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Pár slov úvodem
V lednu roku 2001 byl v Kostelci nad Orlicí zahájen provoz Pobytového střediska
MV pro žadatele o mezinárodní ochranu. Protože děti žadatelů mají ze zákona právo i
povinnost se vzdělávat, musela se naše základní škola připravit na příliv nových žáků –
cizinců. Žáci začali docházet ne po jednom, nýbrž po desítkách. V takovéto situaci bylo
nutné zřídit třídu pro jazykovou přípravu, jako první „záchytnou“ stanici, která by děti
připravila po jazykové stránce na výuku v běžných třídách školy, pomola jim adaptovat se
na prostředí české školy a usnadnila jim orientaci v českém prostředí. V současné době má
naše škola 45 žáků – dětí žadatelů o mezinárodní ochranu ze Somálska, Kazachstánu,
Afghánistánu, Sýrie, Turecka, Íránu, Íráku, Armenie, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a
Polska.
Tato metodická příručka má za úkol seznámit čtenáře s prací v takovémto typu třídy a
podělit se o 10 let zkušeností s výukou dětí – cizinců. Je pomocným materiálem pro učitele
a pokusem o náhled do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka v prostředí
heterogenní třídy. Tato třída je složena výhradně z žáků – cizinců. Příručka tedy neřeší
problematiku výuky dětí-cizinců, integrovaných v běžných třídách základní školy. Podklady
pro ni jsem sbírala převážně z vlastních zkušeností s výukou, dále pak z materiálů AUČCJ,
věnovaných nízkoprahovým kurzům češtiny pro cizince.

Třída pro jazykovou přípravu
Třída pro jazykovou přípravu ( tzv. vyrovnávací třída ) je třídou, zabývající se
primárně výukou češtiny jako cizího jazyka. Děti se v ní vzdělávají podle vlastního
vzdělávacího plánu Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí ( Kostelecký
vzdělávací program - KVP ). Vyučovanými předměty jsou český jazyk, prvouka,
matematika, výtvarná, hudební, pracovní a tělesná výchova. Zatímco v českém jazyce jde
hlavně o výuku mluvení, čtení, psaní, poslechu a porozumění, prvouka je chápána spíše
jako soubor tematických okruhů k načerpání slovní zásoby a rozvoji komunikativních a
sociokulturních kompetencí žáků. Oba předměty se úzce prolínají, sociokulturní
kompetence jsou běžnou součástí výuky jazyka a naopak. V matematice se snažíme
opakovat a upevňovat učivo, které žáci zvládli během předchozí školní docházky. Pokud
žáci učivo, přiměřené jejich věku neovládají ( například když má žák velké mezery ve
školní docházce v zemi původu ), snažíme se doslova „zachránit, co se dá“ . V matematice
pracujeme s každým žákem individuálně.
Výtvarná, hudební, pracovní a tělesná výchova jsou prakticky stejné, jako v
kterékoliv jiné třídě, proto se jimi v této příručce nebudu zabývat.
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Charakteristika třídy














ve třídě se vzdělávají žáci od 6 do 17 let
protože školní docházka je povinná, žáci dochází pravidelně
počet žáků je proměnlivý, žáci průběžně přicházejí a odcházejí
žáci nemají stejnou jazykovou úroveň
v některých případech nemají žáci s učitelkou žádný společný jazyk, kterým
by spolu mohli komunikovat
žáci jsou různého původu, pocházejí velmi často ze zemí, které jsou nám
vzdáleny kulturně i historicky
někteří žáci mohou být ze vzájemně znepřátelených zemí a mohou spolu být v
konfliktu ( zvláště starší děti, menší děti toto příliš neřeší )
žáci vyznávají různá náboženství
někteří z žáků mají za sebou traumatické, pro nás nepředstavitelné zkušenosti
nadání žáků je různé, ve třídě se setkávají žáci nadaní s podprůměrnými,
někdy i mentálně retardovanými.
Úroveň vzdělání žáků v zemích původu je velice rozdílná. Výjimkou nejsou
ani děti – náctileté, které mají za sebou minimální nebo žádnou školní
docházku
žáci mají různou motivaci k učení
rodiče žáků mají různou motivaci ke vzdělávání svých potomků, často pro ně
není prioritou

Cíle výuky










získávání komunikačních dovedností žáků
získávání jazykových dovedností
zvládnutí čtení s porozuměním
zvládnutí techniky psaní
zvládnutí poslechu s porozuměním
utváření sociokulturních kompetencí žáků
úspěšné začlenění žáků do běžných tříd základní školy
úspěšné začlenění do majoritní společnosti
prostřednictvím výuky jazyka přispět k plnohodnotnému využití
volnočasových aktivit dětí a jejich adaptaci na české prostředí

Motivace
Motivace žáků i jejich rodičů je různá. Jsou už za námi časy, kdy rodiny s dětmi
využívaly naši zemi pouze jako tranzit dále na západ. Od vstupu do EU a zvláště po
otevření schengenského prostoru zůstávají žáci v pobytovém mnohem déle, jejich motivace
se zvýšila a práce s nimi je smysluplnější. Velké procento z nich je integrováno do běžných
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tříd školy. Pro některé národy však, bohužel, není vzdělání dětí a zvláště dívek prioritou.
Pro některé rodiny je ČR už několikátou stanicí na cestě za lepším životem. Sotva děti
někde zapustí slabý kořínek, už jdou zase dál. Nová země, nové město, noví kamarádi, nová
škola. Některé děti se začínají učit již druhý či třetí cizí jazyk a jejich motivace klesá.
Mezi žáky jsou však nezřídka tací, jejichž motivace, pracovitost a cílevědomost jsou
příkladem českým dětem ( Jeden z žáků při příchodu znal pouze slova „Ahoj“ a „brambory“. Za 5
měsíců byl schopen výuky v 6. ročníku a jeho výsledky jsou srovnatelné s ostatními dětmi. Někteří
žáci studují úspěšně na středních školách.)

Fluktuace


Mezi žadateli o mezinárodní ochranu je mnoho rodin, které posílají děti do
školy pravidelně a včas, pomáhají jim a plní všechny požadavky, na ně
kladené.



Obecně však lze říci, že fluktuace dětí žadatelů o mezinárodní ochranu je
vyšší, než u než u ostatních dětí.



Mnozí žáci často přichází do školy pozdě. Čas je chápán, zejména v arabských
zemích, jako entita relativní. Je podřízen lidskému rozhodování a nikoliv
opačně, jak je zvykem v evropském prostředí. Projevy odlišného chápání času
jsou, zvláště u školní docházky samozřejmě chápány negativně. Často se
stává,
že když žák zaspí, nepřijde do školy vůbec.


Písemná omluva absence dětí je mnohdy pro rodiče problémem, často se jen
schovávají za tvrzení, že nerozumí a žákům tak – mnohdy zbytečně –
přibývají
neomluvené hodiny.

Často, nemá-li rodina otce, bývá hlavou rodiny nejstarší syn, byť nezletilý.
Ten
pak nechápe, proč by mu například měla omluvenku podepsat
maminka.


Pokud vzdělání dětí není v rodinách prioritní nebo rodiče nemají zájem v ČR
zůstat, fluktuace žáků ve vyučování je vysoká, výsledky minimální a domácí
příprava žádná. Pohovory s učitelem, případně jednání na sociálním odd. PoS
někdy zjedná nápravu.



Pokud však nepřináší výsledek, pak nezbývá, než přistoupit ke krajnímu
řešení – svolat výchovnou komisi a pokud nedojde k nápravě, předat případ
sociálnímu odd. MÚ. Zpravidla rodina z pobytového střediska zmizí dříve, než
dojde k nějakému řešení.
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Náboženství
Ve třídě se setkávají děti různého vyznání. Převládajícím náboženstvím je islám. Děti
jsou podle islámu vychovávány odmalička. Islám představuje základ jejich kolektivní
identity. V naší škole respektujeme náboženské tradice svých žáků a jejich rodin. Žáci jsou
například omluveni z výuky v době svých nejvýznamnějších svátků. Často se však
setkáváme s tím, že se muslimští rodiče snaží pro své děti vyjednávat ve škole takové
podmínky, které nejsou v rozporu s normami islámu. V posledních letech se jedná o
poměrně početnou skupinu žadatelů z Kazachstánu. Setkáváme se tak s žádostmi o to, aby
děti nezobrazovaly živé bytosti, abychom ve škole nezpívali ani neposlouchali hudbu. Pro
starší dívky žádají osvobození od TV, protože děvčata se před zraky chlapců nemohou
ukázat ve sportovním oblečení. Toto jsou velmi citlivá témata a je na místě si uvědomit, že
jsou to imigranti, kteří se mají integrovat na podmínky v české majoritní společnosti. Často
tak stojíme před rozhodováním, kde můžeme ustoupit a kde naopak je hranice, za kterou
nepůjdeme. Já se v takových situacích snažím o nějaké kompromisní řešení. Dětem
nabídnu k malování více témat nebo obrázků, případně za něj „zakázané“ udělá kamarád.
Některé obrázky mohou vystřihnout například z časopisu, to je povoleno. Říkanky jsem z
výuky rozhodně neodstranila, hudbu ve škole posloucháme, ale děti nenutím zpívat a
posloucháme-li hudbu například při výtvarné výchově, dám těmto žákům možnost dokončit
práci v sousední třídě. Při TV mohou se třídou absolvovat alespoň rozcvičku a na konci
zařadím míčovou hru, které se mohou také zúčastnit. Přes kozu je však v šatech rozhodně
skákat nenechám.
Problematické bývají také oslavy našich svátků. I zde se rodiče snažili vyjednávat,
někteří dokonce žádali odstranění obrázků Mikuláše a čerta z nástěnky. Ani tady jsem
neustoupila.
Takto striktní omezení se však týkají poměrně malé skupiny dětí. Ostatní děti, ač také
z muslimských rodin, se všech činností účastní rády, s nadšením a se souhlasem rodičů. A
když už zmiňuji souhlas rodičů - na co nesmíme zapomenout, je písemný souhlas rodičů s
fotografováním dětí. Vyhneme se tak mnoha komplikacím.
Na závěr této kapitoly jeden postřeh: Pro zvýšení prestiže učitele v očích rodičů je
lepší býti jakékoliv víry, než být bez vyznání.

