seznamuje žáky s OMJ s typickými a běžnými
zvyklostmi naší země, s tradicemi, které se dodržují na daném území. Dopomáhá žákům
pochopit a interiorizovat pravidla a normy (školy, třídy, společnosti).
Práce sociálního pedagoga probíhá nejen v prostředí školy mezi žáky a pedagogy, ale
upevňuje také komunitní charakter školy a komunitní spolupráci mezi rodiči a přáteli školy.
Zprostředkovává a sám předává informace a způsoby odlišných kulturních prostředí. Toto
vzájemné seznamování probíhá především na pravidelných komunitních setkání (slavnosti,
jarmarky, foodfestival). Komunita rodičů a přátel školy se tak nenásilným způsobem seznamuje
s kulturními zvyklostmi nebo tradicemi ostatních zemí.
Díky výše uvedené spolupráci tak sociální pedagog pokrývá téměř celé sociokulturní
prostředí, ve kterém dítě nebo žák vyrůstá.
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Speciální pedagog má funkci jak jinak než specifickou. Jeho úkolem je totiž pracovat
žáky, kteří mají nějako specifické potřeby v rámci vzdělávacího procesu. Jelikož žáci s OMJ
do těchto skupin rovněž patří a jelikož práce s žáky s OMJ je v této oblasti velmi komplexní,
přidáváme do Praktické části této práce několik kazuistik.
Dvojjazyčný asistent je stejně jako sociální pedagog jakýmsi mostem mezi rodinou a
školou. Má obrovskou výhodu, že zná svou vlastní kulturu a zároveň – díky povinnosti splnit
zkoušku úrovně B2 z českého jazyka – kulturu České republiky. V případě naší školy je
dvojjazyčná asistentka původem z Ukrajiny. A vzhledem k počtu ukrajinských a ruských žáků
na naší škole, hraje nezastupitelnou roli. Je totiž zároveň i klasickým asistentem pedagoga, kdy
pomáhá ve třídách přímo žákům s obtížemi spojenými s jazykem. Na hodinách ubezpečuje
žáky, motivuje je a zároveň je pro ně jistotou, že se jim dostane porozumění. Kromě toho naše
asistentka komunikuje pravidelně s rodiči, pro které je mnohokrát těžší se naučit česky než pro
žáky.

Znalost kulturních odlišností
Stráví-li jedinec v určité společnosti od svého narození nějakou dobu, nabyde tím
specifické sociální zkušenosti. Z nich pak vyplývají hodnoty, normy, zvyklosti a vzorce
chování. Souboru těchto jevů budeme v naší práci sociálně-kulturní zkušenost.12 Při příchodu
žáka s OMJ do české školy dochází ke střetu dvou sociálně-kulturních zkušeností
(zjednodušeně kultur): žákovy původní a nové – české. Pedagogičtí pracovníci by měli být
alespoň rámcově seznámeni s tím, z jaké kultury žák přichází a co je pro tuto kulturu specifické.
Nejde samozřejmě o to, aby mohli předjímat chování nebo hodnoty (to by totiž vedlo jedině
k nežádoucí stereotypizaci). Cílem je spíše získání přehledu o rysech společných a rozdílných.
Tím můžeme předcházet nedorozuměním a rovněž nám přehled pomůže vytyčit pole pro
vysvětlování a srovnávání. Např. žák, který je původem z Ukrajiny, bude rozumět lépe
důvodům ke slavení Velikonoc než žák původem z Vietnamu. České pojetí vlastního
oslavování Velikonoc může být nesrozumitelné pro všechny národy.
Na paměti je třeba také mít fakt, že stejně jako učitelé školy chtějí žáka s OMJ co nejvíce
zapojit do českého jazyka, tradic a prostředí, jeho rodinní příslušníci často chtějí své dítě udržet
12

GN RO , M: Sociokulturní problémy a odchylky v chování. 200 . Dostupné online:
https://turbo.cdv.tul.cz/mod/book/view.php?id=3479&chapterid=4489
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v kontaktu s tradicemi, jazykem a zvyky mateřské země. Je proto nanejvýš vhodné o tomto
s rodiči vést dialog a zjistit, zda není dítě třeba v ohledu osvojení více jazyků přetěžováno. Není
totiž výjimkou, že kromě pěti všedních dní dochází děti do své „národní školy“ třeba o víkendu
a/nebo některá odpoledne všedního dne.
Než

přejdeme

v našem

výkladu

k rámcovým

charakteristikám

jednotlivých

národnostních menšin navštěvujících naši školu, považujeme za účelné představit koncept
dimenzí kultur dle Geerta Hofstedeho.13 Nabízí nám totiž základní rámec přemýšlení o
kulturních odlišnostech. Podle Hofstedeho jsou tedy základními ukazateli dělení kultury:
-

vzdálenost moci (přiznaná existence privilegovaných skupin vs. důraz na rovnost),

-

individualismus vs. kolektivismus (míra samostatnosti ve společnosti vs. jednání za
skupinu, do které jedinec patří),

-

maskulinita vs. feminita (sociální rodové role odlišeny vs. rodové role se překrývají),

-

vyhýbání se nejistotě (úroveň úzkosti ve vztahu k nejisté budoucnosti, pravidla
eliminují nejistotu),

-

dlouhodobá vs. krátkodobá životní orientace (reakce a míra vyrovnání e s minulostí a
ochota přijímat výzvy),

-

požitkářství vs. zdrženlivost (bezprostřednost a ochota v uspokojování vlastních potřeb
nebo jejich potírání).

Následuje stručné představení národů zastoupených v naší škole. Při charakteristikách jsme se
soustředili zejména na faktory, s nimiž se můžeme setkat v běžných situacích ve školním
prostředí, a také na jazykovou situaci. Seznam je řazen dle abecedy.
Romové
Romové jsou původně indické etnikum. Jejich jazykem je romština, avšak pro situaci Romů
dlouhodobě žijících ve městě je romština rodným jazykem pouze proklamativně. Romština je
indoárijský jazyk, pro Romy žijící v ČR je typický romský etnolekt češtiny.14 Romská menšina
je vnitřně významně diverzifikovaná. – Stejně jako o jakékoli jiné skupině obyvatel ani o
Romech tedy nemůžeme mluvit úhrnně. Pro všechny je však úhrnně typická rodinná
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pospolitost. Dále existuje systém pravidel týkající se jídla (např. není obvyklé/správné za jídlo
děkovat, pro řadu Romů je nepřípustné od někoho jídlo přijmout). Pro romské etnikum je dále
typická velkolepost obřadů (svatba a pohřeb), rovněž řada rituálů spojená s oslavením narození
(nejen křest).
Rusové
Rusové jsou východoslovanský národ původem z Ruska i dalších částí východní Evropy. Jejich
jazykem je ruština, která je slovanským jazykem. Zapisuje se azbukou. Nejvíce věřících se hlásí
k pravoslaví. Rusové dbají na vzdělanost. Ruská národnostní menšina je nejvzdělanější v ČR.
DO ČR přicházejí zejména kvůli vidině lepšího života, špatně fungujícím veřejným službám a
nízkému finančnímu ohodnocení v Ruské federaci.15 Dalšími důvody mohou být také politická
nestabilita a vzrůstající kriminalita v Ruské federaci.16 Pro starší generaci je typická odtažitost
a uzavřenost.

Ukrajinci
Ukrajinci jsou východoslovanský národ původem z Ukrajiny. Jejich rodným jazykem může být
podle místa narození a původního bydliště buď ruština, nebo ukrajinština. Ukrajinština je
východoslovanský jazyk zapisovaný cyrilicí. Zvláštním jevem je pak tzv. suržyk, kdy je
používána ruská slovní zásoba, avšak uplatňována je ukrajinská gramatika a výslovnost. Suržyk
ale není ustálen a každý ho používá jinak. Důvodem k migraci bývá podobně jako u Rusů
vylepšení finanční situace. Z naší zkušenosti vyplývá, že je poměrně častým jevem imigrace
nejprve jednoho nebo několika členů rodiny. Po zajištění bydlení a jisté finanční samostatnosti
dojde k přistěhování i zbytku rodiny. Pro ukrajinskou menšinu je typická vysoká religiozita
(nejčastěji pravoslaví). Dále je typickým jevem velký rozdíl mezi dosaženým vzděláním
dospělých a jejich vykonávanou profesí.

