
Vícejazyční žáci na SŠ: Osmero tipů do výuky

 
5 Dáváme prostor spolupráci žáků  
 – využíváme skupinové práce 
→ Skupinovou práci zadáváme tak, aby fungovala  
 a vedla k rozvoji jazyka: 

• dáváme jasné a explicitní instrukce  
(ideálně i v písemné podobě) a dostatek času, 

• zadáváme takové úkoly, při nichž je mluvení  
a zapojení všech ve skupině nutné, 

• skupinová práce vede k jasnému výstupu  
(např. vyplněná tabulka, plakát…), 

• učíme žáky, jak pracovat ve skupině  
(např. rozdělením rolí).  

 
7 Neváháme zapojit do výuky hry 
→ I středoškoláci si rádi od náročných obsahů  
 odpočinou při hravé aktivitě, proto do výuky  
 můžeme zapojit didaktické hry procvičující dané  
 téma i odpovídající jazyk jako např.: 

• hádej, kdo jsem, kufr, myslím si věc, šibenice, 
• křížovky, osmisměrky, vetřelec 

(co do řady slov nepatří), 
• hádanky, kvízy (tvoří žáci pro sebe navzájem), 
• vymýšlení co největšího počtu slov na dané  

téma na čas, 
• interaktivní online hry a aplikace (Wordwall, Kahoot), 
• slovní fotbal, vysvětlování či malování  

vylosovaných slov… 

 
6 Dáváme možnost zažít úspěch a zazářit
→ Např. můžeme položit jednoduchou otázkou  
 k tématu, v rámci opakování z předchozích hodin  
 nechat žáky dohledat odpověď v podkladech  
 či na internetu, uvést další příklady v tématu  
 („Jaké další příklady hmotných potřeb kromě jídla  
 známe?“), zapojit vlastní zkušenosti („Už jsi někdy  
 použil/a rýžovar?“ „Obsahují noviny ve tvé zemi  
 běžně komiks/křížovku?“) nebo nechat připravit  
 prezentaci/ukázku toho, co je žákovi blízké apod. 

 

 
8 Zohledňujeme náročnou situaci  
 vícejazyčných žáků a oceňujeme  
 je za pokroky 
→ Uvědomujeme si, jak je náročné se denně účastnit  
 výuky v jazyce, který se člověk teprve učí.  
→ Respektujeme mateřský jazyk každého žáka  
 a bereme ho jako součást jeho osobnosti. 
→ Oceňujeme a chválíme žáky za pokroky, i ty drobné. 
→ přidělíme žákovi patrona (spolužáka), který  
 mu bude oporou v prvních několika týdnech. 

 
4 Umožníme žákům používat slovníčky 
→ Na základě vyjasněných pravidel povolíme žákům 
 používat při výuce běžné překladové slovníky  
 či překladače. 
→ Využíváme již vytvořené překladové slovníčky  
 do konkrétních předmětů.
→ Zvážíme vytváření vlastních tematických slovníčků  
 do jednotlivých předmětů, které můžeme tvořit  
 s celou třídou. 

 
3 Poskytujeme vícejazyčným žákům  
 tištěné podklady 
→ Podklady do ruky žákům poskytneme předem nebo  
 přímo do konkrétní hodiny (aby mohli vnímat obsah  
 a nemuseli se tolik soustředit na zapisování látky  
 do sešitu). 
→ Př. osnova hodiny, zjednodušené výpisky  
 s možností doplnění informací z hodiny, text  
 z učebnice s vyznačenou slovní zásobou, pracovní  
 list, vytištěná prezentace, soupis slovíček a frází… 
 

 
2 Píšeme (a kreslíme) na tabuli
→  Dbáme na to, aby se vše neodehrávalo jen v mluvené  
 podobě, dáváme žákům šanci se orientovat a „chytat 
 se“ díky psanému textu na tabuli. 
→  Zapisujeme témata, klíčová slova či slovní spojení,  
 ale také doplňkové jednoduché náčrty či kresby. 

 
1 Jsme co nejvíce názorní 
→ Místo složitého popisu ukazujeme, předvádíme,  
 gestikulujeme, dáváme jasné příklady. 
→ Výuku doplňujeme vizualizací: obrázky, videa,  
 komiksy, piktogramy… 
→ Pro znázornění kontextu, kategorizaci a organizaci  
 tématu využíváme schémata: klasifikační stromy,  
 tabulky, časové osy, Vennovy diagramy, schémata  
 cyklů, myšlenkové mapy a další klíčové vizuály. 


