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14.  Přílohy 
 

Příloha 1 – Rakouský vzdělávací systém 

 

zdroj: „Das österreichische Bildungssystem“ in bildungssystem.at. Dostupné z: 

https://www.bildungssystem.at/, 9. 3. 2019 
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Příloha 2 – Grafické znázornění regionu Centrope 

 

 

zdroj: Infografika Centrope Schooling (Školský model pro region CENTROPE – Školský spolek 

Komenský), nečíslováno. Dostupné z: http://files.komensky-vienna.at/200000443-

276a028634/Centrope%20Schooling%20CZ,%20DE-83.pdf, 9. 3. 2019
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Příloha 3 – Školní matrika (2017/2018) obecné školy 

 

zdroj: Kopie poskytnutá ředitelkou obecné školy, M. Ofner, pro účely této práce 
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Hospitační protokoly, rozvrhy a výukové materiály 

 

Třída 1. A 

 

Dle údajů školní matriky ze školního roku 2017/2018 navštěvovalo třídu 1. A celkem 

26 žáků; 12 chlapců a 14 dívek. 13 žáků uvádí jiný než německý mateřský jazyk.  

 

Obrázek 2 – Rozvrh 1. A 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují první ročníky dle Slabikáře pro 1. ročník 

základní školy nakladatelství Nová škola. Vyučující 1. A dále využívá vlastní 

materiály, žáci si zakládají portfolia. 

 

Obrázek 3 – Slabikář 1. ročníků 

 

 

Příloha 4 – Podklady praktické analýzy 



 

 

 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Lucie Innocenti 

Termín hospitace 24. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 26 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

13 

Počet dětí na hodině 11 dětí 

Téma hodiny Nácvik a fixace psaní písmena L 

Aktivita Průběh, komentář 

Básnička o Ježkovi 

Básnička slouží pro D zároveň i jako rozcvička na 

začátku hodiny. Podruhé D recitují a předvádějí samy 

bez U. 

„Rodinky písmenek“ 

Aktivita slouží k procvičení již probraných písmen M, 

A, L, E, S v psací i tiskací podobě.  

U na zalaminovaných kartách ukazuje jednotlivá 

písmena a D písmena pojmenovávají. 

U poté ukazuje jednotlivé „rodinky písmenek“ – tiskací 

a psací podobu malého i velkého stejného písmene. U 

písmena rozdá mezi děti, ty je potom mezi sebou 

skládají do „rodinek“. 

Další varianta aktivity je hledání písmen, „rodinek 

písmenek“, po třídě. Po instrukci jdou D za dveře a U ve 

třídě rozmisťuje jednotlivé karty. D je poté hledají, 

pojmenovávají a skládají k sobě (písmeno malé, velké, 



 

 

tiskací a psací). Pokud kartu nemohou najít, U je navádí: 

zima, mrzne, hoří, přihořívá. Společně vše kontrolují u 

tabule. 

D hrají tuto hru poprvé, U na začátku i v průběhu 

několikrát opakuje instrukci, přesto hra zatím působí 

chaoticky. 

Rozcvička 
Další rozcvička D u lavice, nyní dynamičtější. D skákají 

panáka, cvičí ruce a prsty. 

Výklad nové látky – 

zápis písmene L 

U před tabulí několikrát ukazuje, jak se píše písmeno L 

– jako ptáček, vlaštovička. Obtahuje písmeno 

předkreslené a píše nové (psacím písmem). U a D 

společně pracují na několika grafomotorických cvičení, 

D zatím „píšou“ ve vzduchu. 

Práce na pracovním 

listu 

U rozdá pracovní listy s písmenem L. U kontroluje 

správný sed a úchop tužky. Dle zadání mají D několikrát 

obtáhnout předtištěné písmeno. U mezi žáky prochází a 

opravuje. 

Během kontroly D mi U vysvětluje, že zatímco 

v Čechách se psací písmena naklání, v Rakousku se 

písmena píší rovně. D s tím mívají obtíže, proto 

správnému nácviku věnují od začátku dost času. 

D pracují soustředěně, při obtahování se někdy více 

zaměřují na dokreslení zobáčků a očí než na samotný 

tvar písmene. 

Během psaní U vyzývá k pauze a protřepání ruky. 

Kdo je hotov, dostává od U razítko. 

Vyprávění pohádky 

U na tabuli rozmístí několik obrázků z pohádky a vyzve 

jedno z D, aby šlo k tabuli a vyprávělo podle obrázků 

příběh. D vypráví samostatně, U klade doplňující 

otázky, pomáhá více rozvinout příběh. Během vyprávění 

jsem např. zaznamenala: Babička má v pohádce tlamu. 

Jde z posteli a pak zas do posteli. Myslivec ořezal 

bříško. Chtěl se uklánět u studně. U tyto případy ihned 

opravuje. 