Vietnamci
Vietnamci jsou souhrnné označení pro obyvatel pocházející z Vietnamu, nejčastěji se jedná o
etnické Viety. Vietnamština je jedním z austroasijských jazyků. Moderní vietnamská abeceda
má svůj základ v latince. Pro Vietnamce je typická izolovanost a uzavřenost spolu
15
16
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s permanentním pracovním nasazením. Vietnamci kladou důraz na sepjetí s rodinou,
s vietnamskou komunitou. Průvodním jevem tohoto je jistá soběstačnost. Mnoho dospělých a
starších Vietnamců nemá motivaci se učit česky proto, že jejich soudržná komunita jim sama o
sobě zajišťuje pohodlný život bez potřeby kontaktu s majoritou (viz např. SAPA). Významné
odlišnosti se projevují ve verbální i neverbální komunikaci: ve vietnamštině neexistuje tykání
a vykání, úsměv neznamená pouze radost, ale také neporozumění, pohled do očí je považován
za nezdvořilý. Typická je rovněž snaha nezatěžovat okolí stížnostmi. Pohlazení vlasů je
výsadou rodičů, cizí člověk se jej dopustit nesmí. Smrkání na veřejnosti je považováno za
směšné a/nebo nezdvořilé. Téměř čtyři pětiny věřících Vietnamců jsou budhisté.
Co mít na paměti, když pracuje s žákem s OMJ
Stěhování do jiné země přináší řadu těžkostí, se kterými se musí žák vyrovnat. Na následujících
řádcích bychom rádi shrnuli přehled nejčastějších projevů diskomfortu a z nich vyplývajících
obtíží. Našim cílem je nabídnout přehled toho, na co si dát – zejména v prvních dnech před
hlubším poznáním žáka – pozor.
1. Žák s OMJ častokrát nebývá v ČR dobrovolně. – Rodiny mnohokrát nedostatečně
vysvětlí a proberou důvody pro odjezd z vlasti. U žáků, kteří před příjezdem do ČR
nepociťovali žádné obtíže v žití v rodné zemi, se může objevit celá škála pocitů od rezignace
po agresi. Tyto projevy mohou být doprovázeny nechutí a odporem ke všemu českému, tedy i
k jazyku.
2. Žák s OMJ může být – stejně jako český žák – z obtížného rodinného prostředí, ať už
se jedná o rozvedené rodiny, výchovu třetí osobou (např. babičkou) nebo o fakt, že rodiči byli
těmi, kdo jako první z vlasti odjel. Může nastat i situace, kdy dítě své rodiče několik let nevidělo
a k jejich shledání a počátkům soužití dochází ve stejné době jako k adaptaci na české školní
prostředí.
3. Žák s OMJ odešel z vlasti kvůli válečnému (nebo jinému) konfliktu. Odchod za
vyostřených podmínek má jednoznačný negativní dopad na psychický stav žáka.
4. Žák s OMJ může mít specifické zkušenosti se školní docházkou. Zde máme na mysli
zejména jiné nároky na docházku, ale také třeba zkušenost se šikanou.
5. Žák s OMJ může mít odlišné zkušenosti se školní přípravou. Je potřeba ho připravit
na fakt, že je zapotřebí se do školy připravovat nejen směrem k vlastním vyučovacím
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předmětům, ale také – a možná zprvu hlavně – směrem k osvojování českého jazyka. Nezřídka
se stává, že nově příchozí žáci nebyli zvyklí se učit vůbec a jednoduše neví, že by se učit měli.
Zde je tedy nutné žáky i jejich rodiče s tímto faktem seznámit a ideálně mít k dispozici i
postupy, jak se mou žáci doma efektivně učit.
Doporučujeme o okolnostech příchodu do ČR podrobně mluvit se zákonnými zástupci žáky už
při jeho zápisu. Následně je žádoucí o relevantních zjištěních (patřičně diskrétní formou)
informovat pedagogické i nepedagogické pracovníky.
První den ve škole
Před příchodem žáka je vhodné, aby třídní učitel/ka třídu informoval/a a připravil/a.
V naší praxi se osvědčilo vyhledat na mapě zemi původu žáka a následně zkusit zjistit o zemi
nějaké informace. To vzbuzuje zvědavost a částečně i těšení. Je třeba ale dát pozor na vytvoření
nějakých stereotypních prekonceptů o osobě nově příchozího žáka (např. pokud je z Mexika,
jistě bude mít klobouk). Proto je vhodné mluvit i o naší kultuře a upozorňovat na to, že nikdo
z přítomných nenaplňuje všechny představy předtím přisouzené Čechům. (V tomto ohledu
významně pomáhá multikulturní výchova uplatňovaná napříč všemi předměty a ročníky
pravidelně po celý školní rok.) Dále je dobré např. formou brainstormingu s žáky vymyslet, co
by nejspíš nový žák od kolektivu potřeboval, v čem by mu přechod na novou školu mohli
stávající žáci usnadnit. Pokud jsou ovšem žáci na příchody nových spolužáků zvyklí, stačí
pouze pravidla a opatření připomenout.
V den příchodu žáka je dobré jej do třídního kolektivu uvést. Tento úkol opět připadá
třídní/mu učiteli/učitelce. Je třeba žáka představit jeho (nezkomoleným!) jménem a následně i
žákovi představit celou třídu. Pokud nastanou příznivé časové podmínky, je možné uspořádat
seznamovací třídnickou hodinu nebo alespoň seznamovací aktivitu.
Nově příchozí by měl mít již předvybrané místo k sezení. V jeho usazení musíme
zohledňovat nejen neznalost jazyka (měl by dobře vidět a slyšet vyučující), ale také to, s kým
bude sedět, že bude potřebovat zprvu pomoc asistenta pedagoga i vyučujícího a jaké jsou jeho
zdravotní dispozice (např. vada zraku). – Vzhledem k faktu, že většina hodin není vedena
frontálně, není potřeba, aby nový žák seděl co nejblíže tabuli.
Žák by měl být seznámen se školním řádem, způsobem trávení přestávek, vhodnosti a
nevhodnosti určitého složení svačiny, rozvrhem. Dále by měl mít k dispozici pomůcky
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zapůjčované školou (učebnice), seznam pomůcek k zakoupení, žákovskou knížku, přidělenou
skříňku.
Další dny ve škole
Podporu – nejen jazykovou – je potřeba věnovat žákům s OMJ nadále stejně jako
ostatním žákům. Je zapotřebí budovat třídní kolektiv s ohledem na individuální potřeby žáků.
Žák s OMJ se v počátcích svého působení ve škole dostat do několika ne příliš žádoucích
situací:
1. Žák s OMJ se může dostat do závislostního vztahu s některým ze svých spolužáků.
K tomu vede například to, že některý z nových spolužáků pochází ze stejné země jako žák nově
příchozí. Tento fakt zpočátku pomáhá a uklidňuje nového žáka a může částečně i posílit
sebevědomí daného spolužáka. Problém nastává ve chvíli, kdy žák s OMJ trvale spoléhá na
spolužáka-krajana. Ten pak kromě práce s vlastním učením je ještě zaměstnán péčí o žáka
s OMJ. Tento jev zjevně není žádoucí. Řešením je posilovat kompetenci v českém jazyce u
nově příchozího žáka s OMJ tak, aby byl čím dál samostatnější. Tím je pozitivně působeno na
jeho sebevědomí.
2. Žák s OMJ si zpočátku díky své píli, vytrvalosti a touze zapadnout do nového
kolektivu velmi rychle osvojuje český jazyk. Je velmi aktivní, zajímá se o všechny informace
a je velmi chválen. Takový nápor, který na sebe žák s OMJ vytváří buď sám, nebo je na něj
vytvářen rodinnou, vede v určitý moment k prudkému poklesu motivace. Ten může být dále
provázen pocity rezignace, propadem úrovně jazykové kompetence, nepozorností, někdy
výchovnými problémy. V takovém případě je vhodné na schůzce s žákem, jeho zákonnými
zástupci a třídním učitelem na tuto situaci upozornit, zdůraznit nutnost psychohygieny,
aktivního odpočinku. Na této schůzce by mělo dojít ke stanovení dosažitelných cílů (např.
stanovení času, který se bude daný žák připravovat do školy. V uvedených případech dochází
k významnému snížení denní časové dotace.)
3. Žák s OMJ ani přes veškerou podporu a spolupráci školy s rodinou není schopen si
osvojovat český jazyk. V takovém případě je žádoucí rodině žáka doporučit vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně. S tím je spojen i citlivý rozhovor s rodiči, při kterém je
třeba zdůraznit běžnost takového počínání a snahu o zajištění nejlepšího zájmu dítěte. Rodiče
mohou mít ze své vlasti nebo z rozhovorů se známými/přáteli zkreslené až zcela mylné
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představy o fungování pedagogicko-psychologických poraden, úloze školního/dětského
psychologa a dopadech vyšetření na život žáka.
I v tomto ohledu je klíčová spolupráce pedagogických pracovníků. Vyučující všech předmětů,
asistenti pedagoga, případně vychovatelé ve školní družině, kuchaři v jídelně, školník,
hospodářka i další zaměstnanci, kteří přijdou s žákem s OMJ do styku by měli při podezření na
nějaký nežádoucí jev informovat třídního učitele. Stejně tak by mu měli poskytovat zpětnou
vazbu ohledně pozitivních jevů (co žáka viditelně bavilo, co se mu líbilo, kdy byl
spokojený/potěšený).
Výuka češtiny žáka s OMJ
Následující podkapitoly se budou věnovat obecným pravidlům a zásadám výuky žáků
s OMJ. První podkapitola je věnována obecným zásadám výuky žáka s OMJ, další pak výuce
v rámci běžných hodin, podkapitola třetí výuce českého jazyka na specializovaných kurzech
pro žáky s OMJ. Metodikám konkrétních vyučovacích hodin je věnována praktická část naší
práce. V poslední podkapitole upozorníme na předávání sociokulturní kompetence a na úlohu
vyučujících v tomto procesu.
Obecné zásady výuky českého jazyka žáků s OMJ
V první řadě je třeba si uvědomit, že pro žáka s OMJ je čeština nejen jazykem vyučovaným, ale
také jazykem výuky. Jazykový input tak zahrnuje nejen učení se vlastnímu jazyku na všech
jeho

úrovních

(foneticko-fonologické,

lexikální,

morfologicko-syntaktické,

textově-

promluvové i pragmalingvistické) najednou, ale také výuku obsahových znalostí v českém
jazyce (pojmy a termíny jednotlivých výukových předmětů). V případě hodin českého jazyka
je žák také vyučován lingvistickým termínům a přemýšlení o jazyce jako o systému. Všechny
tři typy inputu se žákovi dostávají zároveň.
Kromě toho ještě spontánně mluví se spolužáky. Tam osvojování jazyka probíhá
spontánně, neřízeně. V hovorech se spolužáky se mu dostává input různé kvality (může např.
mluvit s jiným žákem s OMJ a osvojit si tak některé negramatické vazby apod.) a různých
vrstev (spisovná a nespisovná čeština). Žák s OMJ se český jazyk učí vlastně podvojně: řízeně
na hodinách (ať už běžných nebo na kurzech) a spontánně od spolužáků a pedagogických
pracovníků v méně formálních situacích.
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V běžné hodině
Vyučující by se měli v první řadě komunikace s žákem s OMJ nebát. Někdy se stává
učitelům-začátečníkům, ale i zkušeným učitelům v případě, že potkají žáka s mateřským
jazykem, se kterým se ještě nesetkali, že se u nich projeví jistá bázeň. Ta může způsobit dočasné
přehlížení žáka s OMJ do doby, než se alespoň trochu česky naučí. To je ale chyba. Je třeba,
aby všichni vyučující měli na paměti, že bez jejich aktivního přístupu se žákovi ve škole povede
těžko. Je třeba si uvědomit, že obavy z komunikace s žákem s OMJ lze rozptýlit a problémy
minimalizovat kvalitní přípravou na vyučovací hodinu.
Obecné pravidlo zní následovně.
1. Redukování učiva: Z výše uvedeného jasně vyplývá, že není v lidské moci pojmout tolik
jazykových inputů, učit se z nich orientovat se v českém jazyce a prostředí a zároveň ovládnout
učivo na úrovni rodilého mluvčího. Proto by každý vyučující měl u každé vyučovací
jednotky/látky/učiva zhodnotit, jaké informace jsou zde zásadní, jaké kompetence jsou v moci
žáka s OMJ se naučit.
2. Propojení věcného obsahu s jazykovým: Pedagogové by měli mít ujasněno, jaká slovíčka a
fráze je třeba k porozumění dané látky a k účasti na dané aktivitě. Mohou pro žáka s OMJ
vypracovat kupř. slovníček nebo zapojit ostatní žáky do vysvětlování.
3. Začleňování: Žák s OMJ by měl v maximální možné míře pracovat se třídou a minimálně
být od ní oddělen a pracovat na něčem jiném. Zároveň pedagog není všemohoucí, tudíž by měl
vědět, že žák s OMJ nemůže dělat vždy všechno.
4. Vizualizace: Vyučující by měl být schopen předvést (ať už sám nebo za pomocí
obrázků/piktogramů/videí), co po žácích chce. V kontextu práce s žáky s OMJ nejsou pouze
mluvené nebo pouze psané (čtené) pokyny dostačující.
5. Odpovídající obtížnost: Neznalost češtiny nevypovídá nic o žákových kognitivních
dovednostech, inteligenci nebo třeba talentu. Vyučující by měli být schopni dávat žákům úkoly
na odpovídající úrovni. Příliš jednoduché nebo příliš obtížné úkoly snižují motivaci žáka
k učení.
6. Ověřování: Klíčovým zůstává ověřováním porozumění. Přímá otázka se míjí účinkem, je
lépe žáka chvíli při práci pozorovat.
7. Mluvení: Žák s OMJ by stejně jako všichni jeho spolužáci měl každou hodinu promluvit
alespoň jednou. Dobrým nástrojem k tomuto jsou komunikační hry a skupinová práce.