Rodiče


-Učitel vždy při příchodu nového žáka musí s rodiči vyplnit vstupní dotazník,
na jehož základě potom vloží list nového žáka do programu Bakalář a ředitel
školy vystaví rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, případně
o přestupu z jiné základní školy.



při vstupním pohovoru musí učitel zjistit důkladně všechna fakta, týkající se
žáka. Rodičům musí sám klást otázky, týkající se například zdravotního či
psychického stavu dětí! Rodiče bývají při prvním kontaktu často
dezorientovaní a sami nám mnohdy nic nesdělí. ( Maminka z Čečenska před
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lety přivedla syna, který měl po zásahu střepinou provizorně nahrazenou část
lebky. Tuto skutečnost nám neoznámila, možná právě proto, že jí nebyla
položena právě tato důležitá otázka. Naštěstí se nic nestalo, nikdo ze
spolužáků mu nedal knížkou po hlavě a při TV jsme nedělali kotrmelce.)


pokud je to možné, je lepší mít při prvním kontaktu tlumočníka, alespoň
pokročilejšího žáka. ( Je běžné, že děti překládají rodičům i ostatním
žadatelům, často i v situacích nepřiměřených jejich věku, jako je například
komunikace s právníkem, na úřadech, u lékaře apod. Jeden z mých 6 letých
žáčků tlumočil nedávno mamince v porodnici.)



Je nutné rodičům hned na začátku jasně vysvětlit pravidla školní docházky,
alespoň v rámci možností jim vysvětlit nejdůležitější body školního řádu, které
jich týkají, jako například způsob omlouvání absencí dětí nebo nutnost
včasného příchodu na výuku. Rodiče při vstupu všechno odsouhlasí, pokud
však dojde k problému, často se jen schovávají za tvrzení, že nerozumí.
( Některé omluvenky jsou přímo kuriozní. Chlapec nepřišel do školy. S
koncem vyučování se rozrazily dveře a on doslova vtrhnul do třídy se slovy:
„Paní učitelko, můžu půjčit vaše kolo?“ Kolo nedostal a maminka druhý den
napsala omluvenku : „Nepřišol, slaběnkyj byl“)



Mají-li rodiče zájem, mohou se kdykoliv na vyučování podívat

Učitel


musí být flexibilní



musí znát sociální problematiku žáků ( Některé trpí posttraumatickými
poruchami, setkávají se s jinou kulturou, bývají uzavřené a když se po
čase
svěří, máte pocit, že by bylo lépe nevědět. Mnohé děti z Čečenska malovaly
pouze hrůzy války. Traumatizující zážitky však mají i děti
například
z
Íráku)



důležitá je dobrá spolupráce nejen s rodiči, nýbrž i s vedením školy a
vedením pobytového střediska



musí být obeznámen s náboženskými zvyklostmi žáků (O náboženství jsem se
již zmínila, dobře si však pamatuji, jak jsem byla kdysi překvapena, když se
žáci v poledne uprostřed ZOO začali shánět po místě, kde by mohli vykonat
polední motdlitbu. Posloužilo odlehlé místo. Stejně tak byli překvapeni mí
kolegové, když žák 9. ročníku žádal k této modlitbě volnou třídu. Také mě
kdysi zaskočilo, že děti odmítají sladkosti, které jsem jim přinesla na oslavu
narozenin a bylo mi divné, proč si je všichni balí do ubrousků a odnášejí
domů. Byl měsíc Ramadán. )
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musí k žákům přistupovat individuálně



musí být herec. Často jsou ruce, nohy a mimika jediným komunikačním
nástrojem, který má



musí být trpělivý, nepreferovat rychlost práce na úkor porozumění



musí počítat s tím, že ne vždy dosáhne předpokládaného výsledku



musí dobře vybírat materiály, se kterými chce pracovat, používat texty,
přiměřené nejen schopnostem, ale i věku žáků. (Pozor zejména na
předkládání infantilních textů starším žákům – nebudou spolupracovat. Je
lépe využít materiály pro dospělé)



musí mít připravené pracovní listy nebo jiný materiál různých úrovní
obtížnosti



musí mít „krizový plán“ - práci pro ty, kteří ukončí úkol dříve, než jsme
plánovali ( a oni nebudou tiše sedět, jak bychom si přáli ) nebo pro případ, že
něco „nevyjde“



musí mít stále přehled o tom, co kdo dělá a na jaké úrovni jednotliví žáci jsou



musí být laskavý, ale důsledný



Mnohdy je svědkem otřesných výpovědí – musí se naučit nechat to všechno
za branami pobytového střediska a „nenosit si tyto věci domů“. Je to pud
sebezáchovy.



Musí pochopit, že nespasí svět

Princip jednotřídky
Ve třídě se scházejí žáci, z nichž zpravidla žádní dva nejsou na stejné jazykové,
vědomostní a věkové úrovni. Někteří pracují ve třídě už několik měsíců, jiní jsou noví.
( Příklad z praxe: Jeden z žáků částečně rozumí, zvládne čtení, ale neumí psát. Druhý
nerozumí, nezvládne čtení ani psaní. Třetí čte i píše, ale nerozumí ničemu z toho, co přečetl
nebo napsal. Čtvrtý poměrně rozumí, čtení ani psaní však nezvládne. Pátý částečně rozumí,
čte i píše, ale nedokáže mluvit. Šestý rozumí, čte, ale nemluví a píše jen tiskacím. Úroveň
vzdělání ze zemí původu je u dětí různá. K tomu jsou ve třídě 3 děti, které už mají školní věk,
protože však nezvládnou jazyk, nemohou nastoupit do 1. ročníku. Navštěvují tedy třídu jako
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„přípravku“ celý školní rok a do první třídy nastoupí až v září příštího školního roku.
Nemusí tudíž zvládnout čtení a psaní, primární je pro ně jazyková příprava.)

Během školního roku žáci přicházejí a odcházejí a jejich počet je proměnlivý. Výuka
v takovéto třídě je tak částečně podobná výuce ve vícetřídní škole.

Vstupní diagnostika
Důležitým okamžikem pro učitele i celou třídu je vždy příchod nového žáka. Cesta
všech dětí-cizinců, školou povinných vede nejprve ke mně. Mým úkolem je zjistit jejich
jazykovou úroveň a podle ní doporučit zařazení buď do třídy pro jazykovou přípravu nebo
přímo do běžné třídy základní školy. Přicházejí k nám i děti, které už v České republice
chodily do školy a jejich jazykové dovednosti jsou dobré. V takovém případě s rodiči
sepíšeme žádost o přestup, na jejímž podkladě vydá ředitel školy rozhodnutí o přestupu do
naší ZŠ a žák pokračuje ve studiu v běžné třídě. Žáci, jejichž jazykové kompetence jsou
slabé jsou pak zařazeni do třídy pro jazykovou přípravu a s rodiči sepíšeme žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání, případně o přestup ze zahraniční školy. V této fázi je těžké
odhadnout úroveň nejen jazykových kompetencí, ale i skutečných znalostí žáků z ostatních
předmětů. Vzdělávací systém se v různých zemích liší od našeho modelu a ne všude je
školní docházka povinností. Pravidlem je, že děti žadatelů nemají jakýkoliv doklad o
předchozím vzdělávání a my v této fázi vycházíme z informací, které nám dají rodiče. Ty
jsou často velmi nepřesné a rodiče dětem nějaký ten rok docházky sami rádi přidají. Takže
zjistit úrověň vědomostí žáků je na nás.
Každý nový žák si sebou přináší jinou počáteční znalost jazyka. Děti se znalostí
jiného slovanského jazyka mají naprosto jiný start, než třeba děti z Íráku nebo Turecka. Já
se snažím nového žáka posadit vždy co nejblíže tabuli a několik prvních dní ho nechám
„rozkoukat“. Žák poslouchá výuku, do které se ho snažím postupně včlenit. Dávám mu
spíše jednodušší úkoly a společně hledáme „startovní čáru“. Zhruba po týdnu už vím, jak je
na tom s porozuměním, čtením, psaním a v neposlední řadě s matematikou. Potom ho teprve
zařadím do některé ze skupin. Nepoužívám žádný test na zjištění jazykové úrovně ( i když
jsem se o to pokoušela). Děti, zvláště ty mladší, jsou málokdy schopny samostatné práce.
Preferuji spíše vzájemné poznávání – a nespěchám.

