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Cílem stáže bylo: 

• seznámení se s odlišnou kulturou 

• řešení jiného vzdělávacího systému při práci 
s dětmi s OMJ 

• inspirace ve vzdělávacích aktivitách 

• navázání dlouhodobé spolupráce 



Přínos a využití poznatků v domácí 
škole: 

• Kontinuální práce s dětmi s OMJ pomocí tematických 
bloků: 

• Například v prvouce a přírodovědě děti ve skupině 
(OMJ a rodilí mluvčí) společně vytvářejí k různým 
tématům – např. kameny, ovoce, zelenina, skupenství 
vody, soustavy lidského těla, planety, atp. Děti s OMJ si 
tímto způsobem zlepšují a procvičují slovní zásobu.  

• V matematice a geometrii například procvičování názvu 
těles a geometrických tvarů, pomocí názorných 
dřevěných těles s názvy anebo obrázků s popisem, 
které si děti samy vytvářejí a mají je k dispozici během 
výuky.  



Přínos a využití poznatků v domácí 
škole: 

• V českém jazyce děti s OMJ si k českým písmenům sami nakreslí obrázek, 
který začíná na konkrétní písmeno. Stejně tak u vyjmenovaných slov si děti 
mohou nakreslit obrázek „podle vlastní fantazie“, aby dané slovo měli 
spojeno s obrázkem a lépe si zapamatovali pomocí co nejvíce smyslů. 
Stejným způsobem si mohou připravovat i vzory podstatných a přídavných 
jmen. Při naučení textu zpaměti – báseň, vyjmenovaná slova, atp. – 
využívaná metoda použití co nejvíce smyslových vjemů (např. při recitaci 
básně může mít žák s OMJ u sebe list s obrázky, které zastupují jednotlivá 
slova básně). Dále například u určování slovních druhů opět použití 
grafického znázornění – děti s OMJ mají např. kartičky, kde mají 
nakresleno, co představují podstatná jména – osoby, zvířata a věci – a 
podle toho se snaží určovat daný slovní druh v textu. Dále například při 
určování tvrdých a měkkých souhlásek používání pomůcek, kde se opět 
využívá co nejvíce smyslů – zrak, sluch, hmat – dvě kartičky s obrázkem 
pejska a kočičky, kteří mají v komiksové bublině napsáno tvrdé (y) a měkké 
(i) a mají to spojeno se zvuky zvířátek, kdy pejsek dělá (tvrdě „haf haf“ a 
kočička měkce „mňau mňau“).  
 



Přínos a využití poznatků v domácí 
škole: 

• Vlastivěda – zeměpis a dějepis: využívání mnemotechnických pomůcek 
podporujících zapamatování si daných informací (např. mapy s českými 
názvy, ale taky s názvy v rodném jazyce pro děti s OMJ, při probírání dějin 
Českých zemí nabídnuta možnost se seznámit s dějinami země, ze které 
děti s OMJ pocházejí). 

• Ve třídě jsou využívané nástěnné obrazy s danými tématy jednotlivých 
předmětů (např. aby se žáci s OMJ mohli ujistit, že správně rozumí zadání 
jednotlivých úkolů).  

• Prohloubení spolupráce dětí ve třídě se spolužáky s OMJ (každodenní 
komunikace a spolupráce zlepšuje a prohlubuje slovní zásobu dětí s OMJ). 
Intenzivnější spolupráce s rodiči je často komplikovaná, protože se 
v domácím prostředí baví rodným jazykem a neberou ohled na 
komplikace, které tím dítěti způsobují ve školním prostředí a následně i 
v běžném prostředí. I po důsledném upozorňování na tento problém ze 
strany školy rodiče dětí s OMJ často tento problém ignorují a neřeší jej (na 
rozdíl od rodičů dětí s OMJ ve Španělsků). 



 

 

 

 
 

 

 

Vypracovaly: 

Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová 

Mgr. Libuše Ronovská 

 