20

8. Úkoly na doma: Žák s OMJ by měl dostávat práci na domácí procvičení. Nemusí se v žádném
případě jednat o vlastní úkoly. Máme zde spíše na mysli tipy na podpůrné materiály, obrázky a
videa. Také je vhodné texty probírané na hodině dát žákovi k opětovnému prostudování domů.
Je-li to možné, můžeme mu poskytnout i materiály k prostudování dopředu.
9. Podpůrné materiály: Žák s OMJ by měl mít neustále k dispozici různé podpůrné materiály
jako např. nalepenou českou abecedu na lavici, přehled vyjmenovaných slov, slovníček pojmů
k danému předmětu (viz výše) atd.
10. Synonymické řady: Žák s OMJ často rozumí jen některým výrazům z okruhu synonym.
Například o dívce můžeme říct, že je hezká, pěkná, krásná, půvabná, okouzlující atd. Žák s OMJ
přitom zná např. pouze výraz „hezká“. Proto doporučujeme si osvojit zvyk používat
v mluveném projevu tzv. synonymické řady. Můžeme například o zmíněné dívce říci, že je
pěkná, krásná, přímo nádherná. Tím zvýšíme šanci, že žák s OMJ porozumí alespoň některým
slovům a rozšíří si svoji slovní zásobu.
+ 11. Pravidlo tří: Žák s OMJ jako kterýkoli jiný žák ocení, pokud se bude hodina sestávat
z více aktivit než jen jedné. Na naší škole se běžně praktikuje tzv. Pravidlo tří, kdy každá
vyučovací hodina je ve většině případů složena ze tří aktivit, které jsou navzájem provázané a
které vyžadují každá jiný způsob myšlení.
Sociokulturní kompetence
Sociokulturní kompetencí v naší práci rozumíme soubor znalostí a dovedností, které
jsou zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka (pozdravy, tykání a vykání,
vyjadřování emocí, zdvořilostní fráze). Jedná se tedy o dovednost a schopnost aktivně užívat
adekvátních prostředků cizího jazyka ve vhodných kulturně společenských situacích.17
Vyučující tuto schopnost předávají záměrně při vlastní promyšlené výuce a spontánně
nezáměrně v rámci mimovýukových aktivit (např. rozhovorech s žáky o přestávce nebo při
mimoškolní aktivitě). Jak už jsme zmínili výše, vyučující jsou reprezentanty české kultury a je
zásadní, aby si v rámci práce s žáky s OMJ uvědomovali i tuto svou roli. Zároveň by měli vědět,
že právě sociokulturní kompetence (v jazyce tedy stránka pragmatická) je běžně osvojována až
jako jedna z posledních při výuce cizího jazyka na kurzech. Poučený vyučující by tedy neměl
být vyveden z míry např. oslovením křestním jménem nebo tykáním nebo dotazem na věk ze

17

K tomu viz https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky.
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strany žáků s OMJ. Jeho úkolem je předat jim poučení o daných fenoménech české kultury.
Součástí souciokulturních kompetencí jsou pak reálie. Reáliemi rozumíme úhrn
věcných znalostí a informací o společnosti, jejím životě a zvycích, prostředí, historickém
pozadí, institucích apod., které jsou relevantní při studiu cizího jazyka. Můžeme je rozdělit na:
a) vnější – historie, zeměpis, kultura, politické zřízení;
b) vnitřní – verbální i neverbální složka jazyka (tempo řeči, zdvořilost, tykání
a vykání, používání titulů, frazeologie, idiomatika, stratifikace češtiny).
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PRAKTICKÁ ČÁST
Praktickou část je možné rozdělit na tři části: praktické návody na aktivity vhodné pro práci
s žáky s OMJ, výše zmíněné kazuistiky z práce naší sociální pedagožky a obrazový materiál
(kartičky se slovy, které jsme považovali za důležité zejména při prvních setkáních žáků s OMJ
s českým jazykem a školním prostředím).
Veškeré aktivity celý tým pedagogických pracovníků vyzkoušel, pilotáže probíhaly napříč
ročníky.
První hodina s žákem s OMJ
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 9. třída
Cíl: seznámit stávající kolektiv s novým žákem, představit novému žákovi nové spolužáky,
tmelení kolektivu
Jazyková úroveň: A0
Časová dotace: 45 minut
Pomůcky: Základní konverzační fráze z rodného jazyka nového žáka, jmenovky se jmény všech
žáků, mapa země nového žáka (interaktivní tabule), resp. prezentace o zemi nového žáka,
srovnání základních údajů s ČR
Postup:

1. V komunitním kruhu přivítá učitel nového žáka a pozdraví jej jeho rodným jazykem.
2. Každý žák se představí jazykem nového spolužáka: Ahoj, já se jmenuju (připraví
učitel).
3. Žáci mají připnuty své jmenovky s čitelně napsaným jménem.
4. Představí se také nový spolužák a připne si jmenovku se svým jménem.
5. Učitel následně promítne prezentaci země/města, odkud žák přichází.
6. Diskuse
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Pravidla diskuse:

Diskusi moderuje učitel, který sám položí první otázku a tím motivuje i další žáky. Eliminuje
také otázky nevhodné.
Praktická doporučení:
Učitel by si měl zjistit o novém žákovi maximum dostupných informací: z jakého rodinného
prostředí pochází, z jakých důvodů nastupuje do naší školy či nějaké jiné významnější
informace z jeho života – jaké má koníčky, v čem vyniká či vynikal ve své rodné zemi.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Tato technika bude obtížná v případě, že jazyk nového žáka nepochází ze skupiny jazyků
slovanských, tj. že není zatím žádný komunikační prostředek, kromě piktogramů a obrázků,
který bychom mohli pro diskusi použít. Tuto úlohu pak musí zastat učitel a něco o žákovi
třídě sdělit.

Sedání a vstávání-Návrh třídnické hodiny při nástupu nového žáka – 2. Den
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 5. třída
Cíl: upevnit jména všech žáků ve třídě, posílení vzájemných vztahů ve třídě Jazyková úroveň:
A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 15 minut + reflexe
Pomůcky: žádné

Postup:
1. Žáci se sejdou v komunitním kruhu, mají připnuté jmenovky.
2. Všichni žáci se postaví
3. Komunitní kruh, žáci mají připnuty jmenovky. Všichni stojí.
24

4. Žák A řekne jméno žáka B a sedne si, žák B řekne jméno žáka C a také si sedne.

5. Hra pokračuje až do chvíle, kdy zůstane stát poslední žák.
6. Ten řekne jméno jakéhokoliv sedícího spolužáka, ten vstane a řekne jméno dalšího
sedícího spolužáka.
7. Hra tedy skončí v okamžiku, kdy všichni žáci opět stojí.
8. Na počtech kol nezáleží.

Otázky k reflexi:
Podle čeho jste se rozhodovali, jaké jméno řeknete?
Můžete s jistotou říct, že znáte jména všech svých spolužáků?

Praktická doporučení:
Další variantou hry by byla hra bez jmenovek.
V případě, že se žáci dlouho rozmýšlejí, jaké jméno řeknou, je vhodné omezit čas na 3
vteřiny.
Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Tuto techniku by mohla zkomplikovat neznalost jmen spolužáků. Riziko lze očekávat spíše na
začátku školního roku, při nástupu více žáků-cizinců v poslední době, nebo v případě, kdy
učitel tyto seznamovací a stmelovací techniky nepoužívá.

Házím míč
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 5. třída
Cíl: upevnění jmen spolužáků, stmelení kolektivu, možnost prvního vyjadřování v českém
jazyce
Jazyková úroveň: A0
Časová dotace: 15 až 25 minut
Pomůcky: míč (nejlépe látkový)
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Postup:
1. Žáci stojí v kruhu. Učitel drží v ruce míč a hází jej vybranému žákovi, přičemž říká:
„Házím míč Filipovi“.
2. Filip jej přijme a řekne: „Děkuji, paní učitelko, a házím míč Vojtovi.“
3. Vojta jej přijme a řekne: „Děkuji, Filipe, a házím míč Dominikovi.“
4. Aktivita končí vyjmenováním všech v kruhu
Praktická doporučení:
Této technice může předcházet například rychlé předávání tzv. Horkého míče po kruhu, aby si
žáci na míč zvykli. Dynamiku této techniky lze například zvýšit, umožníme-li kdykoliv
změnit směr předávání.
Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Při této technice není jasné, zda se vystřídají všichni žáci, neboť všichni stále stojí. Lze
vymyslet jinou variantu hry, aby si například žáci, kteří odhodili svůj míč sedli.
Rizikem je také neschopnost některých žáků chytit či přesně odhodit míč.

Hra na upíra
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 5. třída
Cíl: upevnění jmen spolužáků, stmelení kolektivu
Jazyková úroveň: A0
Časová dotace: 15 minut
Pomůcky: žádné

Postup:
1. Žáci stojí v kruhu a jeden žák je uprostřed jako upír.
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2. Po zahájení se žák, který je upírem, vydá směrem k vybranému spolužákovi, chce jej
chytit a „vysát“.
3. Žáka mohou zachránit ostatní, když co nejrychleji řeknou jeho jméno.
4. V tu chvíli se žák-upír vydává k jinému spolužákovi, který může být opět zachráněn
vyslovením jména.
5. Pokud spolužáci nestihnout jméno spolužáka vyslovit a upír jej chytí, stává se tento
spolužák novým upírem.

Praktická doporučení:
Tato hra je vhodnější do většího prostoru, například ven či do tělocvičny.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Tato technika probíhá bez obtíží.

Asociační dvojice
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 9. třída
Cíl: pohybová aktivita na začátku či na konci hodiny, zopakování probíraného učiva
Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 10 až 15 minut (záleží na počtu opakování)
Pomůcky: dvojice kartiček v počtu žáků ve třídě (1 žák – 1 kartička)

Postup:
1. Žáci si náhodně vyberou kartičku s pojmem
2. Následně hledají po třídě svou dvojici (kvádr – definice kvádru, barva – název barvy,
otec – matka). Kartičky si navzájem neukazují, pouze o nich mluví a postupně zjišťují,
co tedy hledají.
3. Pokud se se spolužákem dohodnou, že „patří k sobě“, sednou si spolu do lavice, či do
kruhu vedle sebe. Pokud ne, „rozloučí se“ a hledají dál.
4. Žák s OMJ má možnost kartičku spolužákovi ukázat.
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5. Následuje reflexe.
Otázky k diskusi:
Jak se vám dařilo při hledání dvojice?
Co jste tedy měli hledat?
Jak rychle jste zjistili, co máte hledat?
Využili jste nápovědu/ověření?