Zařazování žáků do ročníků
Doba pobytu ve třídě pro jazykovou přípravu je individuální. Zatím co někteří jsou
schopni se po 4 – 5 měsících bez problémů zařadit do běžné třídy, u jiných mám po roce
práce pocit, že pokročili jen nepatrně a vyvstává nerudovská otázka „kam s ním?“. Vždy je
třeba postupovat citlivě, snažit se o to, aby žák byl zařazen optimálně k úrovni svých
znalostí, ale i k věku. Podle mého názoru je naprosto nevhodné, zařazovat žáky do příliš
nízkých ročníků ( a to i v případě, že jejich vědomosti těmto ročníkům odpovídají). Jeden či
dva roky se ještě „ztratí“, ale posadíme-li 14 letého žáka do 3 třídy, bude to pro něj
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deprimující, demotivující a ponižující, nehledě na to, že v této třídě si jen těžko najde
přátele, bude sám, děti se mu budou posmívat a bude se mnohem hůře integrovat. Školu
opustí v 17 letech v 6. ročníku – a co dál? Přitom mnohé z těchto dětí nejsou hloupé,
některé prostě jen nedostaly šanci. Z těchto důvodů na naší škole přihlížíme spíše k věku
žáků. Konec konců, pro každého cizince v běžné třídě je vypracován individuální studijní
plán.

Organizace výuky


Nejdříve se nadechnout a nezpanikařit



rozdělit třídu na maximálně 3 skupiny ( ideální jsou 2 ), přibližné úrovně. Je-li
skupin více, je nesnadné udržet si přehled o tom co kdo dělá. Skupiny jsou
volné, žáci v případě potřeby některé činnosti vykonávají s jinou skupinou



čím méně žák rozumí a čím méně je samostatný, tím blíže k učiteli by měl
sedět



také nově příchozí žák by měl sedět co nejblíže



žáci pracují (pokud možno) na stejném tématu, jejich úkoly jsou však různě
náročné



výuka musí být dobře naplánována, aby nevznikl chaos



každý by si měl z hodiny něco odnést, cílem je naučit, nejen děti zabavit



je třeba počítat s tím, že atmosféra třídy bývá hlučnější, učitel musí pracovat
individuálně



problémem je samostatná práce – někteří jí nejsou schopni a vyžadují stálou
pozornost učitele

Rozdělení žáků do skupin a charakteristika skupin
Skupina A: Děti 6-7 let
 děti ještě zpravidla nezvládají disciplínu ve třídě, nemají za
sebou zkušenost ze školky, často je to poprve, co od nich někdo
požaduje, aby chvilku seděly a dávaly pozor
 jsou otevřené pohádkám, písničkám, říkankám, mají obrovskou
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fantazii
pracují individuálně, práce ve skupinách či dvojicích není
vhodná
rádi vybarvují, vystřihují, skládají
jakmile je činnost přestane bavit, reagují negativně
pozornost udrží jen krátce
učí se rychle a zpravidla nemají problém s intonací
učí se opakováním

Skupina B: 8 – 12 let






Skupina C: 13 a více let











začínají pracovat systematičtěji
jsou otevřené všemu novému
ještě se spokojí s pohádkou, ale už je zajímá opravdový svět a
svět jejich vlastních hrdinů
pracují už ve skupinách – i smíšených, ale pokud mají pracovat
ve dvojicích, je lepší chlapec s chlapcem a dívka s dívkou
většinou už mají za sebou nějakou školní docházku
jsou disciplinovanější

Jsou větší šance, že budou pracovat samostatně
pracují systematicky
často mění nálady i zájmy
raději pracují s materiály pro dospělé
Snesou však i pohádku nebo dětský text, pokud k němu
vypracovávají „dospělý“ úkol ( Na pohádku Zlatovláska se
přišli podívat ještě 2x po vyučování, seriál Pat a Mat je mezi
nimi nesmírně populární)
často se dospělým chtějí rovnat, musí se srovnat se spoustou
věcí a problémů, vyplývajících z jejich pobytu v PoS
zajímá je všechno neobvyklé
udrží dlouhodoběji pozornost
mají větší potíže s intonací

Složení skupin je možné měnit, podle charakteru práce je spojovat nebo promíchat,
záleží nejen na věku, ale také na úrovni znalosti jazyka. Při takovém přeskupování se řídím
intuicí, učitel musí například předvídat, kdo s kým bude ve skupině ochoten spolupracovat.

Plán hodiny
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Každá hodina ve třídě musí být dobře naplánována. Protože složení třídy se stále
obměňuje, není možné jednu přípravu použít vícekrát, každá příprava je originálem a musí
obsahovat aktivity pro všechny zastoupené jazykové úrovně. Učitel musí promyslet a
připravit jednotlivé aktivity tak, aby se skupiny při práci vzájemně nerušily (pokud možno).
Ideální je, když jedna skupina čte, druhá ji poslouchá ( a například doplňuje slova do textu )
a třetí samostatně píše. Zní to hezky, ale vzhledem k tomu, že děti bývají málo schopny
samostatné práce a s přihlédnutím k jejich temperamentu a rozdílnému tempu práce, lze
tohoto blaženého stavu dosáhnout jen sporadicky. Proto se smiřme s tím, že atmosféra v
takovéto třídě bude mnohem rušnější, než jsme zvyklí z běžných tříd. Mějme vždy
připravený „plán B“ neboli „krizový plán“ pro ty, kteří jsou například s prací hotovi dříve,
než jsme čekali . Pro takové situace mám připravenou krabici s nakopírovanými listy s
jednoduchými úkoly, kvízy, křížovkami, omalovánkami, případně i matematikou a každý si
vybere práci. Také je třeba často střídat aktivity, zvláště mladší žáci neudrží pozornost
dlouho. Starší žáci pak mají k dispozici notebooky s výukovými programy, na kterých si
mohou procvičovat učivo.

Struktura hodiny

společná úvodní část, motivace

zopakování učiva z minulého dne

nové učivo, práce na interaktivní tabuli

rozdělení práce v jednotlivých skupinách, pracovní listy doplňování apod. (
Učitel se věnuje střídavě všem skupinám )

kontrola práce, pokud ji učivo vyžaduje hned

hry, společné aktivity ( Bingo, pexeso, domino, písnička, hry na interaktivní
tabuli ... )

shrnutí, závěr

Tematický plán
Učitelé v běžných třídách mají jasno v tom, co budou učit na konci školního roku.
Učitel ve třídě pro jazykovou přípravu neví, co bude učit příští měsíc. Vypracování
tematického plánu je proto komplikované. Je nesmyslné jej tvořit na celý školní rok, složení
třídy se může během školního roku i několikrát měnit. Naše praxe je taková, že ho učitel
vypracuje vždy na pololetí.


Učivo musí být rozpraováno pro aktuální počet skupin, na které jsme žáky
rozdělili – ideálně 2, maximálně však 3 skupiny. V tematickém plánu
vždy necháme kousek volného místa, pro případ, že přijde nový žák nebo žáci,
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se kterými se nepočítalo. V tomto typu třídy už pak nevytváříme individuální
plány žáků, ty vypracují učitelé jednotlivých tříd až po integraci do běžných
tříd školy




řazení konverzačních témat je libovolné, témata jako den, týden, rok, roční
období, pozdravy, věci okolo nás a seznámení jsou zařazena vždy na začátku
přijde-li nový žák, vždy se k těmto tematům vrátíme a alespoň v krátkosti je
zopakujeme

Výukové materiály
Ve své práci využívám tyto výukové materiály:





Obrázky. Z časopisů, učebnic, knih, internetu, zkrátka ze všeho, co je k
mání.
učebnice češtiny pro cizince

Holá Lída: New Czech Step by Step. Vyd. Akropolis, Praha 2005.

Holá Lída: New Czech Step by Step. Activity Book. Vyd.
Akropolis, Praha 2005.

Holá Lída: Czech Express 1. Vyd. Akropolis, Praha 2007.

Holá Lída: Czech Express 2. Vyd. Akropolis, Praha 2006.

Manuál pro učitele, Varianty 2005 (ke stažení:
www.varianty.cz)

Hronová Karla, Turzíková Milada: Čeština pro cizince. Vyd. Fraus,
Plzeň 2006 ( jen vybraná cvičení pro pokročilé, pro děti
je příliš obtížná )

Holá Lída: Czech Express – CD-ROM. Vyd. LANGMaster
International 2006

Štindlová Barbora a kol: Česky v česku I a II. Vyd. Akropolis, Praha
2008.

