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Jaké jsou úrovně slovní zásoby? 
Odpovědi naleznete v naší infografice, 
podrobně je vysvětleno také v našem 
článku.

Jak dlouho se učí vícejazyčné 
děti češtinu? A proč mluvíme  
o akademickém jazyku
i na ZŠ a SŠ?
Odpovědi najdete v infografice  
seznamující s tzv. teorií ledovce. 

Chcete vědět více 
o akademickém jazyce?
Seznamte se s teorií společné  
(obecné) výchozí dovednosti  
a modelem struktury úkolů pro 
žáky s OMJ, jejichž autorem  
je Jim Cummins.

Poradíme Vám, jak při výuce poskytovat 
potřebnou podporu a zároveň reagovat 
na potřeby vícejazyčných žáků na ZŠ  
i SŠ s pomocí Pěti základních principů 
práce: 

1. propojujeme výuku obsahu
a jazyka

2. aktivujeme předchozí
zkušenosti a znalosti žáků

3. využíváme grafických
vizualizací obsahu

4. vytváříme prostor pro
komunikaci

5. vytváříme prostor pro
aktivní produkci
jazykových dovedností

Vyzkoušeli jste si někdy, jaké  
to je být na hodině přírodopisu 
a rozumět každému pátému 
slovu? 
Podívejte se na naše video 
„Nerozumíš výkladu?“.

Co může učitelům pomoci 
v rozvoji akademického  
jazyka žáků a žákyň?  
Doporučujeme Překladové slovníčky 
obsahující akademický jazyk.

Překážkou při výuce vícejazyčných žáků je nedo- 

statečná nebo žádná znalost češtiny na komu-

nikační a odborné (akademické) úrovni. Těžko 

si osvojují názvosloví a odbornou terminologii, 

protože se jedná o novou slovní zásobu, kterou  

v běžné komunikaci nepoužívají, např. rostlina 

(spíše znají slovo kytka), živočich (zvíře), konče-

tiny (ruka, noha), ale i povodí, zástupce apod.  

Akademický jazyk je nezbytný pro porozumění 

obsahu výuky. Učitel jakéhokoliv předmětu je  

zodpovědný nejen za výuku obsahu svého před-

mětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto  

předmětu váže. 

Právě strategie propojování obsahu s jazykem (SPOJ)

ve všech předmětech je unikátní přístup, který přináší

META, o. p. s. a který se zaměřuje na rozvoj akade-

mického jazyka, všímavost k jazyku u všech pedagogů 

a pedagožek a aktivní zapojení všech žáků do výuky.

„Věděli jste,  
že akademický jazyk  

nesouvisí s akademickým  
prostředím a že se ho děti 

učí od první třídy?“ 

https://inkluzivniskola.cz/
https://inkluzivniskola.cz/principy-prace-s-zaky-na-ZS-SS
https://inkluzivniskola.cz/propojeni-vyuky-obsahu-jazyka
https://inkluzivniskola.cz/aktivace-predchozich-zkusenosti-znalosti
https://inkluzivniskola.cz/graficka-vizualizace-obsahu
https://inkluzivniskola.cz/prostor-pro-komunikaci
https://inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2020/03/pruvodce_zaclenovanim_zaku_s_OMJ_META.pdf#page=21
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2020/03/pruvodce_zaclenovanim_zaku_s_OMJ_META.pdf#page=22
https://www.youtube.com/watch?v=xohuoVjvPuo&feature=emb_title
https://inkluzivniskola.cz/jake-jsou-urovne-slovni-zasoby
https://inkluzivniskola.cz/slovni-zasoba-ve-vyuce
https://inkluzivniskola.cz/jak-dlouho-se-uci-vicejazycne-deti-cestinu-proc-mluvime-o-akademickem-jazyku-i-na-zs-ss
Odkaz na: https://inkluzivniskola.cz/prostor-pro-produkci-jazykovych-dovednosti