Praktická doporučení:
Tato technika je využitelná prakticky k jakémukoliv tématu – český jazyk, cizí jazyk –
opakování slovní zásoby, konverzace, matematika, přírodní vědy.
Neprozrazovat na začátku, jaké dvojice jsou na kartičkách uvedeny, např. že žáci mají hledat
definice geometrických těles. Žáci na to jistě přijdou sami.
Variantou při těžší verzi této aktivity je, že na určeném místě je výpis správných dvojic. Zde si
mohou žáci ověřit, že utvořili správnou dvojici.
Pokud je počet žáků lichý, zapojí se také vyučující.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Tato technika probíhá bez obtíží. Komplikací může být jen špatné přiřazení dvojice bez
kontroly, a tudíž přetržení dalšího řetězce dvojic.
Variace pro třídnickou hodinu při nástupu nového žáka s OMJ:
Na dvojicích karet jsou údaje o České republice a zemi nového spolužáka:
Praha – Kyjev
Počet obyvatel Prahy – počet obyvatel Kyjeva
Rozloha Prahy – rozloha Kyjeva
Vlajka ČR – vlajka Ukrajiny
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Mapa ČR – mapa Ukrajiny
Jméno prezidenta ČR – jméno prezidenta Ukrajiny
Nejvyšší hora ČR – nejvyšší hora Ukrajiny
Nejdelší řeka ČR – nejdelší řeka Ukrajiny
Ahoj v češtině – ahoj v ukrajinštině
Dobrý den v češtině – dobrý den v ukrajinštině
Na shledanou v češtině – na shledanou v ukrajinštině

Kostkovaná
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 9. třída
Cíl: reflexe tématu, jeho opakování
Jazyková úroveň: A2 a vyšší
Časová dotace: neomezená
Pomůcky: pracovní list, hrací kostka, psací potřeby

Postup:
Žák potřebuje hrací kostku, kterou si náhodně volí zadání.

Variace:
Číslo 1 na hrací kostce a první řádek tabulky označuje příklady/otázky základní úrovně
znalostí. Se zvyšujícím se číslem na hrací kostce se zvyšuje také úroveň obtížnosti
jednotlivých zadání.
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Příklady pracovních listů:

3+1=

5+2=

6+3=

7+0=

10 – 5 =

1–0=

3–3=

10 – 7 =

1+4=

2+8=

3+6=

1+5=

10 + 5 =

12 + 3 =

13 + 5 =

14 + 4 =

4 + 14 =

3 + 15 =

1 + 19 =

2 + 14 =

_ + 13 = 20

14 + _ = 20

20 - _ = 13

15 - _ = 10
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Jak se jmenuješ?

Napiš název 1
místnosti ve škole
_______________ _______________

Který den
následuje po
pondělí?
_______________

Napiš název
hlavního města
ČR
______________

Jak se jmenuje
Napiš číslo na
tvoje maminka?
policii ČR
_______________ _______________

Napiš číslo na
Napiš název 1
záchrannou
jehličnatého
službu
stromu
_______________ _______________
ybarvi správně
Napiš název 1
českou vlajku
podzimního
měsíce
_______________

Napiš název 1
zeleniny
_______________
Napiš číslo na
hasiče
_______________

Napiš název 1
Napiš název 1
Sestra tvé
zimního měsíce
jarního měsíce
maminky je tvoje
_______________ _______________ _______________
Napiš název 1
ovoce

Napiš název 1
iróza je úraz
listnatého stromu
nebo nemoc?
_______________ _______________

_______________
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Popis osoby. sběr informací
Věková skupina: 1. – 5. třída
Cíl: upevnění slovní zásoby, propojení informace a obrázku
Jazyková úroveň: A1 a vyšší
Časová dotace: 15 až 20 minut
Pomůcky: obrázky osob, obrázky předmětů, o kterých se píše, ke každé osobě 4 až 5 informací

Postup:
1. Žáci ve skupině získají 4 až 5 informací o osobě, kterou zatím neznají.
2. Musí si informace přečíst a získat obrázek osoby a všech předmětů, o kterých se píše.

8 dětí: Karel, Pavla, Jana, Vašek, Oliver, Magda, Pepa, Kuba

Karel nosí modré tričko. Rád hraje na kytaru. Má rád ovoce. Má doma psa.
Pavla má žlutý batoh. Miluje čokoládu. Rád lyžuje. Nosí brýle.
Jana má červenou sukni. Hraje na klavír. Má ráda jahodovou zmrzlinu. Má doma kočku.
Oliver má kraťasy. Hraje fotbal. Miluje vesmír. Má rád zeleninu. Chce být hasič.
Magda má růžové šaty. Miluje lízátka. Chce být baletka. Bolí ji zub.
Pepa má černé kalhoty. Chce být popelářem. Rád bruslí. Nerad se češe.
Kuba má červené boty. Hraje tenis. Miluje auta. Rád jí sýr.

Následně mohou žáci napsat 4 informace o sobě, nakreslit obrázky předmětů, o kterých píšou.
Spolužáci hledají příslušné obrázky a kompletují informace o svém spolužákovi
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Tajemná krabička
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 5. třída
Cíl: schopnost klást (uzavřené) otázky
Jazyková úroveň: A1 a vyšší
Časová dotace: 15 až 20 minut
Pomůcky: krabice s víkem
Postup:
1. Vyučující nechá v rámci evokace k tématu v kruhu kolovat krabičku s předmětem či
předměty uvnitř (u tématu Mikuláš to může být řetěz, případně tam mohou být 2
předměty).
2. Nejprve je zahájena tzv. práce ticha, tj. krabice putuje kruhem, každý žák má šanci si
s ní manipulovat, ale nesmí ji otevírat.
3. Následně předá sousedovi.
4. Vše pokračuje fází otázek, které žáci pokládají vyučující/mu.
5. Ten na ně může odpovídat pouze ano/ne. Např. Je to tvrdé/je to měkké? Je to špinavé/je
to čisté? Je to modré? Slouží to k odemykání?
6. Získané informace zapisuje na tabuli buď vyučující, nebo sami žáci.
7. Vyučující může poskytovat indicie tak, aby žáci pokračovali dál. Případně může
s indicií přijít hned na začátku tak, aby zúžil prostor k přemýšlení nad správným názvem
předmětu.
8. Jakmile žáci předmět uhodnou, srovnají jeho vlastnosti s informacemi na tabuli a rozšíří
téma o další slova.

Co je v obálce?
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 5. třída
Cíl: obohacování slovní zásoby

33

Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 15 až 20 minut
Pomůcky: obálky s 10 obrázky týkající se slovní zásoby (potraviny, oblečení, nábytek, město,
dopravní prostředky…)

Postup:
1. Do každé z obálek dá vyučující stejný počet obrázků.
2. Žák si obálku vybere, obrázky si položí před sebe.
3. Na určitém místě ve třídě si „vyzvedne“ uvozovací větu, která se týká jeho okruhu a
následně v kruhu pojmenuje všechny předměty:
Včera jsem šel do obchodu a koupil jsem tam…
V našem bytě máme…
Ve městě jsem navštívil…
Mohu si obléknout…

Tvary písmen české abecedy
Věková skupina: přípravná třída, 1. třída
Cíl: upevnění tvarů jednotlivých písmen, lze využít v předmětu pracovní činnosti
Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 20 minut
Pomůcky: provázky, korálky

Postup:
Žáci mají za úkol vytvořit slovo skládající se ze 3-4 písmen, přičemž k tvorbě jednotlivých
písmen mají použít korálky či provázky, které mají k dispozici.
Variantou je vytvořit všechna písmena české abecedy a vyfotit si je (ty z provázků), případně
písmena z korálků využít k sestavování slov.
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Vše lze využít také výzdobě třídy – fotografie i jednotlivá písmena z korálků.

Sen o Toyen
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 9. třída
Cíl: abstraktně či konkrétně slovně vyjádřit své sny
Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 45 nebo 90 minut
Pomůcky: suchý pastel, bílá čtvrtka A3
Postup

Fáze evokace: Co to jsou sny? Co se nám naposledy zdálo? Chtěli bychom si své sny
zapamatovat? Nebo je raději zapomenout? Mohli bychom snům přiřadit nějakou barvu?

Fáze uvědomění: Žáci si navzájem pomohou s obkreslením profilu své hlavy na bílou čtvrtku
a následně do ní začnou zakreslovat své sny. Mohou využít abstraktní kresbu (je obtížnější), ale
také mohou své sny zakreslit konkrétně další možností je své sny zapsat. Využít jednotlivá
slova a kombinovat tak barevný podklad se slovy.

Fáze reflexe: Žáci své výkresy pokládají na jedno místo. Nikdo neví, komu který výkres patří.
Každý žák svůj sen nejprve popíše pomocí barev či jiných znaků. Ostatní se snaží uhodnout, o
kterém z výkresů jejich spolužák hovoří. Žák následně sen popisuje a ostatní se snaží jeho
výklad porovnat s kresbou.

Záleží na vyučujícím, zda dětem představí obraz spící od české malířky Toyen na začátku
hodiny či až na konci. Tento obraz je námětem této hodiny, přičemž téma je sen.
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Obrazová příloha
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Kimova hra
Věková skupina: přípravná třída, 1. – 9. třída
Cíl: obohacování slovní zásoby, klíčová slova, podpora správné výslovnosti
Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 10 až 15 minut
Pomůcky: nastříhané kartičky s obrázky, případně se slovy

Postup:
Připravené kartičky s obrázky/klíčovými slovy k tématu lekce položíme před žáky na koberec
tak, aby si je všichni mohli prohlédnout.
Formou otázek zjišťujeme, které obrázky by uměli žáci sami pojmenovat/která slova znají.
(Doporučujeme např. „Dokážeš pojmenovat …“, „Který obrázek neumíš pojmenovat, ale
chtěl/a bys“, „Ukaž…“ atd.)
Vyučující vyzve žáky, aby se na obrázky soustředili a pokusili se jich co nejvíce zapamatovat.
Vyučující kartičky obrátí hřbetem vzhůru.
Vyučující následně postupně vyzývá žáky, aby mu ukázali jednotlivé kartičky (trénink paměti).
Aktivitu je možné opakovat dle obtížnosti slovní zásoby a počtu pojmů na kartičkách.

Variace:
Žáci mohou aktivně říkat, co si myslí, že uvidí odkrytím ukázané kartičky.
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Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Příliš početný třídní kolektiv. Ideální počet pro hru je cca 10 žáků a méně. Pokud je ve třídě
k dispozici asistent pedagoga, je v hodné třídu rozdělit na dvě části. Také lze jedné části
připravit samostatnou práci a následně skupiny prostřídat.

Vytleskávání a vydupávání
Věková skupina: přípravná třída, 1., 2. a 3. třída (lze i déle)
Cíl: podpora správné výslovnosti a rytmizace, sluchové rozlišování
Jazyková úroveň: není relevantní, lze i nečtenáři, nutná znalost slabik
Časová dotace:
Pomůcky: žádné

Postup:
1. Vyučující s dětmi nejprve nacvičuje tleskání a dupání.
2. Následuje nácvik spojení pohybu a zvuku. To může být obtížné zejména s mladšími
dětmi.
3. Vyučující propojí hláskovou kvantitu s pohybem – krátké hlásky s tlesknutím, dlouhé
pak s dupnutím.
4. Nejprve je vhodné zařadit kratší slova a následně pak delší.
Variace:
Vyučující může zadávat slova jednotlivcům nebo skupinám. Další možností je dát skupinám
žáků kartičky s různými obrázky a vyzvat je, aby kartičky seskupili podle shodnosti hláskových
kvantit názvů obrázků na kartičkách. Poslední variantou je, že žáci si zadávají slova navzájem
a vzájemně se kontrolují.
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Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Aktivita sama o sobě většinou probíhá bez problémů. Přípravná fáze, kdy se žáci učí sjednotit
pohyb a zvuk, může zabrat delší čas.