Hanzová Marie: Učíme se česky. Pansofia, Praha 1993

Rufertová Hana: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna,
Praha 2002

Dr. Treuová Hana: Čítanka pro dyslektiky: TOBIÁŠ, Havl. Brod 1994
Materiály z učebnic často kombinuji a vytvářím tak originální pracovní listy
podle potřeby. Praktické, ale nepříliš vzhledné.
Vlastní pracovní listy
Autentické texty z novin, knih, časopisů, jízdní řády, jídelní lístky,
programy TV, předpovědi počasí …
filmy
vlastní materiály, vytvořené na interaktivní tabuli



Přípravy na interaktivní tabuli z internetu, které si upravuji




komixy
mapy
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Zprostředkovací jazyk
Když jsem před 10 lety s výukou cizinců začínala, byla třída složena takřka výhradně
z žáků, pocházejících z bývalých republik SSSR. Všichni mluvili rusky a protože moje
generace s ruštinou nemá problémy, komunikovali jsme rusky. Všechno klapalo, až do té
doby, kdy přišli první žáci z Afghánistánu. Ti byli v tu chvíli diskriminovaní a ztráceli
motivaci. Motivace a pracovní morálka byla poměrně nízká i u rusky mluvících žáků,
protože měli pocit, že se se mnou domluví bez větší námahy – tak proč by se snažili? Jak
jsme přecházeli z jednoho jazyka do druhého, žáci často nevěděli, jakým jazykem právě
mluvím, o mnohých slovech měli mylnou představu, že jsou v obou jazycích stejná. Navíc
žáci, mluvící stejným mateřským jazykem vytvořili skupinu, ve které mezi sebou
komunikovali tímto jazykem.V této situaci se výuka bez zprostředkovacího jazyka stala
nutností. Začala jsem mnohem více používat obrázky, gesta, mimiku – a hle! Ono to šlo!
Mnohokrát se mi toto rozhodnutí osvědčilo jako správné, dnes mám žáky z Turecka, Sýrie,
Íránu, Íráku, Konga, Afghanistánu. Já nerozumím jejich jazykům a oni si většinou nerozumí
mezi sebou. Čeština je proto jediným komunikačním jazykem nás všech.

Učíme se mluvit
1)

Konverzace:

Výuka „mluvení“ je pro žáky nejdůležitější částí studia. (další aktivity, jako je
poslech, čtení a psaní do ní automaticky zahrnujeme). Výuku „mluvení“ realizujeme v
předmětu prvouka v těchto tematických okruzích:
-

představování se, formální a neformální dialogy, tykání, vykání
Věci okolo nás, prostředí školy, pobytového střediska, město
Režim dne ( čas, hodiny, denní rozvrh, každodenní činnosti )
Rok ( roční období, počasí, příroda )
Česká republika ( území, státní symboly )
Nákup ( obchod, peníze, jídlo, stolování, nákup oblečení )
Doprava ( dopravní prostředky, cestování )
Lékař ( zdraví, lidské tělo, nemocnice )
Rodina ( vztahy v rodině, členové rodiny )
Tradice ( Zvyky, svátky )
Historie, kultura
Volnočasové aktivity ( dovolená, zájmy, záliby, sport, volný čas )

Pro výuku mluvení je lépe, je-li třída složena z žáků různých mateřských jazyků.
Pokud si žáci mezi sebou rozumí v jiném jazyce, komunikují mezi sebou tímto jazykem a
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motivace k učení se českému jazyku je slabší. Ve výuce využíváme dialogy na jedno téma,
rozpracované pro více jazykových úrovní.
Při výuce sociokulturních témat vypracováváme pracovní listy pro více jazykových úrovní.

Konkrétní aktivity:
-

učíme se zpaměti krátké básničky, písničky
popisujeme obrázky
třídíme obrázky podle různých kriterií
hledáme obrázky podle popisu
malujeme obrázky podle popisu
hledáme slova k obrázkům
hledáme informace
dramatizujeme pohádky
přehráváme scénky ve dvojicích ( pouze starší žáci, malé děti často práci ve
dvojici odmítají, chtějí všechno dělat samy )
procvičujeme dialogy
obměňujeme dialogy
vyprávíme příběhy v jiných osobách, časech
skládáme komixy
hledáme rozdíly v obrázcích
říkáme stejné věty s různým citovým zabarvením
hledáme slova, související s určitým tématem
hry – žák má na zádech nalepené slovo a musí klást otázky, aby ho uhodl
žák si vylosuje 8 – 10 slov a sestaví z nich příběh

Aktivita 1:
3 skupiny žáků:

Skupina A: 1. ročník
B: mírně pokročilí
C: pokročilí

(všechny jazykové úrovně)
( napříč ročníky )
( napříč ročníky )

Cíl hodiny:

Řazení obrázků podle časové posloupnosti. Pojmy
ráno, dopoledne, odpoledne, večer. Procvičení sloves.
Sestavení a vyprávění rozvrhu dne. Převod do jiných
časů a osob

Motivace:

Pohádka Pat a mat
http://www.pohadkyonline.eu/pat-a-mat-akvarium-zobraz-

85.html
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Skupina A:

Učitel klade otázky během pohádky (co dělá, proč to dělá,
jaký je, … )

Skupina B+C:

Po shlédnutí se pokusí příběh sami vyprávět, učitel klade
doplňující otázky

Všechny skupiny:

Co děláte celý den vy? Vysvětlí pojmy ráno,
dopoledne …
Soubor fotografií na slovesa. Žáci třídí obrázky
podle časové posloupnosti. Říkají, co dělají děti na
obrázku.

Skupina B :

ke každé fotografii přiřadí sloveso ( v infinitivu ) na
kartičce.

Skupina C:

Slovesa časují a přiřazují ke skupinám podle koncovek.
Nejpokročilejší žáci vypráví v jiných osobách (a ten, kdo
zvládne, i v jiných časech)

Skupina A :

Pracovní list. Vystříhají obrázky a sestaví svůj den.
Obrázky mohou vymalovat (muslimské děti nevymalují
obličej). Druhá možnost – svůj den namalují.
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Všechny skupiny:

2)

Kontrola práce, hodnocení.

Slovní zásoba:

Slovní zásoba je základním jazykovým prostředkem, sloužícím k rozvíjení
jazykových kompetencí


nová slova se učíme zásadně na konkrétních situacích, aby byli žáci
schopni se co nejdříve domluvit v situacích běžného života



učíme se celé fráze. Slova často dostávají svůj význam až v kontextu



čím názorněji učíme slovíčka, tím lépe. Základním a nejdůležitějším
prostředkem jsou obrázky



jsme střídmí, nezahlcujeme žáky slovy, která nepotřebují



nová slova mnohokrát opakujeme, píšeme, skládáme



kreslíme, lepíme, vybarvujeme do sešitu obrázky a slova k nim
přiřazujeme




slova, která spolu souvisí, seskupujeme do skupin



popisujeme obrázky



využíváme možností interaktivní tabule. Hrajeme slovní fotbal,
skládáme slova z přeskupených písmen – možností je zde mnoho
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učíme se s počítačem, používáme výukové programy všech předmětů i
programy pro předškolní děti ( Dětský koutek, Alík, Všeználek … )

Aktivita 2:
Cíl hodiny: Procvičení slovní zásoby substantiv a adjektiv, tvoření vět s nimi.
Procvičení barev. Procvičení tvorby otázky a záporu.
3 skupiny žáků: Skupina A: 1. ročník
(všechny jazykové úrovně)
B: mírně pokročilí ( napříč ročníky )
C: pokročilí
( napříč ročníky )
Na interaktivní tabuli připravíme tabulku s cca 12 obrázky. políčka zakryjeme. Okolo
tabulky napíšeme názvy věcí na obrázcích. Žáci všech skupin postupně políčka odkrývají a
odpovídají na otázky, které zprvu klade učitel, poté sami žáci.
Otázky:
Co je na obrázku? (auto)
Jaké je auto?
Je auto zelené?
Je v autě řidič?
Kam asi auto jede?
Jede auto pomalu?
Jede auto doprava?
Jaké hlásky slyšíš ve slově auto ...?
Skupina A: Spojí obrázek s příslušným slovem, slovo zapíše tiskacím písmem do
sešitu.
Skupina B: Slovo napíše písemně, kdo zvládne, utvoří a napíše větu.
Skupina C: Vybírá libovolné dvojice obrázků a tvoří věty tak, aby obsahovaly obě
slova.
Učitel obrázky znovu zakryje a odstraní čáry, které spojují slova s obrázky.
Děti chodí po jednom k tabuli a hádají, kde je lampa, auto ...
Učitel znovu zakryje políčka. Hrajeme Bingo. Každé z dětí vybere a zapíše 3 - 5 slov. Učitel
náhodně odkrývá pole a žáci škrtají odkrytá slova.
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3)

Výslovnost:

