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Studijní stáž v rámci projektu 
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základní škola 
 



Učebny 

Interiér školy 

 

• Pomůcky 

• Vybavení 

 

 



Venkovní učebna – přípravná třída 

Návazný přechod z interiéru do exteriéru 



Cambridge 
Mayfield Primary School 



Žáci pocházejí ze všech koutů světa 

Pozdravy ve všech jazykových variacích 



Anglický jazyk – sluchové vnímání, vyvození 
hlásky a její fixace 

Používá se znakování vždy s nějakou říkankou a ukazováním 



Znakování 

Komplikovaná a záludná slova 



Venkovní prostor je využívaný také k 
přirozenému učení 



Podpora vztahu k přírodě 



Podpora lásky ke knize/jazyku 

Školní knihovna 
Slohová práce  -  

Dopisy Macbethovi 



Charta žáka a hodnoty školy 



Cíl stáže 

• Poznat odlišnou kulturu 

• Poznat praktickou práci se žáky s OMJ 

• Získat zkušenosti s používáním metod v práci se žáky s OMJ 

• Získat zkušenosti se začleněním žáků s OMJ 



Využití poznatků ze stáže 

• Navázat kontakt s rodinou žáka s OMJ (pravidelné schůzky, 
autoevaluace žáka) 

• Podpora začlenění do kolektivu – společné vytvoření pravidel ve 
třídě, aktivní poznávání jiných kultur – jaké svátky slaví, jaké jídlo vaří 
(prvouka) 

• Zacílit a podpořit kooperativní formy učení – skupinová práce (dvojice 
i větší skupinky), projektové vyučování ve smíšených skupinách, např. 
v českém jazyce – tvorba slov 

• Diferencované učení – začít od úrovně, kterou žák s OMJ zvládne a 
postupně přidávat a rozšiřovat kompetence (k učení, sociální) - v 
českém jazyce čtení s porozuměním, tzv. čtenářské karty s 
jednoduchými větami, obrázkem a jednoduchými otázkami k textu. 
Nejdříve s odpovědí ano – ne, postupně i odpověď větami. Text 
postupně ztěžujeme, rozšiřujeme slovní zásobu. 

 



Využití poznatků ze stáže 

• Multisenzoriální vyučování – výuku každého předmětu podpořit 
zapojením co nejvíce smyslů (zrak, hmat, sluch, čich, pohyb) – např. 
modelování, obkreslování, vystřihování tvarů (geometrie), prvouka – 
herbář, v českém jazyce – nácvik básní a říkadel spojíme s pohybem, 
ukazováním a správným dýcháním. Žák začne vnímat rytmus a 
frázování jazyka. 

• Praktické učení – učení se za pomoci vytváření vlastních výukových 
materiálů (např. tvoření lapbooků  (= „kniha na klín“) v českém jazyce 
vytváření přehledu gramatiky tvořivou formou, v prvouce (téma 
místo, kde žiju), ve vlastivědě – téma Evropa, v přírodovědě – téma 
podnebné pásy) 

• Propojování souvislostí – podpora mezipředmětových vztahů – např. 
prvouka a výtvarná výchova, téma „Moje rodina, moje vlast“ – 
vytváření plakátů na toto téma, mezikulturní obohacování mezi žáky 

 



Děkujeme za pozornost 