Scavenger Hunt/Hon(ba) za pokladem
Věková skupina: není relevantní
Cíl: zopakovat slovní zásobu/klíčová slova/ledolamka
Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: běhací varianta 5 až 10 minut, jiné varianty dle počtu úkolů a jejich obtížnosti
Pomůcky: powerpointová prezentace s úkoly nebo pracovní list nebo žádné

Postup:
1. Žáci jsou rozděleni do skupin po třech nebo čtyřech.
2. Na tabuli se objeví úkol, který má splnit jeden žák z každé skupiny. Úkol je možné také
pouze žákům přečíst.
3. Žák, který úkol splní, získává pro svou skupinu bod.
4. Jednotlivý žáci se ve skupině prostřídají.
Možné úkoly:
1. Dotkni se něčeho červeného.
2. Přines něco, co začíná na písmeno P.
3. Ukaž na co nejvíce různých věcí, které jsou na zdi.
4. Přines modrý penál.
5. Plácni si se spolužačkou, jejíž jméno začíná na písmeno E.
6. Zamávej spolužákovi, který je ve třídě nejvyšší.
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Variace:
Možných variant aktivity je hned několik:
a) Je možné vytvořit pracovní check list, kdy žáci jednotlivých skupin mají přinést popsané
věci (např. něco modrého, něco začínající na P, školní pomůcka, židle atd.)
b) Je možná aktivitu zařadit do výuky venku a postupně mezi úkoly zařazovat takové, které
reflektují probíranou látku (např. najdi hmyz, list ze stromu, vykvetlou květinu nebo
sochu někoho známého nebo podstatné jméno hromadné).
c) Hru je možné hrát bez rozdělení do skupin s celou třídou najednou. Tuto variantu
doporučujeme rovněž pro výuku venku. Poté je možné v aktivitě hodnotit rychlost.
Nejpomalejší vypadává.
d) Je možné aktivitu – zejména pro starší žáky – celou přesunout „na papír“. To znamená,
že není třeba nic nosit, ale pouze napsat. Náplň aktivity může být zcela libovolná podle
vyučovaného předmětu. Pracovní list nebo tabulku, kam budou žáci vpisovat jednotlivé
pojmy, je ale vhodné umístit dále od sedících skupin tak, aby vždy musel žák, který je
na řadě, k hracímu prostoru přistoupit. U žáků cizinců je vhodné zařadit i možnost jít se
zeptat členů své skupiny .– Tato varianta se velmi podobá aktivitě Orientační bingo.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Jde-li o žáky cizince, je zapotřebí mít na paměti, že nemusí vždy všem úkolům rozumět. Proto
je vhodné – je-li to možné – zařadit powerpointovou prezentaci, na které je ukázáno, co je
potřeba udělat. K aktivitě existuje řada videí pro výuku angličtiny na YouTube.
Při hraní venku/bez powerpointové prezentace doporučujeme, aby byly úkoly žákům
předkládány s co nejpečlivější výslovností. – Situaci, kdy bude žák s omj pouze opakovat to,
co dělají ostatní, se vyhnout nelze. Nicméně ani tato varianta není na škodu. Je ovšem dobré
následně zopakovat, co bylo úkolem a/nebo vyzvat další žáky, aby zopakovali, co měli udělat.
U první popsané varianty ve třídě doporučujeme penalizovat běhání, čímž se sníží potenciální
nebezpečnost.
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Živé pexeso
Věková skupina: není relevantní
Cíl: zopakovat slovní zásobu/klíčová slova/klíčové fráze/ledolamka
Jazyková úroveň: A0 – C2/není relevantní
Časová dotace: 10 až 15 minut, možno i déle podle počtu kol¨
Pomůcky: žádné
Postup:
1. Jeden žák jde za dveře. Ostatní se rozdělí do dvojic.
2. Ve dvojicích se domluví na společném slově a následně se postaví každý jinam.
3. Žák se vrátí zpoza dveří. S otázkou „Kdo jsi?“ postupně odkrývá jednotlivé
kartičky/spolužáky s cílem zjistit, kdo je s kým ve dvojici.
4. Odkryté správné dvojice se posadí pro lepší přehlednost.
Variace:
Není nezbytně nutné, aby žáci ve dvojicích říkali shodná slova, je možné – zejména u starších
žáků – zařadit logické dvojice např. letopočet a událost, přídavné a podstatné jméno (lakomý
Skrblík), hlavní město a stát apod.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Žáků není sudý počet. V takovém případě je vhodné vymyslet nějakou logickou trojici pojmů.
Podle věku žáků je o této úpravě spravíte nebo necháte prvního, aby na tuto změnu přišel sám.
Dále se může vyskytnout problém, kdy si více dvojic zvolí stejný pojem/skupinu pojmů. Proto
je vhodné je podle věku buď obejít a zjistit, jaké pojmy si zvolili, nebo kontrolou pověřit někoho
z žáků.

Slovní fotbal (jinak)
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Věková skupina: není relevantní
Cíl: rozvoj slovní zásoby
Jazyková úroveň: není relevantní
Časová dotace: 5 až 10 minut
Pomůcky: žádné
Postup:
1. Žáci hrají několik kol klasického slovního fotbalu (na poslední písmeno nebo slabiku)
na rozehřátí.
2. Vyučující jim po nějakém čase zadá slovo, ke kterému se musí společně dostat.
Např. TYČ – KEBAB – MISTR – ANAKONDA atd.
3. Úkolem žáků je pak směřovat zakončení slov k řetězci tak, aby se dostali k danému
Variace:
Žákům není nutné zadat konkrétní slovo, ale celou oblast např. starověký Egypt. – Žáci pak
musí argumentovat ve prospěch pojmu, ke kterému se dostali a také se v průběhu hry domluvit,
k jakému slovu vůbec chtějí dojít.
Žákům je možné měnit různým slovem pravidla pro řetězení slov – např. střídání rodů. Zde
doporučujeme zařadit pouze mužský a ženský rod v jednotném čísle. Množné číslo hru
v podstatě znemožňuje a střední rod ji neúměrně prodlužuje.
Aktivitu je možné realizovat i v matematice či fyzice s tím, že žákům zadáme výsledek
příkladu, který musí zapsat. Pro výsledek 3 mají vymyslet příklad na sčítání, odčítání, násobení
i dělení.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Žák přemýšlí o svém příspěvku do slovního řetězce příliš dlouho a/nebo (zejm. žák s omj) neví
vůbec. Oba problémy je možné vyřešit tak, že si žáci mohou radit. V případě rady žákovi s OMJ
je vhodné, aby slovu porozuměl (dopomoc obrázkem, vysvětlením, překladem).
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Orientační bingo
Věková skupina: není relevantní
Cíl: rozvoj slovní zásoby
Jazyková úroveň: není relevantní
Časová dotace: 5 až 10 minut
Pomůcky: psací potřeby, papír

Postup:
1. Vyučující vyzve žáky, aby si nakreslili tabulku 3x3. (Někteří žáci lépe rozumí pokynu
„3 na 3“. – V obou případech je vhodné tabulku ukázat, předkreslit na tabuli.)
2. Vyučující následně říká žákům, co mají kam napsat:
Doprostřed napište hlavní město Slovenska.
Nad hlavní město Slovenska napište řeku, která protéká Paříží.
Vlevo od řeky protékající Paříží napište stát východní Evropy.
Vpravo od…
Pod…
Do posledního volného čtverečku se podepište.
3. Vyhrává žák, který má nejen správně pojmy, ale má je i správně umístěny.
Variace:
Namísto „vlevo od“ nebo „vpravo od“ je možné používat pojmy „na sever od“, na jihovýchod
od“ atd.
Instrukce k vyplňování je možné poskytnout žákům i v psané verzi na tabuli nebo na papír.
Aktivita může po vyplnění pokračovat:
a) Žáci si vyplněné tabulky vymění a zkontrolují jejich správnost.
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b) Žáci odpovídají na přiložené otázky např. Kde je hlavní město Slovenka? Kam bys
mohl/a napsat Bělorusko? Apod.
Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Žáci si nejsou jisti v pravolevé orientaci a/nebo v určování světových stran. Proto je
vhodné aktivitu začít opakováním těchto pojmů.
Pro žáky s OMJ je vhodné připravit jednu z přehledových tabulek směrů a umístění:
VLEVO NAHOŘE

NAHOŘE UPROSTŘED

VPRAVO NAHOŘE

VLEVO UPROTŘED

UPROSTŘED

VPRAVO UPROSTŘED

VLEVO DOLE

DOLE UPROSTŘED

VPRAVO DOLE

SEVEROZÁPAD

SEVER

SEVEROVÝCHOD

ZÁPAD

UPROSTŘED/STŘED

VÝCHOD

JIHOZÁPAD

JIH

JIHOVÝCHOD

Dále je vhodné žákům s OMJ vytisknout gramatický přehled pravidel užívání
jednotlivých předložek:
Uprostřed

+ 2. pád

Vlevo od

+ 2. pád

Vpravo od

+ 2. pád

Do

+ 2. pád

Nad

+ 4. pád/+7. pád

Pod

+ 4. pád/+ 7. pád

Nad město (4. pád) napište. vs. Nad městem (7. pád) je.
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Alfa box
Věková skupina: není relevantní
Cíl: rozvoj slovní zásoby
Jazyková úroveň: A2 a vyšší
Časová dotace: 5 až 10 minut individuální práce
Pomůcky: psací potřeby, vytištěný pracovní list s písmeny (viz níže)
Postup:
1. Vyučující rozdá žákům pracovní list s vytištěnými písmeny v tabulce.
2. Žáci jsou pověřeni psát k jednotlivým písmenům slova podle zadání (např. jakákoli
podstatná jména, přídavná jména, slovesa, klíčová slova k probíranému tématu, cokoli,
co vidí – aktivita je vhodná i pro výuku venku).
3. Po uplynulém čase (doporučujeme 5 až 10 minut) můžeme buď aktivitu ukončit a přejít
k reflexi, nebo vyzvat žáky k seskupení a pokračovaní v další práci.
4. Reflexe se může věnovat slov s nejvyšší frekvencí ve třídě, písmen, která zůstala
neobsazená, písmen, která u žáků podnítila nejvíce slov atd.

Variace:
Je možné – a vhodné – z tabulky některá písmena vyjmout.
Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Na některá písmena je obecně vymyslet jakékoli slovo, natož podle zadání (typicky Y). Je dobré
žáky upozornit, že se nejedná o výstup hodnocený, nýbrž o zahřívací nebo naopak výstupovou
aktivitu. – Zkrátí se tím čas, který budou aktivitě věnovat.
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B

C

Č

D

Ď

E

F

G

H

CH I

J

K

L

M

N

Ň

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

Ť

U

V

W

X

Y

Z

Ž

A

Příklad aktivity
Téma: ukazovací zájmena
Časová dotace: 20 až 25 minut dle obtížnosti
Postup:
1. Žáci dostanou pracovní list s omezeným výběrem písmen (viz níže).
2. Na tabuli vyučují umístí/promítne kartičky s následujícími popisy:

47

Takový ten sýr, jak má díry.
Taková ta věc, která se používá k telefonování.
Takové to, jak to svítí ve dne na nebi.
Taková ta věc, na které můžeme jezdit a máme ji připevněnou na nohou.
Taková ta paní, která nás učí.
Taková ta věc, na které hrajeme hry, píšeme dokumenty a jsme na internetu.
Takové to pití, které pijí dospělí, aby nebyli unavení.
Takový ten předmět, během kterého počítáme, rýsujeme a řešíme úlohy.
Takové to, jak to ukazuje čas.
Takový ten kus nábytku, který máme v obývacím pokoji a může na něm sedět více lidí.
3. Žáci mají za úkol k písmenům napsat pojmenování jednotlivých entit.
4. Žáci zjistí, že jedno písmeno přebývá (zde CH).
5. Úkolem žáků je vymyslet slovo začínající na přebývající písmeno a vymyslet podobný
popis za použití ukazovacích zájmen.