Správná výslovnost usnadňuje komunikaci a porozumění. České děti jsou k chybám
ve výslovnosti svých spolužáků málo tolerantní, žákům – cizincům hrozí, že budou v
kolektivu vrstevníků zesměšňováni. ( Je rozdíl, jestli budu malovat nebo milovat, jestli mi
chutná moc nebo moč, jestli půjdu nebo pojdu, jestli doma utírám ze skříně prach nebo
prachy … ) Proto je třeba výslovnosti věnovat zvláštní pozornost.
Žákům zpravidla činí největší potíže :






délka samohlásek ( Cestou na školní exkurzi náš autobus odbočil k
benzínové pumpě. Žák chtěl nahlas a celému autobusu oznámit, že bude
„čůrací pauza“. Jako jedinou dlouhou samohlásku v prvním slově však
zřetelně vyslovil á, ostatní krátce. Co si o nás pomyslel pan řidič, raději
nechci vědět.)
přízvuk
fonetika ( je to zvláštní, ale právě fonetika dělá problémy nejvíce slovansky
mluvícím žákům)
skupiny souhlásek
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dlouhá slova
intonace, frázování
výslovnost tvrdých a měkkých souhlásek
výslovnost některých hlásek ( zaměňují š, č, ž, potíže dělá ř, ch …)

Výslovnost procvičujeme pravidelně a krátce. Žáci tato cvičení nemilují a dlouho u
nich nevydrží. Je proto potřeba střídat metody a formy nácviku a zařazovat co nejvíce her,
aby si ani neuvědomili, že trénují právě výslovnost. Nacvičenou výslovnost si prakticky
ověřujeme v konkrétních dialozích.
Konkrétní aktivity:


poslech a dramatizace pohádek, přehrávání scének, skládání
nastříhaných pohádek podle časové posloupnosti
rytmizace textu, vyťukáváme přízvuk
básničky, říkadla, písničky
vytleskávání slov
hra na „tichou poštu“
odezírání ze rtů
hledání slov se stejným počtem slabik
opakování slov, frází
diktát hlásek
tvrdé a měkké kostky ( tvrdé a měkké slabiky )
citové zabarvení slov, frází
Bingo se slovy
pexeso – žáci pojmenovávají obrázky
anagramy, šibenice – žáci skládají slova
žáci si vzájemně diktují slova a zapisují je na tabuli
drilová cvičení ( nevyhneme se jim )

















Aktivita 3:
3 skupiny žáků:

Skupina A: 1. ročník
B: mírně pokročilí
C: pokročilí

(všechny jazykové úrovně)
( napříč ročníky )
( napříč ročníky )

Cíl hodiny:

Hláska a písmeno D. Pozice ve slovech. sluchová analýza
a syntéza. Procvičení výslovnosti. Rozšíření slovní zásoby
žáků. 2. pád podstatných jmen. Přepis textu.

Úvod:

Motivace-hra: Učitel říká slova, začínající na D, děti
hádají, které písmeno se budeme učit.

Všechny skupiny :
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Skupina A:
Skupiny B, C:

Hra „Písmenko D nás probudí“.
Pracují ve dvojicích (B+C), soutěží, která z dvojic napíše
více slov na D. Po dokončení slova čteme, vyťukáváme
rytmus, trénujeme výslovnost.

Skupina A:

Než dokončíme práci se skupinou B a C, namalují
obrázek, který má 1. hlásku D

Všechny skupiny :

Interaktivní tabule, karta písmene D

Skupina A:

Pojmenujeme obrázky.

Skupina B:

Přiřadí k obrázkům slova.

Skupina C:

Žáci si rozdají tištěné karty pídmene D, identické s
kartou na IT ( pro skupinu C a D ). Vyhledají a vypíší
všechny tvary 2. pádu.

Skupina A:

Vyhledává písmeno D ve slovech na záložce karty,
slova vytleská, doplní písmeno na správnou pozici.

Skupina B:

Opíše / přepíše do psacího písma slova k obrázkům.
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Skupina A:

Pracovní list, černo-bílé obrázky na D. Samostatná
práce. Vystřihnout a vymalovat obrázky, nalepit do
sešitu, ke každému napsat písmeno D. Kdo zvládne, může
vyznačit počet slabik, případně tiskacím opsat slova u
obrázků. Písmeno D si mohou děti „natrénovat“ na tabuli.
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Skupina B+C:

Čtení textu karty, zopakování koncovek 2. pádu.
Otázky pod textem. Zopakovat předložky do – na
Fonetika pod textem. Dy – di.

Skupina B:

Přepis / opis textu. Žáci si zakryjí psací část, ale
mohou se v případě potřeby podívat na správný tvar
písmen. Poté žáci vyznačí tvrdé a měkké souhlásky
různými barvami.

Skupina C:

Otázky k textu vypracuje písemně

Skupina A:

Kontrola, pomoc při práci
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Učíme se poslouchat
Poslechové aktivity můžeme provádět současně se všemi skupinami, liší se úkoly,
které při poslechu budeme zpracovávat. Instrukce pro jednotlivé skupiny musí být krátké a
jasné. Žákům od začátku vysvětluji, že není nutné porozumět každému slovu, ale obsahu.
Že je třeba soustředit se na klíčová slova a snažit se získat „informaci“. Poslech s
porozuměním je, zvláště pro začátečníky, velice obtížnou aktivitou. Texty k poslechu musí
být jasně srozumitelné. Pracujeme zásadně s kratšími celky. Poslech cvičíme s použitím
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CD pro děti – písničky, básničky
výukových CD , zejména pro starší žáky
komiksů ( výborné jsou v Czech Express od Lídy Holé )
filmů, pohádek ( nebo jejich částí )
autentických zvukových materiálů ( hlášení v metru … )
nejrůznějších textů, předčítaných učitelkou
textů, předčítaných pokročilejšími žáky

Učitel při výuce poslechu musí pečlivě a zřetelně vyslovovat, dbát na jednoduchost
slov a hledat vhodné výrazy. Nezapomínáme na předposlechové a poposlechové aktivity.
Jako předposlechovou aktivitu můžeme zařadit „předučení“ obtížných slov, která se budou
ve cvičení vyskytovat, ukázky na kartičkách, ze kterých děti hádají, o čem asi poslech bude
apod. Jako poposlechovou aktivitu můžeme použít reprodukci, dramatizaci, otázky pro
zpětnou vazbu, pokračování příběhu atd.
Konkrétní poslechové aktivity:

doplňování slov do textu

vyhledávání informací

řazení obrázků

nastříhaný text – skládání

doplňování informací do tabulky ( analýza a
syntéza textu)

Porovnávání textu s obrázky

hledání rozdílů mezi poslechem a textem

otázky typu ANO/NE

zachytávání informací

vybírání z více možností (multiple choice)
Aktivita 4:
3 skupiny žáků:

Skupina A: 1. ročník
B: mírně pokročilí
C: pokročilí

(všechny jazykové úrovně)
( napříč ročníky )
( napříč ročníky )

Cíl hodiny:

Procvičení 2.a 4. pádu podstatných jmen. Rozšíření
slovní zásoby. Procvičení výslovnosti. Cvičení oslechu s
porozuměním. Přepis, opis textu. Skládání textu podle
časové posloupnosti

Všechny skupiny:

Zopakovat slova na D – hra vlak: První řekne slovo
na D, druhý ho opakuje a přidá další atd.

Učitel zapisuje na tabuli slova, která žáci říkají. Vybere taková substantiva, od
kterých lze utvořit 2. pád. Např: Díra, dům, déšť, dýně...
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Skupina C:

Učitel dává otázky, žáci tvoří 2. pád. Např.: „ To je
díra. Kam nesmím spadnout?“ „To je dort. Do čeho dáme
čokoládu?“
Žáci dostanou kartičky se slovy ( škola, pošta,
Praha, náměstí... ) Rozdělí je společně podle užití
předložek do – na. Učitel se zatím věnuje skupině A
aB

Předposlechová aktivita:
Skupina A+B:

Kdo má (nemá) rád dort?
Kdy děláme dort?
Jak slavíte narozeniny ve vaší zemi/rodině? Diskuse
Co patří do dortu? (Vysvětlíme slova jako špek, omáčka,
pepř, sádlo...)
Co rádi jíte vy ?
Co jí rád jí takový pejsek nebo kočička? ( Učitel má
na IT obrázky – odpovědi žáků lze předvídat. Děti ze
skupiny B mohou přiřadit obrázkům slova, mladší žáci
vyznačí počet slabik. )

Společná prezentace práce skupiny C

Vlastní poslech:
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Všechny skupiny:

Pohádka „Jak pejsek s kočičkou dělali dort“.
( Odkaz je součástí karty D na IT.)

Skupina A:

Děti malují všechno, co dal pejsek s kočičkou do
dortu
Totéž napíše

Skupina B:

Skupina C:

Na interaktivní tabuli ( pracovním listě ) seřadí
nastříhaný zkrácený a zjednodušený text pohádky

Poposlechová aktivita:

Všechny skupiny:

žáci prezentují svou práci před třídou, předčítají
zapsaná slova, žáci sk. C vypráví pohádku ostatním,
zkoušíme vymyslet, jak to bylo dál …
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Všechny skupiny:

Společně si na závěr zazpíváme „Kočka leze dírou“.