Zbytek D v lavicích dostal obrázek ze stejného příběhu, 

který si vymalovávají. 

Zhodnocení 

DÚ 
DÚ v hodině nebyl zadaný, dlouhodobým DÚ je 

trénovat vyprávění pohádky podle obrázků. 

Pomůcky 
Tabule, zalaminované karty s písmeny, pracovní list, 

pohádkové obrázky, maňásek Jurášek 

Vyučující 

Vyučující byla celou hodinu velmi milá a usměvavá, D 

na ni reagovaly pozitivně. Pro D vymýšlela nové a 

zábavné aktivity, které často prokládala pauzou na 

odpočinek. Dbala na to, aby si D pravidelně vyklepaly 

ruku a nedržely křečovitě tužku. Během hodiny stále 



 

 

procházela mezi D a měnila směr výuky – vepředu před 

tabulí stála minimálně, aktivitu s kartami vysvětlovala 

z boku učebny, během hledání písmen se pohybovala 

různě po třídě. K výuce používala i maňáska, který na D 

jinak celé vyučování dohlíží. D rozdávala vlastní 

pracovní listy. 

Jak během výuky, tak po ní mi umožnila procházet se po 

třídě, komunikovat s D, dívat se, jak jim jde práce. 

Poskytla mi veškeré materiály, se kterými D v tu hodinu 

pracovaly. K nahlédnutí mi U dala i vlastní portfolia, 

z nichž při výuce čerpá. Zároveň představila i portfolia 

D, kam si zakládají své práce. Svou činnost v hodině pro 

mě komentovala – co, jak a proč dělá. Vysvětlovala mi 

rozdíl mezi sklonem českého a rakouského písma, 

během vyprávění jednoho z D mi poskytla více 

informací o daném D, abych lépe pochopila jeho 

jazykový projev. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Vyučující během hodiny používala téměř výhradně 

český jazyk a nezdálo se, že by D nerozuměly, jelikož 

svůj projev demonstrovala gesty či obrázky.  

Během vyprávění pohádky jednoho D mi poskytla 

komentář, že toto D mluví hezky česky, ale z projevu je 

znát vliv němčiny – hlavně ve spojování vět a 

v doslovných překladech. Typická byla také rakouská 

výslovnost hlásky „r“ a to, že české „ř“ D nahrazovalo 

„ž“ – „žekla“.  

Další informace 

Během hodiny se do vyučování vrátilo několik dětí 

z logopedického tréninku. Logopedii na škole ovšem 

vyučuje rakouská učitelka, D tedy netrénují ryze české 

hlásky, typicky „ř“, se kterým má většina z nich 

problém. 

Během nácviku psaní mi U vysvětlila, že dříve se v 1. 

třídě učila písmena tiskací a až od 2. třídy psací. Nově je 

tento systém zrušen, děti se učí rovnou psací. Bohužel 

nemohou používat české písanky, protože sklon písma 

se liší. Většinou tedy U pracuje s vlastními materiály, 

které si D zakládají do svých portfolií. 
 

 

  



 

 

Obrázek 4 – Rodinky písmenek – ukázka tiskacího A,a 

 
 

 
Obrázek 5 – Rodinky písmenek – ukázka psacího A, a 

 



 

 

Obrázek 6 – Nácvik písmene L (z portfolia vyučující 1. A) 

 
 

 
Obrázek 7 – Fixace čtení L (z portfolia vyučující 1. A) 

 
 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Lucie Innocenti 

Termín hospitace 7. 11. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 26 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

13 

Počet dětí na hodině 11 dětí 

Téma hodiny Nové písmeno: E 

Aktivita Průběh, komentář 

Grónská písnička 

Na tabuli je nakreslený Eskymák a vedle něj písmeno E. 

U D instruuje, že nyní budou poslouchat písničku a 

zaměří se na písmeno E. Rozdává D pracovní list 

s omalovánkou Eskymáka a pouští písničku: J. 

Nohavica: Grónská písnička. D poslouchají a malují si. 

Na obrázku je i několik písmen E, které D obtahují. Poté 

společně zpívají. 

Některé D k obrázku něco dokreslují: D: Můžu dokreslit 

husku? U opravuje: huskyho. 

U pro D připravila na čtyřech arších papíru velké 

namalované iglú, kolem kterého D lepí své obrázky 

Eskymáků a obkreslených písmen. 

Obtahování písmen na 

tabuli 

Kdo je hotový s obrázkem, jde obtahovat předkreslená 

písmena E na tabuli. U přitom opravuje směr psaní a 

upozorňuje na rozdíly mezi E a 3. Tam, kde psaní 

písmena začíná, je ta tabuli nakreslená kulička. 

U: Každý musí obtáhnout třikrát, dreimal! 