B

E

H

CH

K

M

P

S

T

U

Příklad řešení:
B brusle

E ementál

H hodiny/hodinky

CH

K káva/kafe

M matematika

P počítač

S slunce

T telefon

U učitelka

CH – chobotnice – Takové to zvíře, které má osm chapadel/částí/nohou.
Co komplikovalo průběh aktivity:
Žáci neznali některá slova (zde ementál). Doporučuje zároveň promítnout/dát někam ve třídě
k dispozici kartu s obrázky odpovídajícími charakterizovaným slovům.
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Běhací diktát
Věková skupina: není relevantní
Cíl: rozvoj slovní zásoby
Jazyková úroveň: A2 a vyšší
Časová dotace: 20 až 25 minut
Pomůcky: psací potřeby, vytištěné pracovní listy (viz níže)

Postup:
1. Vyučující rozdělí žáky do skupin podle své úvahy a délky diktátu.
2. Vyučující si připraví na viditelná místa ve třídě/na jedno místo ve třídě/na chodbu
zadání (jedno nebo více).
3. Žáci dostanou instrukci, že ze skupiny má povoleno chodit k zadání/zadáním vždy jen
jeden. Tento nemá dovoleno si nic zapisovat. Jeho úkolem je k zadání/zadáním dojít a
zapamatovat si potřebné informace dle zadání (různé možnosti zadání viz níže).
4. Úkolem skupiny je shromáždit všechny informace.
5. Dále je možné pokračovat dle následujících tipů:
Jednoduchá zadání – vhodná pro mladší žáky a pro žáky s OMJ s nízkou znalostí jazyka.
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PETR

JANA

IVAN

Věk: 42

Věk: 33

Věk: 27

Povolání: psycholog

Povolání: učitelka na VŠ

Povolání: sekretář

Koníčky: golf

Koníčky: čtení

Koníčky: běhání

OLGA

EVA

ANNA

Věk: 24

Věk: 30

Věk: 32

Povolání: překladatelka

Povolání: vědkyně

Povolání:

Koníčky: čas s rodinou

Koníčky: kreslení

dovolená

rodičovská

Koníčky: šití
MARTINA

JAN

MARTIN

Věk: 31

Věk: 44

Věk: 32

Povolání: masérka

Povolání: šéf IT firmy

Povolání: správce sítě

Koníčky: péče o chameleony Koníčky: meditace

Koníčky: PC

Složitější zadání
Kladou důraz na správné zapsání/vybranou gramatickou kategorii (zde přídavná jména). Je
možné aktivitu variovat tak, že žáci buď mají za úkol zbývajícím členům své skupiny předat
celou větu, nebo pouze např. přídavná jména z daných vět.
1. Kanec byl velký a těžký.
2. Zapadající slunce vykouzlilo červánky na obloze.
3. Hlas měl stále starostlivější.
4. Tohle ale nebylo nic neobvyklého.
5. Někdo naboural systém a vložil neschválený článek.
6. Doktoři se tomu smáli celý týden.
7. Vítr svištěl v šedých vlnách.

Aktivita klade důraz na komplexní jazykovou produkci.
Je tedy možné zadat pouze slova v základním tvaru (první pád, infinitiv).
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Další možností je běhací diktát zadat pomocí obrázků. Žáci pak musí sami vytvořit celé věty.

Tematické využití
Téma: Vznik OSN (dějepis 9. ročník)
Pro tuto variantu je klíčové, aby si každý žák zapsal všechny věty. – Za správnost dané věty
vždy zodpovídá žák, který byl vyslán.
Informace k předání ve skupině/umístění ve třídě:
1. Celkově bylo všech hostů 1945.
2. Nad San Franciskem zapadalo zlaté slunce.
3. Jediné, co můžeme udělat, je doufat, že bude zase mír.
4. 51 krav se ztratilo farmáři ze státu Utah.
5. Každý zástupce někdy naboural systém a vložil neschválený článek.
6. Doktoři se tomu smáli jednou ročně.
7. Jde hlavně o děti a o kulturu.
Po předání všech vět vyučující vyzve žáky, aby otočili pracovní list a pokusili se odpovědět na
následující otázky – pod sebe:
1. Kolik bylo hostů?
2. Jak se jmenovalo město, nad kterým zapadalo slunce?
3. V co můžeme doufat?
4. Kolik krav se ztratilo farmáři z Utahu?
5. Kdo někdy naboural systém a vložil neschválený článek?
6. Jak často se smáli doktoři?
7. O co jde hlavně?
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Následně vyučující vyzve žáky, aby si otevřeli učebnici (Dějepis učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia, Nakladatelství FRAUS, Plzeň 2011, s. 94) a k odpovědím na předchozí
otázky dopsali informace, kterých se odpovědi týkají. Následně i nadpis lekce.
Příklad řešení:
Nadpis lekce: Vznik OSN

1. 1945 – rok vzniku OSN
2. San Francisko – místo vzniku OSN
3. Bude zase mír – cíl OSN
4. 51 – počet zakládajících států
5. Každý zástupce 6. Jednou ročně – četnost setkání
7. O děti-UNICEF-a o kulturu-UNESCO

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Pro žáky s OMJ může být obtížné věty byť jen vyslovit. Proto je vhodné mít stanoviště pouze
jedno. U něj je pak k dispozici vyučující nebo asistent pedagoga a pomáhá žákům se
rozfázováním vět, se správnou výslovností, s „omluvením si“ daných vět, s výběrem
jednodušších vět a zároveň žáky podpoří při jejich nejistotě.
Aktivita jinak probíhá bez problémů. Při práci s žáky s OMJ nedoporučujeme omezovat počet
možností, kdy si mohou přijít přečíst informaci.

Rýžování zlata
Věková skupina: 4. – 6. třída
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Cíl: pády podstatných jmen, pádová homonymie
Jazyková úroveň: A2 a vyšší – důležité je povědomí o dělení hlásek na souhlásky a samohlásky,
dále dělení souhlásek na měkké a tvrdé
Časová dotace: 20 až 25 minut
Pomůcky: psací potřeby, nastříhané kartičky se slovy (2x až 3x; bez zvýrazněných vzorů),
nerozstříhané kartičky se slovy, lepidlo, předlohu s obrázky

Postup:
1. Vyučující žákům promítne/ukáže fotografii/fotografie (případně videonahrávku)
s rýžováním zlata. Prozradí žákům, že budou v této hodině dělat něco podobného, tedy
hledat něco hodně malého.
2. Na koberec/volný prostor ve třídě vyučující rozsype nastříhané kartičky (např. viz níže).
3. Vyzve žáky, aby si každý mezi kartičkami vybral spontánně jedno slovo a našel ho ve
všech sedmi pádech.
4. Jako opora pro žáky s OMJ slouží na tabuli umístěná kopie s nerozstříhanými
kartičkami/předlohou.
5. Poté, co si žáci najdou své slovo ve všech tvarech, nalepí si je ve správném pořadí do
sešitu.
6. Žáci u slova určí rod a zakončení (souhláska vs. samohláska a jaká).
7. Dalším úkolem pro žáky je vymyslet slovo se s nalepeným slovem shoduje v určených
kategoriích (rod a zakončení).
8. Žáci nové slovo vyskloňuj podle vzoru svého nalepeného slova.

53

PÁN

HRAD

MUŽ

STROJ

PŘEDSEDA SOUDCE

KOCOUR

STŮL

LÉKAŘ

KOLÁČ

TÁTA

SPRÁVCE

KOCOURA

STOLU

LÉKAŘE

KOLÁČE

TÁTY

SPRÁVCE

KOCOUROVI STOLU

LÉKAŘI

KOLÁČI

TÁTOVI

SPRÁVCOVI

KOCOURA

STŮL

LÉKAŘE

KOLÁČ

TÁTU

SPRÁVCE

KOCOURE!

STOLE!

LÉKAŘI!

KOLÁČI!

TÁTO!

SPRÁVCE!

KOCOUROVI STOLU

LÉKAŘOVI

KOLÁČI

TÁTOVI

SPRÁVCI

KOCOUREM

LÉKAŘEM

KOLÁČEM

TÁTOU

SPRÁVCEM

STOLEM

ŽENA

RŮŽE

PÍSEŇ

KOST

HODINA

LAVICE

PÁNEV

VĚC

HODINY

LAVICE

PÁNVE

VĚCI

HODINĚ

LAVICI

PÁNVI

VĚCI

HODINU

LAVICI

PÁNEV

VĚC

MĚSTO

MOŘE

KUŘE

STAVENÍ

AUTO

POLE

KOTĚ

PSANÍ

AUTA

POLE

KOTĚTE

PSANÍ

AUTU

POLI

KOTĚTI

PSANÍ

AUTO

POLE

KOTĚ

PSANÍ

AUTO!

POLE!

KOTĚ!

PSANÍ!

AUTU

POLI

KOTĚTI

PSANÍ

AUTEM

POLEM

KOTĚTEM

PSANÍM

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Pády jsou pro žáky s OMJ obtížné. Proto doporučujeme zdůraznit, že je třeba využívat
nerozstříhanou tabulku pro kontrolu.
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Následně může být pro některé žáky obtížné vymyslet své slovo podle zadání (zejm. u
některých rodů a zakončení. Proto doporučujeme mít připravené obrázky se slovy splňujícími
daná kritéria. Mohou jimi být:
DOKTOR – POKLAD – JAPONEC – POKOJ – TÁTA – SPRÁVCE – IVANA – ŽIDLE –
VĚŽ – ČELIST – KŘESLO – NEBE – ŠTĚNĚ – NÁMĚSTÍ
Dále aktivitu může komplikovat příliš vysoký počet žáků ve třídě (20+). V takovém případě je
vhodné nastříhané kartičky umístit na dvě a více míst tak, aby bylo možné sesbírat všechny
tvary daného slova na jednom místě.