V další hodině si můžeme vymodelovat vlastní dort ( nebo si ho vymalovat na
interaktivní tabuli ).

Učíme se číst
Čtení je další z klíčových kompetencí, které žák musí zvládnout. I když jazykové
porozumění je primární, bez zvládnutí čtení s porozuměním by byl žák v běžné třídě
ztracen. S výukou čtení tedy začínáme co nejdříve. Někteří žáci si již v zemích původu
osvojili princip čtení v jiných jazycích, setkali se například s azbukou, zřídka s angličtinou.
Takoví žáci zpravidla postupují rychleji než ti z arabských zemí. Začínáme nácvikem
sluchové analýzy a syntézy slov, přecházíme od jednoduchých ke složitějším. Výběr
vhodného textu je velice důležitý. Starším žákům zásadně nepředkládám dětské texty,
používám raději materiály , určené dospělým. S texty pracujeme v hodinách českého jazyka
i prvouky.
Ve své praxi používám genetickou metodu výuky čtení. V tomto typu třídy má své
výhody.
 mohou do ní kdykoliv vstoupit noví žáci ( nejdůležitější )
 nezáleží příliš na pořadí, v jakém písmena učíme
 praktická využitelnost slov je vysoká, děti brzy dokážou přiřazovat slova k
obrázkům, číst nápisy na obchodech apod.
 lepší a rychlejší porozumění textu
 zatím jsem se nesetkala s tím, že by žákům dělal potíže přechod k analyticko –
syntetické metodě, kterou se učí žáci v běžných třídách.
Co lze dělat s textem ( liší se podle úrovně čtení jednotlivých žáků, je lepší mít
připravený pracovní list ve více variantách):


přiřazování slov k obrázkům a obrázků ke slovům
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přiřazování textů k obrázkům a obrázků k textům
předčítání textu, žáci opakují
řazení textu např. podle časové posloupnosti
třídění textu, např.: přiřazování jednotlivých vět k tematickým okruhům
rytmické čtení s důrazem na přízvuk - básničky
úlohy s otázkami typu ANO/NE
hry se slovy – bingo, pexesso, domino, chňapačka, běhací diktáty ...
skládání nastříhaného textu
doplňování slov do neúplného textu
vyhledávání, podtrhávání samohlásek, souhlásek měkkých, tvrdých,
obojetných ( vždy jsme si s dětmi říkali, že samohláska je to, co můžeme
zazpívat. Ale pozor – arab zazpívá i souhlásky :))
práce s autentickými texty ( časopisy ). Vyhledávání klíčových slov pro
porozumění, vyhledávání informací
čtení a reprodukce dialogů
modifikace textu
analýza a syntéza textu
vyhledávání neznámých slov v textu
práce s komixy, doplňování textu do bublin, skládání nastříhaného komixu
třídění dvou smíchaných textů
dokončování textů
běhací diktáty
tvoření otázek k textům

Zvláštní skupinou ve třídě pro jazykovou přípravu jsou ti nejmladší, kteří už dosáhli
školního věku, ale do 1. ročníku budou zařazeni až v příštím školním roce, po zvládnutí
jazyka. Pro tyto děti je primární porozumění a komunikace. Tito žáci se genetickou metodou
učí číst jen velká písmena abecedy. Čtení slov spojují hned s jejich grafickou podobou. I
když jednotlivá písmena nejsou dokonalá, dokáží i tito nejmenší přečíst s porozuměním
jednoduchá slova, přiřadit je k obrázkům a zvládnout opis těchto slov.
Zapomínat nesmíme na předtextové a potextové aktivity. Jako předtextové aktivity
používám například popis obrázku – vyvození tématu, „předučení“ slovní zásoby,
vyprávění, popis situace, pohádku, písničku a pod. Jako potextové aktivity pak tvoření
otázek k textu, různé modifikace textu ( jiná osoba, čas … ), hry, malování, prezentace...

Aktivita 5:
Téma:

Roční období

Cíl hodiny: Čtení s porozuměním, třídění vět a obrázků, přiřazování k tematickým
okruhům
Pomůcky:

Balící papír, pastelky, 2 typy textu k nastříhání – pro 2 úrovně, pracovní
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list pro nejmenší žáky ( možno nakopírovat z pracovního sešitu z
Prvouky pro 1. ročník )
3 skupiny žáků: Skupina A: 1. ročník
(všechny jazykové úrovně)
B: mírně pokročilí ( napříč ročníky )
C: pokročilí
( napříč ročníky )
Předtextová aktivita:

Třídění vybraných fotografií na výuku sloves - činnosti dětí
rozdělují žáci podle podle ročních období na magnetickou
tabuli

Vlastní práce s textem:

Skupina A:

Třídí obrázky podle ročních období, přiřazují slova k
obrázkům ročních období, zapisují, lepí do sešitu,
vymalují obrázky. Učitel se věnuje střídavě všem
skupinám.
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Skupina B:

Skupina C:

Čtení krátkých vět ( s učitelkou) – činnosti,
charakteristické pro jednotlivá roční období. Žáci
nastříhají jednotlivé věty a poté je rozdělují podle
ročních období. Lepí na balící papír, rozdělený na 4
sektory – jaro, léto, podzim, zima.
Samostatná práce, žáci nastříhají a třídí podle stejných
kriterií autentický text, vyhledávají klíčová slova ( jsou
nuceni číst text velmi pozorně ). Lepí na balící papír.

Potextová aktivita:
Žáci prezentují před ostatními svou práci, vzájemně se kontrolují
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Učíme se psát
Podle vstupních dovedností v oblasti psaní můžeme žáky rozdělit do pěti skupin:
1)

Žáci mají školní věk, ještě však nenastoupili do 1. ročníku a nemají s
psaním žádnou zkušenost. Protože tito žáci zůstávají celý školní rok, než
nastoupí do 1. ročníku, není pro ně psaní primární dovedností. Píšeme velkými
tiskacími písmeny. Grafomotorickými cvičenímiuvolňujeme zápěstí,
trénujeme je pravidelně.

2)

Žáci ovládají některý ze slovanských jazyků, navštěvovali školu v zemi
původu, znají princip psaní a píšou zpravidla azbukou. Protože
potřebujeme, aby žáci zvládli psaní v co nejkratší době, učíme se
metodou, kterou jsem pracovně nazvala „hodím tě do vody a plav!“
Každý dostane psací a tiskací písmena abecedy ve dvou vyhotoveních.
Jeden list si nalepí na 1. stránku v sešitě a druhý přímo na lavici.
Začínáme písankou ( pro starší písankou pro dospělé ), opisem
jednoduchých slov, následuje přepis slov a jednoduchých vět. Tito žáci
zvládnou zpravidla psaní poměrně rychle.

3)

Žáci píšou arabsky. U těchto dětí je výuka psaní problematičtější. Mají
tendenci psát do sešitu odzadu a zprava doleva, mnozí se s písmem
nevejdou do řádku a někteří zpočátku věší písmena na linky jako
vlaštovky na drát. Často ve slovech vynechávají samohlásky, neoddělují
jednotlivá slova, nerozlišují velká a malá písmena. Ne všechny arabské děti
dokáží uspokojivě zvládnout psací písmo. Většinou čím starší, tím hůře. Když
vidím, že skutečně nemohou, nenutím je a jsem ráda, když zvládnou alespoň
tiskací. Jediným kriteriem je čitelnost písma.

… na začátku (Írák)

… na konci
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4)

Žáci se již setkali při cestě Evropou s latinkou (nebo ovládají angličtinu.)
Tady jsou spíše problémem špatně naučené tvary písma, které se většinou
učili sami a které napravujeme „za pochodu“. Žáci jsou prakticky od
začátku schopni psát celé věty, ačkoliv mnozí z nich jim pramálo rozumí.

5)

Žáci mají za sebou minimální školní docházku a nepíšou. Takových dětí je
málo. Většinou i ti, kteří v zemi původu školu nenavštěvovali vůbec, dokážou
psát alespoň v nějakém jazyce. Ale setkala jsem se i s takovými, které
neuměly psát vůbec. ( většinou žáci 1. stupně ). Pokud takový žák přijde, je
třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Pracuje s 1. skupinou dětí, ale v rámci
svých možností postupuje rychleji a na rozdíl od těch nejmenších se učí psát
velké tiskací i všechny psací tvary písma.

Psaní procvičujeme jako samostatnou aktivitu, protože tato dovednost je ve škole
nepostradatelná. Děti musí zvládnout nejen tvary písmen, ale také elementární pravopisná
pravidla. Zvláště pro arabské žáky zdaleka není samozřejmostí ani psaní velkých písmen na
začátku věty ani znaménko na konci. Dlouhé samohlásky od krátkých cizinci sluchem
nerozliší a tak je ani nepíší. Obtížné jsou skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Stejně tak tvrdé a
měkké souhlásky, zvláště pak skupiny dy, ty, ny a di, ti, ni. Jejich procvičování a sluchová
analýza jsou denně na programu. K procvičení pravopisu i/y po těchto souhláskách
používám









tvrdé a měkké kostky
diktáty – učitel žákům i žáci vzájemně
hra Bingo
výukové programy na PC ( pokročilejším)
učebnice, materiály pro 2. ročník
poslech – zapisování slov
vlastní materiály
psaní jako domácí úkol

Dlouho jsem zvažovala a konzultovala s kolegyněmi, je-li nutné vyučovat
pokročilejší žáky vyjmenovaným slovům. Pro dospělého cizince je jejich znalost nedůležitá,
protože primární je dorozumět se. Ale žáci se s nimi ve škole stoprocentně velmi brzy
setkají. Zpočátku jsem je do výuky nezařazovala, ale většina dětí, které jsme integrovali do
běžných tříd přišla už po týdnu s lístečkem s vyjmenovanými slovy, netušila o co jde a
žádala pomoc. Od té doby zařazuji od 3. ročníku výše alespoň elementární seznámení s
touto problematikou ( v posledním období, těsně před tím, než dítě opustí třídu a je zařazeno
do ročníku ). Samozřejmě, ne všichni dokáží tuto látku pochopit.
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Někteří žáci zvládnou psaní více než uspokojivě, u jiných jsme rádi, zvládnou-li
alespoň tiskací. Přikládám ukázku písma žáků:

Učíme se gramatiku
Výuce gramatiky se nelze vyhnout. U menších dětí je výuka založena primárně na
komunikaci. Mluvíme, hrajeme si a pravidla se učíme druhotně tak, aby si žáci ani
neuvědomovali, že se gramatiku učí. Učíme se hlavně jazyk. U starších žáků se už musíme
učit také trochu o jazyce, děti budou tuto dovednost velmi brzy potřebovat. Snažím co
nejvíce zjednodušovat. Jednotlivé gramatické jevy mnohokrát opakujeme, upevňujeme a
drilujeme, snažíme se o co největší zautomatizování. Nejde ani tolik o osvojení si
gramatických pravidel, jako o dovednost aplikovat je řeči. Každé volné místo na nástěnkách
máme pokryté slovesy, schematy jejich časování, koncovkami pádů, zkrátka vším, co
potřebuji mít rychle po ruce v případě potřeby.
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Mezi priority ve výuce gramatiky patří:
časování sloves ve všech časech a osobách
skloňování podstatných a přídavných jmen
zvláštní pozornost je věnována 4. pádu čísla jednotného
číslo množné ( 1. pád )
rod podstatných jmen
shoda podstatných a přídavných jmen v rodě
zájmena
Při výuce gramatiky velmi záleží na složení žáků ve třídě. Žáci se znalostí jiného
slovanského či jakéhokoliv flexivního jazyka si gramatiku osvojují rychleji. Mohou využít
analogie. Některé děti si částečně osvojily základ gramatiky už před příchodem do školy,
často od svých vrstevníků v pobytovém středisku – a často špatně. Chyby typu „ já chceš“
nebo „můj tatínka“ pak dlouho přetrvávají. ( Šla jsem na začátku školního roku s dětmi na
vycházku a potkali jsme mého otce. Děti spustily pokřik a já se dozvěděla, že to je : „Tvůj
papinka, tvoje papinek, vaše papinek, váš papinka, tvoje tatínka, tvůj papinek, váš tatínka,
vaše tatínka, tvoje tatínka.....“ jen Váš tatínek nezaznělo ani z jedněch úst.)

Konkrétní aktivity:
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simulované situace, výuka frází
drilová cvičení
oprava špatných tvarů
výběr z možností (multiple choice)
kartičky s tvary
přehrávání scének, pohádek
doplňování správných tvarů do textu
doplňování tabulek

Gramatiku učím vždy ve spojení s ostatními aktivitami. Každá hodina v sobě
zahrnuje i poslech nebo čtení, psaní nebo výuku mluvení

Aktivita 6:
3 skupiny žáků:

Skupina A: 1. ročník
B: mírně pokročilí
C: pokročilí

(všechny jazykové úrovně)
( napříč ročníky )
( napříč ročníky )

Cíl hodiny:

Procvičení časování sloves, infinitiv sloves, poslechové
cvičení – vyhledávání sloves, sluchová analýza. Poslech s
porozuměním. Rozvoj řečových dovedností, popis děje
na obrázku, reprodukce textu. Vazba sloves se 4. pádem
podstatných jmen.

Skupina C:

Každý žák si vylosuje lísteček se 2 slovesy, která písemně
vyčasuje.

Skupina B + A

Žáci popisují děj na obrázku ( interaktivní tabuli ).
Soustředí se na otázku „co kdo dělá“. Skupina B poté
popíše děj v jiné osobě.
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Skupina C:

Společná kontrola , každý přečte svou práci
ostatním, kontrolují všichni.

Soubor fotografií s koncovkami k přiřazování na interaktivní tabuli
Skupina A:

Žáci vidí pouze fotografii, ostatní je zakryté roletou.
Hádají, které sloveso obrázek znázorňuje.

Skupina B + C:

Odkryjeme roletu a žáci přiřazují koncovky časování

Všechny skupiny:

Poslech básničky „Polámal se mraveneček“ Nejprve však
předučíme slova jako obora, stůně, recepis …

Skupina A:

Na interaktivní tabuli máme obrázky z básničky, děti
hádají, o čem asi bude
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Skupina C:

Zatím si rozdělí stránku v sešitě na 3 sloupce

Skupina B:

Vystřihne si tabulku se seznamem slov
Učitel básničku pomalu čte a ujistí se, že žáci
rozumí. Potom pustí dětem hudební verzi ( Je součástí
karty M na IT). Dětem se většinou líbí a chtějí ji slyšet
vícekrát, takže pokročilejší mají několik možností k
vypracování dalšího úkolu.

Skupina B:

Škrtá slovesa ze seznamu, musí odhalit 3 slovesa, která v
básni nejsou.

Skupina C:

Poslouchá a vypisuje do sloupce slovesa, která slyší (ve
všech osobách a časech)

Skupina B + C:

Žáci sk. C zapisují slovesa, která slyšeli do sloupce
na tabuli. Kdo nepíše, kontroluje si pravopis
sloves v sešitě, protože je zaručeně napsali s
chybami.
Od sloves tvoříme infinitiv a zapisujeme do
druhého sloupce
Ve třetím sloupci označíme slovesa, která se vážou
se 4. pádem. Pracujeme na tabuli i do sešitu,
skupina B jen ústně
Slovesa vyčasujeme ( Kdo zvládne v čase minulém
a budoucím, vyčasuje takto).
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Skupina A:

Děti vymalují omalovánku mravenečka, kdo zvládne,
opíše název pohádky.

Všechny skupiny:

Vymýšlíme další slovesa, která se vážou se 4. pádem.
(Učitel je může zapisovat na tabuli a můžeme si zahrát
Bingo – podle času)

Učíme se matematiku
Ve výuce matematiky zpravidla neplatí stejné rozdělení na skupiny, jako při výuce
jazyka. V tomto předmětu mívají ( zejména u starší žáci ) znalosti velmi odlišné a nezbývá,
než postupovat individuálně. Více než polovina žáků vyšších ročníků nemá znalosti,
odpovídající jejich věku, nezná algoritmy matematických operací a jejich vědomosti jsou
ostrůvkovité. Takže jazyková neznalost zde zdaleka není jediným handicapem. (Žáci často
hlásí, že ovládají násobilku a předvedou mi toto:)
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V první řadě musíme zvládnout výslovnost čísel a základní matematickou
terminologii. Průběžně sonduji, na jaké úrovni asi matematické znalosti žáků jsou. Trpělivě
jim vysvětluji, že matematika například v Kazachstánu skutečně není úplně jiná, jiný může
být maximálně zápis či postup, jak dojít ke stejnému závěru ( například při dělení
vícecifernými čísly ). Ti, kteří odpovídající znalosti mají a jsou schopni samostatné práce
pracují sami. Věnujeme se opakování již zvládnutého učiva. Ostatní žáky se snažím naučit
alespoň základy, jako je sčítání, odčítání a násobení v oboru malé násobilky. Není v
možnostech výuky v této třídě dohnat veškerou látku, kterou by žáci měli zvládnout. Práci
komplikuje i malá samostatnost dětí v práci. Po integraci do běžné třídy pracují žáci podle
individuálního studijního plánu.
Konkrétní aktivity:















dril, dril a zase dril, zejména násobení a dělení v oboru malé násobilky
diktáty čísel ( učitel - žák i žák - žák)
Bingo s čísly
Chňapačka s čísly
matematické hádanky a kvízy
práce s učebnicemi všech ročníků
kartičky s násobilkou, příklady
poslechová cvičení na čísla – výuková CD
výukové programy na PC
odezírání čísel
programy z internetu na interaktivní tabuli
vlastní materiály, testy
práce s překladovými slovníky na internetu
práce s překladovými slovniky učiva

Krizové situace
Krizovou situací rozumím takovou situaci, kdy se nám cíl hodiny před očima ztráci v
nedohlednu. Krizové situace mohou být malé …