Město ve třídě
Věková skupina: základní zadání 1. stupeň, u tematického využití doporučujeme žáky 5. třídy
a starší
Cíl: slovní zásoba spojená s životem ve městě, mapa – prostorová orientace
Jazyková úroveň: A1 a vyšší
Časová dotace: 1 až 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: kartičky s obrázky staveb ve městě, psací potřeby, pracovní list na vytvoření mapy

Postup:
1. Vyučující žákům řekne, že se zrovna ocitli na pustém vrchu/místě, kde je potřeba
postavit město. Formou brainstormingu se domluví na tom, co jaké stavby a instituce je
potřeba ve městě mít, co by sami ve městě chtěla a potřebovali. Vyučující vše zapisuje
na tabuli.
2. Následně každý žák nakreslí jednu stavbu. Jinou variantou je, že vyučující má již
kartičky se stavbami a institucemi připravené.
3. Žáci rozmisťují po třídě kartičky. Ze třídy se nyní stane město.
4. Když je město hotové, žáci mají za úkol nakreslit mapu města.
5. Následně žáci dostávají úkoly. Např.:
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Jdi tam, kde si můžeš koupit léky.
Je potřeba nakoupit pomůcky do školy.
Kam půjdeš, když pořádáš párty.
A také
Jdi doleva od lékárny.
Sejdeme se u kostela.
Potkáme se na náměstí u cukrárny.
Atd.
Variace/tematické využití
Aktivitu je možné přiblížit více realitě tím, že žáci nevytváří svoje město, ale konkrétní.
Doporučujeme zde např. athénskou akropolis, Paříž nebo Prahu.
Další možností je přetvořit třídu v celý stát a/nebo kontinent.
V uvedených případech je nezbytné tvorbě předřadit lekci/lekce věnující se dané oblasti
(žáci mohou informace vyhledávat sami).
Další lekci můžeme pak věnovat tvorbě propagačních letáků fiktivní cestovní kanceláře.
Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Pokud je místnost třídy příliš malá a/nebo kolektiv třídy větší, je vhodné aktivitu buď přesunout
ven a/nebo zvolit variantu zmenšenou, kdy žáci fakticky sami po vzniklém městě nechodí, ale
posílají figurky nebo panáčky.

Komunikační bingo
Věková skupina: žáci ovládající psaní a čtení
Cíl: rozvoj komunikačních dovedností
Jazyková úroveň: A1 a vyšší
Časová dotace: 15 až 20 minut
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list s hracím polem
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Postup:
1. Vyučující rozdá žákům pracovní list s hracím polem.
2. Jejich úkolem je chodit po prostoru a najít člověka, který odpovídá dané charakteristice,
a zapsat si jeho jméno.
3. Není povoleno psát někoho dvakrát. Svoje jméno je rovněž možné použít jen jednou.
4. Vítězem se stává ten, kdo má jako první obsazené celé hrací pole.

Najdi někoho, kdo…
Má rád sport.

Má
doma Někdy
alespoň
dvě v cizině.
domácí zvířata.

byl Má
rád Rád tancuje.
matematiku.

Rád každému Má docela rád Dává si někdy Hraje hry
pomůže.
školu.
pizzu
mobilu.
s ananasem.
Chce
skočit Zajímá
padákem.
módu.

se

na Rád čte knížky
nebo komiksy.

o Už ví, co chce Má bratra nebo Rád chodí do
dělat, až bude sestru.
kina.
dospělý.

Další doporučení:
Je vhodné zvážit, zda do hracího pole napsat charakteristiky obecnější nebo konkrétnější, které
cílí na konkrétního žáka. Konkrétnější charakteristiky mohou ale vést k tomu, že se hra
prodlouží a/nebo že charakteristiku neodhadnete správě a daný žák zareaguje jinak, než se
očekávalo.
Na hracím pole je zapotřebí mít více charakteristik, než je ve třídě žáků.
Variace:
Vítězství je možné podmínit i pouhým vyplněním jedné řady/dvou řad atd. podle časových
možností
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Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Aktivita většinou probíhá bez komplikací.

Deset slov
Věková skupina: není relevantní
Cíl: evokační aktivita nebo aktivita pro reflexi
Jazyková úroveň: A1 a vyšší
Časová dotace: 10 až 15 minut
Pomůcky: žádné nebo připravené obrázky

Postup:
1. Vyučující napíše/promítne na tabuli deset slov nebo deset obrázků, které se nějakým
způsobem vztahují k tématu.
2. Úkolem žáků je vybrat si dvě z těchto slov a pokusit se vysvětlit, co tato slova znamenají
a/nebo jakým způsobem se vztahují k tématu.
Variace
Žáci mohou svá vysvětlení zapisovat a následně se seskupovat do dvojic a pak do čtveřic. Cílem
této variace je osvětlit si vzájemně všechna slova.
Další variantou může být zapsat si pouze ta slova, která by daný žák vysvětlit neuměl. Poté ve
třídě hledá někoho, kdo mu to vysvětlí. Poslední otázku nebo dvě/žádost o vysvětlení pak třída
položí vyučujícímu. Ten tak získá přehled o tom, co je pro daný kolektiv komplikované.
Osvědčenou možností je místo pojmů zařadit obrázky. Samozřejmě vnímáme, že ne všechny
témata deset obrázku pokryjí. V takovém případě je možné celkový počet pojmů snížit. Pro
žáky s OMJ, kteří jsou na nižší jazykové úrovni je možné i připravit definice pojmů. Jejich
úkolem pak bude pojmy k definicím přiřazovat. V tomto případě může mít aktivita i sekundárně
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socializační charakter, protože žáci, kteří jsou rodilí mluvčí, budou docházet k žákům s OMJ
pro kontrolu svých odpovědí.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Aktivita většinou probíhá bez komplikací.

Speed dating
Věková skupina: není relevantní
Cíl: aktivita pro reflexi
Jazyková úroveň: A2 a vyšší
Časová dotace: 45 minut – může být i kratší, záleží na počtu žáků
Pomůcky: připravený rozpis pro „každý s každým“

Postup:
1. Vyučující požádá žáky, aby si lavice/usazení ve třídě uzpůsobili tak, aby mohli sedět
dvě řady žáků proti sobě a mezi nimi byla lavice na délku. (Už to samo o sobě bývá
úkolem ze složitějších.)
2. Žáci se posadí ve dvou řadách čelem proti sobě.
3. Vyučující žákům vysvětlí pravidla: úkolem žáků je po stanovený limit hovořit pouze
s tím, kdo sedí proti nim. Hovořit by měli na zadané téma.
4. Po uplynutí časového limitu se jedna řada posune o jedno místo vlevo/vpravo tak, aby
vznikla nová dvojice. Úkolem této dvojice je spolu opět po zadaný časový limit hovořit.
Tento způsob se opakuje, dokud to situace dovolí.
Vyzkoušená témata:
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Na obecné rovině lze říci, že jsou vhodná témata týkající se výchov (občanská výchova, rodinná
výchova, volba povolání), ale nejen ta.
Pracovní pohovor (Představení se, 3 informace o sobě, proč chci na danou pozici nastoupit atd.)
Zájmy a koníčky
Sport a zdraví
Životní styl

Další doporučení:
Je dobré, aby se vystřídal každý s každým. Pro rozdělení doporučujeme webovou stránku
https://www.sadofc.cz/generovani-rozpisu-zapasu-kazdy-s-kazdym/, kde do kolonky „počet
týmů“ vyučující zadá počet žáků. Následně vyučující každému žákovi přiřadí číslo a může
sledovat, jak se žáci střídají.

Co nejčastěji komplikuje průběh aktivity:
Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikační aktivitu, mohou žáci s OMJ cítit jistý diskomfort.
Nicméně aktivita vzhledem ke svému opakování témat v jednotlivých kolech slouží právě
k odbourání tohoto diskomfortu. Pro žáky rodilé mluvčí pak může být obtížné hovořit s žáky
s OMJ, ale i to je přidanou hodnotou aktivity. – V životě se nebudou setkávat pouze s rodilými
mluvčími, a tak je třeba ztratit ostych a naučit se, že člověk lépe rozumí druhému, když chce a
pokouší se o to.
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Kazuistiky
Chlapec 4. – 5. třída
OA: Chlapec s vývojovou dysfázii (dg.SPC), otec cizinec, matka Češka, rodiče spolu mluví
anglicky, na chlapce matka česky, otec anglicky, odlišné kulturní prostředí ze strany otce.
Chlapec mnohem více rozumí v angličtině.
Do speciálně pedagogické péče nastoupil již po stanovení podpůrných opatření SPC, kde mu
byla diagnostikována vývojová dysfázie u obou složek řeči. Příčinou je porucha centrálního
zpracování řečového signálu a projevuje se výraznou symptomatikou s nerovnoměrným
vývojem.
Používala jsem metody práce pro děti s vývojovou dysfázii a specifickými poruchami učení.
Přihlížela jsem k jeho bilingvnímu rodinnému prostředí.
Při skupinové práci byl ochoten s ostatními spolupracovat, i když mnohdy jeho výsledky nebyly
úspěšné. Vždy měl motivaci k plnění zadaných úkolů.
Vyšetření: Chlapec se dokázal domluvit česky, v krátkých větách. Nebál se mluvit, i když se v
řeči mezi českými slovy objevovala anglická slova, když neznal český ekvivalent. Slovní
zásoba v českém jazyce byla vzhledem k jeho bilingvnímu prostředí při nástupu do péče
poměrně dobrá. Zvládal pojmenovat předměty kolem sebe (prostředí doma i ve škole), vyhledat
barevné předměty, používal běžná slovesa, neměl problémy s mluvením, i když nebylo správné.
Problémy se více objevovaly při uplatnění nároku na správné sestavení věty. Objevovalo se
nedodržení slovosledu, špatné časování a skloňování, porozumění a vytváření slov opačných,
nadřazených termínů, pojmů, odborné názvy materiálů, při vyvození předložek a jejich
používání. Dále obtížné zapamatování a vybavení slov, kterým nerozumí, kategorizace.
Porozumění jednoduchých vět zvládal, delší věty již někdy potřeboval několikrát opakovat. Při
otázkách odpovídal správně, občas když nevěděl, vkládal anglická slova s českými příponami,
řekl české slovo s anglickou intonací. Rozuměl neverbálním signálům, gestům, jednoduchým
znakům v řeči.
Mezi další obtíže patří problémy s časovou posloupností.
Čtení: Přečte zadaný text, objevuje se záměna některých znělých a neznělých hlásek, obtíže při
fonematické diferenciaci, potíže s délkou samohlásek, dále problémy ve čtení ď, ť, ň, se
slabikami di, ti, ni, dě, tě, ně, otevřenými slabikami, víceslabičnými slovy, čtení r, l, ř. Při čtení
spolupracuje, když neví, zeptá se. Porozumění delšího textu vázne. Přiřadí obrázek k textu i
naopak.
Gramatika – problémy v odvozování slov, hledání kořene slova, chybné skloňování – pády,
rody, užití spojek, zájmen, předložek v textu, správný slovosled – vytvořit větu, zapamatování
vyjmenovaných slov, nerozpozná příbuzná slova.
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Fonetický sluch: analýzu i syntézu –zvládá, problém v rozlišení délky samohlásky a při
vytváření rýmů.
Nejprve jsme se zaměřila na rozvíjení slovní zásoby a vztahy mezi pojmy. Vycházela jsem
podle obtížnosti. Procvičení třídění slov podle zkušenosti chlapce, vyjmenovávání předmětů ze
stejného materiálu, vymýšlení rýmů s podporou obrázků a určování slova s opačným
významem. Pokračovala jsem s vyhledáváním slov, která jsou určitému pojmu podřazená a
nadřazená. Dávala jsem otázky, čím se liší a podobají významy slov. Ptala jsem se na dvojice
slov, které mají podobný vztah k daným slovům. Nejobtížnější úkol bylo vytváření definic slov
s obrázky. Dále jsem se zaměřila při podpoře slovní zásoby na porozumění abstraktním
pojmům, především v naukových předmětech. Tam více používal anglická slova. Pracovala
jsem s textem i obrázkem k daným slovům.
Čtení
Zaměřila jsem se na podporu plynulého čtení uzavřené slabiky, otevřené slabiky, na čtení dě,
tě, ně, bě, pě, vě a ž, č, š v textu, doplnění obrázku do textu (ověřování a nácvik správnosti
skloňování, časování), čtení víceslabičných, složených slov otevřených slabik, používání
modelování bylo, je a bude, užití spojek a zájmen.
Samostatná práce s textem (porozumění) byla strukturovaná, dávala jsem na výběr otázky, které
pouze zatrhával. Vyprávění s podporou obrázků nebo návodné otázky. Využívání slovních her.
Gramatika – dle učiva ZŠ dané třídy -, tj. slovní druhy, skloňování, časování, vyjmenovaná
slova. Držela jsem se metodiky SPU (kvízy, tajenky, hledání nesmyslných slov, hledání párů
slov, která k sobě významem patří).