žákovi se vysypou pastelky na zem


kolem přejede sanita nebo přeletí letadlo a všichni jsou u okna
čečenské děti pod lavicí )


žáci nemají tužku nebo ořezávátko



učitelka nakopírovala málo pracovních listů
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(



učitelka neodhadla možnosti žáků a zadala příliš obtížný úkol



žáci jedné skupiny dokončí práci příliš brzy ( je dobré mít připravený
„plán B“)

... nebo velké


žáci pochází ze zemí, které jsou vzájemně v konfliktu, nesnáší se a
neustále narušují hodinu ( jedná se spíše o starší žáky, malé děti toto
příliš neřeší. Čím dále od sebe takové žáky držíme, tím lépe )



žáci nejsou z jakýchkoli důvodů ochotni spolupracovat



žáci nejsou správně motivováni



projeví se sociokulturní rozdíly ( děti se žákovi posmívají )



rasismus ( projevy rasismu jsou ve třídě přísně postihovány. Rasistisky
zaměřené konflikty jsou však minimální, multikulturní komunita
pobytového střediska je pro žáky naprosto přirozená. S rasově
motivovanými předsudky jsem se však setkala vůči dětem z Konga)



děti odmítají dělat práci z náboženských důvodů ( snažím se najít jinou
cestu nebo přijatelný kompromis)



rozdíl v jazykové úrovni žáků je tak velký, že narušuje společnou práci



žák – muž nerespektuje učitelku – ženu ( stalo se mi to pouze jednou,
ale stálo to za to)



malá krize přeroste ve velkou ( Klasický případ : Nikdo neviděl, kdo
shodil krabici s pastelkami. Žák obviní souseda, ten odpoví, že to on
nebyl. Žák málo rozumí, a je přesvědčený, že soused řekl „debil“ a
krizi máme i s pěstním soubojem. )

Ať se jedná o jakoukoliv krizi, je důležité zasáhnout a situaci urovnat na místě a
včas.

Hodnocení
Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni slovně. Známkování vede ke srovnávání žáků a
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tato skupina je neporovnatelná. Přesto žáci někdy známku vyžadují (zvláště tu pěknou),
takže dílčí práci někdy oznámkuji, jindy nalepím do sešitu smajlíka či maličký obrázek pro
zvýšení motivace. Hodnotím mírně pozitivně, ocením snahu. Pokud však žák práci odbývá,
dočká se i špatného hodnocení. Slovní hodnocení se snažím formulovat co nejjednodušeji,
aby mu, pokud možno, porozuměli i rodiče žáků. Po zařazení do příslušného ročníku jsou
žáci klasifikováni z větší části už známkami.

Obrazové karty a jejich využití ve výuce
Obrazové karty jednotlivých písmen abecedy vznikaly původně jako prostředek k
výuce čtení a psaní pro děti, které už za sebou mají nějaký rok školní docházky v zemi
původu. Jak jsem již uvedla, některé z těchto dětí jsou už obeznámeny s
principem čtení i psacím písmem, například azbukou. Každá karta se skládá:







-z obrázků, začínajících na danou hlásku
z krátkého textu, obsahujícího tato slova a krátké ukázky z gramatiky. (Snažila
jsem se, aby texty byly jednoduché, ale ne infantilní, aby s nimi mohli
pracovat i starší žáci. )
z téhož textu, napsaného psacím písmem
z otázek k textu
z krátkého fonetického cvičení
odkazů a zvukových souborů

V průběhu zpracovávání těchto karet pro interaktivní tabuli jsem si uvědomila, že by
bylo možné využít tento materiál současně i pro skupinu těch nejmenších. Děti totiž při
zpracovávání projektu vyhledávaly obrázky, začínající na jednotlivé hlásky a našly jich
daleko více, než byly karty schopny pojmout. Proto jsem v programu pro interaktivní tabuli
každé kartě přiřadila ještě záložku, na kterou jsme umístili další obrázky. Kde se nám
nedostávalo, doplnili jsme čtverečky pro určení pozice hlásky ve slově. Karty lze využít
například k









nácviku čtení
obohacení slovní zásoby
přiřazování slov k obrázkům
procvičení gramatiky
procvičování opisu i přepisu ( žáci, kteří procvičují přepis, dostanou
vytištěnou kartu, mohou si psací text zakrýt a nahlédnout do něj v
případě, že si nebudou vědět rady. Odpadají tak věčné otázky typu:
„ Paní učitelko, jak se to píše?“ A učitel má více prostoru a klidu pro
práci s ostatními skupinami)
práci s otázkami pod textem. Snažíme se přimět žáky, aby se k
nim co nejvíce vyjadřovali, tvořili věty, nebáli se mluvit
využít odkazy k nácviku básniček, písniček, vyprávění pohádek,
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seznámení s naší kulturou...
procvičení fonetiky
poslechové aktivity ( přiložené odkazy)
přiřazování souhlásek ke skupině měkkých, tvrdých a obojetných
a další a další, podle fantazie učitele

Učitelé si jistě všimnou, že psací písmo na kartách není přesně stejné, jako písmo,
kterým se děti učí psát. Marně jsem toto písmo hledala, font na typizované školní písmo
není vytvořen, podle toho, co jsem zjistila, písanky jsou psány kaligrafy, aby tak z písma
nevymizel „lidský faktor“. Musela jsem se proto spokojit s fontem, který se tomuto písmu
nejvíce podobal. Takže se omlouvám za tuto nedokonalost, počítač je přece „jen stroj“.

Soubor fotografií na výuku sloves
Obrázky bývají u žáků – začátečníků často jedním z mála prostředků, kterými
můžete rozvíjet komunikační kompetence dětí. Materiály k rozvoji slovní zásoby, jako jsou
obrázky zvířat, barev, předmětů denní potřeby a substantiv vůbec je poměrně dostatek. Co
mi v mé praxi chybělo, byly obrazové materiály na výuku sloves, které by byly pro žáky
zajímavé a motivovaly je k práci. Pokusili jsme se proto, spolu s žáky třídy pro jazykovou
přípravu, takovýto materiál vytvořit sami.
Cílem práce bylo vytvořit soubor fotografií, z nichž každá by vyjadřovala nějaký
děj, ke kterému by bylo možno přiřadit sloveso. Současně jsme chtěli, aby fotografie bylo
možné třídit podle více kriterií, nejen podle koncovek časování (roční období, časová
posloupnost, svátky a tradice, sport, zábava, režim dne …). Proto jsme potřebovali jedno
dítě, které by prolínalo všemi fotografiemi a vytvořilo tak spojovací článek mezi nimi.
Nejvhodnějším kandidátem byl můj syn, kterého jsem, jako jediné dítě, mohla
fotografovat například ve sprše nebo v situacích které bych s žáky ve škole mohla jen těžko
simulovat.
Vzniklo tak asi 150 výukových fotografií, které jsou k dispozici jak v elektronické
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podobě, tak i jako příprava na interaktivní tabuli. Pro interaktivní je vytvořeno 8 souborů.
Třídění podle kupiny s koncovkami – OVAT, -AT, - ET(IT), nepravidelná slovesa, reflexivní
a modální slovesa, tematické soubory ROK, REŽIM DNE, SPORT A VOLNÝ ČAS.

Konkrétní aktivity
















třídit podle koncovek časování
sestavovat různé podoby dne – můj dobrý nebo špatný den, můj den o
víkendu, můj školní den, můj den o prázdninách, práce doma i ve škole …
řadit podle časové posloupnosti ( moje ráno, dopoledne, odpoledne, večer,
nakupování, stavění sněhuláka … )
přiřazovat obrázkům slovesa na kartičkách
třídit podle činností v jednotlivých ročních obdobích
sestavit program dne podle počasí
procvičit barvy, znaky ročních období
popisovat děj na obrázcích, tvořit další věty k daným slovesům
časovat slovesa
převádět slovesa do času minulého nebo budoucího a tvořit věty s těmito
slovesy
zahrát si Pexeso - fotografie + kartička se slovesem
zahrát si Bingo
podle rozdaných fotografií diktovat spolužákům slovesa, která oni zapisují na
tabuli
a mnohé další, podle fantazie žáků i učitele
tvoření otázek (co na obrázku není )

Práce s interaktivní tabulí
Interaktivní tabule posunula práci ve třídě do jiné dimenze. Google mi nahradil
obrázkový slovník a 4 krabice materiálu se mi podařilo přenést do jednoho notebooku. IT
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nabízí zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Žáci sami spoluvytváří hodinu, což
zvyšuje jejich motivaci k učení. Ještě nikdy v minulosti žáci neměli tak velký zájem o to,
stát před tabulí. Pracují kreativně a rádi. Třídění a přiřazování slov je mnohem jednodušší,
tabule nabízí možnosti her se slovy a větami, žáci si mohou slova doslova „osahat“. K
dispozici máme také notebooky, na kterých si žáci učivo samostatně procvičují a
zpracovávají vlastní projekty. Pracovní listy, vytvořené pro interaktivní tabuli si vždy
vytisknu a založím do desek pro případ, že technika selže nebo dojde například k výpadku
proudu.
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