Chlapec 6.-7. třída
OA: chlapec pochází z cizojazyčného prostředí, oba rodiče mluví odlišným mateřským jazykem
než je čeština, v 6. třídě byl poslán na vyšetření do PPP poradny (“nechut mluvit”, hraniční
LMR,). Chlapec nemá žádnou motivaci mluvit česky, schází nápodoba v rodině. Celá péče trvá
již dva roky a nadále bude pokračovat.
Vyšetření řeči, verbálního úsudku, verbálně pojmové porozumění
Chlapec je velmi tichý, plachý ve třídě příliš nekomunikuje. Při speciálně pedagogické práci
dokázal odpovědět jedním slovem, když věděl. Zajímal se však o spolupráci. Chodil i v období
uzavření škol na individuální výuku pravidelně 1x týdně.
Slovní zásoba v českém jazyce je velmi chudá. Nedokáže pojmenovat nebo jen ojediněle např.
předměty kolem nás v místnosti, barvy – pojmenoval, ale pojmenovat předměty podle barvy již
nezvládl. Další problémy se objevily v třídění slov podle jeho zkušeností, při správném
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sestavení věty, nedodržení správného slovosledu, chyby v časování a skloňování, vytváření slov
opačných (pouze 10 z 30), pojmenování předmětů z různých materiálů, při vyvození předložek
a jejich používání, prostorové vztahy. Při vyhledávání a jmenování slov, která jsou určitému
pojmu podřazená, byl problém jen v některých pojmech (př. lidská obydlí) a při hledání slov
nadřazených zvládl jen některé př. květiny, stromy, jídlo, státy, nádobí a druhy slov. Při popisu,
v čem se slova liší nebo podobají (nejvyšší možná generalizace) a vytvoření dvojice slov s
podobným vztahem, zvládl pouze některé dvojice.
Čtení
Přiřadil obrázek k textu (text k obrázku) ze 30 pouze 10, bez textu pojmenoval pouze ze 7 z 30
obrázků. Přečetl delší text (10 a vice vět), nerozuměl však textu (vybrat správnou odpověd ze
3 možností) Doplnění obrázku do textu (ověřování správnosti skloňování, časování) chyboval.
V textu měl problém s jednotlivými slovy a některými písmeny. Ve výslovnosti mu dělá potíže
správně vyslovit písmeno nejvíce T, H, CH, Ř, R. Plete si ve výslovnosti a psaní H a CH, B a
D, Ž, Š, Č. Dále mu dělá problémy čtení měkkých a tvrdých slabik (di, dy, ny, ni) a bě, pě, vě,
mě, dě a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek (sluchová diferenciace). Víceslabičná
slova a slova složená mu dělala potíž při čtení.
Psaní
Píše tiskacím velkým písmem, přepíše text z malého tiskacího do velkého, opíše správně slovo,
při diktátu písmen jsou stejné problémy jako při čtení – záměna písmen, délka samohlásek.
Gramatika
Plete si vyjmenovaná slova, nedokáže vytvořit příbuzné slovo, najít kořen slova, problémy v
odvozování slov, chybné skloňování – pády, rody, užití spojek ve větě, zájmen, předložek v
textu – doplnit do textu, správný slovosled – vytvořit větu, porozumění předpon, přípon,
předložek a jiných slovních druhů.

Zaměření na všechny oblasti z vyšetření, kde chlapec měl větší problémy.
Nejprve jsem se zaměřila na rozvíjení slovní zásoby a významové vztahy mezi pojmy dle
metodiky pro děti s SPU.
•
•
•
•
•
•

Jmenování jsme předměty podle barvy, třídění slov dle kategorizace, jmenování
předmětů ze stejného materiálu.
Vyhledávání slov opačného významu podle obrázků, vyhledávání a jmenování slov,
které jsou určitému pojmu nadřazená, podřazená.
Důležité pro mne bylo se zaměřit na verbálně pojmové myšlení.
Slovní druhy: porozumění předložkám, jejich užití ve větě, používání v řeči,
porozumění vztahovým pojmům (nahlas-potichu).
Užití slovní zásoby jsme cvičili na jednoduchém popisu – předmětu, obrázku, a tím jsme
zároveň se učili, v čem se liší a v čem se podobají.
Výběr dvojice slov, které jsou v podobném významovém vztahu.
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• Vytváření definic slov.
Čtení
•
•
•

Doplňování obrázků a textů, jednoduché texty ke čtení a zároveň k porozumění
(učebnice nakl. Šafrán).
Texty, kde procvičujeme rozlišení hlásek H a CH, B a D ve slovech, později ve větách.
Tvrdé a měkké slabiky, krátké a dlouhé samohlásky, slabikotvorné slabiky r, l. v
jednoduchých textech a cvičení. Fixace písmen malých a velkých, čtení slov s
uzavřenou slabikou, složená slova a víceslabičná.

Kromě těchto úkolů jsem se vrátila k sluchové diferenciace řeči, zrakové percepci, prostorové
orientaci (skládání rozstříhaných obrázků), nácviku sekvencí a posloupností s použitím obrázků
příběhů, početní řad, koncentrace pozornosti a obratnosti vyjadřování, trénování paměti
(zrakovou, sluchovou).
Využívala jsem počítačový program Symwriter pro podporu komunikace.
Chlapec nadále chodí na speciálně pedagogickou péči. Zlepšení je vidět ve větší slovní zásobě,
vice se snaží mluvit a vyjadřovat spontánně.

Chlapec 5.- 7. třída
OA: pochází z rodiny, kde rodiče mluví spolu anglicky, ale s chlapcem maminka španělsky,
tatínek česky. Rodiče mluví spolu anglicky. Chlapec nejlépe a rád mluví španělsky – mluví
plynule a dokáže se nejlépe vyjádřit. Anglicky rozumí, mluví lépe než v českém jazyce. Čeština
nebyla ze začátku jeho oblíbeným jazykem dle jeho sdělení. Chlapec má PO z SPC, spadá do
PAS.
V 7. třídě se začal se učit ve škole druhý jazyk francouzštinu.
Při speciálně pedagogické hodině s chlapcem se věnujeme nejen komunikaci, českému jazyku,
ale i sociálním dovednostem. Pro vyšetření řeči jsem použila mimo jiné materiál pro děti s PAS
– EVP 8-15 let.
Vyšetření
Mluví ve větách a souvětí, zvládá krátký projev s použití vět a souvětí, respektuje základní
formy společenského styku, umí vyprávět krátký příběh s obrázkem, rozumí jednoduchému
textu 2- 4věty.
Rozumí jednoduchým i dvoustupňovým pokynům, rozumí a používá slova NE, ANO, dělá mu
potíže slovo NEVÍM, rozumí otázkám “Kde, Kdo, Jak” rozumí a vyžaduje vysvětlení proč…,
a jak, neverbální komunikaci-gestům rozumí, napodobí dle ukázky nebo obrázku, neužívá při
řeči, pouze někdy ano, ne.
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Slovní zásoba
Zvládá jmenování předmětů podle barvy, roztřídí předměty podle materiálu, (zvládne papír,
textil, dřevo) podřazená slova vyhledává, dokáže vytvořit základní protiklady (asi 20
protikladů)
Úkoly, které zvládl po předvedení nebo ukázce (naznačuje)
Třídí slova podle své zkušenosti, občas nepojmenuje některé předměty správně materiál - kov
co se z něho vyrábí, rýmy po ukázce je schopen vytvořit, ale s vizuální předlohou, podřazená
slova vyhledat k pojmům - tiskoviny, lidská obydlí, koření, přírodní útvary, přiřadit dvě slova
z textu a najít k nim slovo nadřazené, podobnost a odlišnost dvou slov, hledání dvou slov, které
by měly podobný vztah, vyjádřit definici slova.
Čtení – čte text s občasnými chybami, které se objevují při složených, víceslabičných slovech
nebo odborných termínech, slabiky čte bez problémů (uzavřené, otevřené), rozumí kratším
textům, (asi 10 vět), dle otázek doplní porozumění textu, vyvodí správně předložky dle obrázků
NA, DO, PO, VE, doplní je do věty s obrázky, bez obrázků se plete, čte správně dlouhé a krátké
hlásky v textu, dě, tě, ně, bě, pě, vě, čtení slabikotvorné r, l – zvládl, zvládl správně určit sloveso
“BÝT” v časech.
Některé úkoly zvládl po předvedení nebo ukázce(naznačuje)
Přiřadí správné sloveso do textu s obrázkem, užití předložek bez obrázků, vytvoření rýmů,
neúplné věty – doplnit do textu správné slovo, užití spojek, plete se di, ti, ni, při čtení, najít dvě
slova, která k sobě významově patří.
Mnohem vice rozumí psanému textu než slyšenému.
Vzhledem k jeho dg. jsem pracovala metodikou pro děti s PAS – především vizualizace,
struktura zadaného úkolu, motivace plnění úkolu a součástí byla relaxace, odpočinek během
výuky dle momentální situace. Metodika pro děti s SPU mi pomáhala především při učení
některých gramatických jevů (např. vyjmenovaná slova, příbuzná, mě, mne, délka samohlásek,
tvrdé a měkké souhlásky v textu) nebo čtení s porozuměním.
Zaměřila jsem se
•

na slovní zásobu – školní prostředí, lidé ve škole, základní společenské jevy ve škole –
vysvětlení, proč….vyprávění podle obrázků –příběhy s návodnými otázkami,
• co je správné a nesprávné chování,
• správný slovosled ve větě, správné vytváření vět,
• hledání opačných přídavných jmen, užití předložek bez obrázků, spojek,
• kořene slova a vytváření slov se stejným kořenem,
• vytvoření rýmů, neúplné věty – doplnit do textu správné slovo,
• ve čtení jsem se zaměřila na fixaci správné výslovnosti - tvrdých a měkkých souhlásek,
délky samohlásek,
• v porozumění textu jsem pracovala s učebnicemi (nakl. Šafrán).
V současné době pokračujeme v individuální speciálně pedagogické péči.
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