 

 

Psaní E na čtvercový 

papír 

U dětem rozdává čtyři malé čtvercové papírky, na dvou 

je malé a velké E, dva jsou prázdné. D nejprve obtahují 

písmena, poté je mají samy překreslit na prázdný 

papírek tak, aby ho celý zaplnily. U D instruuje 

v češtině, úkol U předkresluje na tabuli. 

U mezi D prochází, opravuje je, a když nerozumí, 

instruuje je v němčině. 

Obrázky, jejichž 

pojmenování začíná na 

E 

Kdo je hotový s předchozí aktivitou, dostává od U papír 

s obrázky. Dle pokynu mají D vybarvit ty, jejichž 

pojmenování začíná na písmeno E. U obrázku sýra D 

váhají, společně se domlouvají, že to bude sýr ementál. 

Obrázky si pojmenovávají česky, potom se úkol daří. Při 

procházení třídou si všímám, že v lavicích si při této 

hodině D povídají převážně česky. 

Zvukové rozlišování 

písmena E 

Na druhé straně papíru mají D další aktivitu: tři sloupce 

a obrázky, jejichž pojmenování obsahuje písmeno E. D 

mají udělat křížek v 1., 2. nebo 3. sloupci podle toho, 

jestli E ve slově slyší na začátku, uprostřed nebo na 

konci, popř. na více místech. 

D nepoznávají obrázek erbu, neznají to slovo. U 

dohledává na internetu a promítá jim obrázek na tabuli. 

Následuje společná kontrola. Jedno D řekne slovo 

nahlas, všichni zopakují a U udělá dle instrukce D na 

překreslený obrázek na tabuli křížek.  

Hračky 

D si na dnešek měly přinést hračky, jejichž označení 

obsahuje písmeno E. Společně je prezentují před třídou 

a slova nahlas opakují, česky i německy (i když např. 

dané německé slovo „e“ neobsahuje) – v hodině šlo o 

české pojmenování. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ v hodině nebyl zadán. 

Pomůcky 
Tabule, vlastní pracovní listy, písnička a klip na 

internetu, dataprojektor, velký obrázek iglú, hračky 

Vyučující 

Vyučující byla velmi pozitivní a energická. Měla 

připraveno několik aktivit, které rychle střídala, takže se 

D nezačínaly nudit. Stejně tak se snažila zohledňovat 

jejich individuální pracovní tempo – kdo byl rychlejší, 

dostal úkol navíc, aby U mohla dopomáhat pomalejším. 

Flexibilně reagovala na všechny podněty, které od D 

přišly. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

V projevu vyučující převažovala čeština, některé 

instrukce ale opakovala dvojjazyčně, nebo alespoň 

jejich část. Dle práce D bylo vidět, že D rozumí. U 

českých slov se U vyptávala i na německé označení. 

Pokud nějaké D nerozumělo českému slovu, ihned mu 

ho vysvětlila – nejčastěji ukázala na obrázku. 



 

 

Další informace 

Během hodiny se do vyučování vrátilo jedno D 

z doučování. U jsem byla upozorněna, že včera do třídy 

přišlo nové D z Prahy. 

U mi umožnila procházet mezi D a poskytla mi 

materiály. 
 

 
Obrázek 8 – Nácvik psaní E (tabule v 1. A) 

 
 

 
Obrázek 9 – Psaní E na čtvercový papír a obrázek (aktivita z hodiny 1. A) 

 
 

 



 

 

Obrázek 10 – Obrázky, jejichž pojmenování obsahuje E (z portfolia vyučující 1. A) 

 
 

 

 
Obrázek 11 – Kde je E? (z portfolia vyučující 1. A) 

 



 

 

Třída 1. B 

 

Třídu 1. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 25 dětí, z čehož bylo 11 chlapců 

a 14 dívek. Sedm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku.  

 
Obrázek 12 – Rozvrh 1. B 

 
 

 

I vyučující 1. B využívá kromě slabikáře vlastní materiály a děti si zakládají 

portfolia. 

 

 

  



 

 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Dana Neugebauer 

Termín hospitace 10. 1. 2018 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 25 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 14 

Téma hodiny 

Opakování již známých písmen M, A, L, E, S, O, N, I, 

U − samostatně, ve slabikách, ve slovech; fixace čtení 

a psaní. 

Opakování čtyř ročních období. 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování k písmenu 

M, L, A, E, P, O, I, U 

Třída společně recituje básničku „Mám malého 

medvídka“. Dále U vyvolává: D se jménem na L 

recituje básničku na L, děti se jménem na A recitují 

básničku na A atd. U upozorňuje na délky samohlásek. 

Při recitaci básničky na písmeno E je zřejmý silný 

německý přízvuk D, hlásku vyslovuje velmi německy – 

uzavřeně. 

Čtení ve slabikáři 

Čtení písmena M a slabik ze slabikáře, nejdříve čte 

každé D samo pro sebe, poté dvě D předčítají. U 

připomíná ukazovat si prstem písmena v knize. 

Reflexe čtení ve 

slabikáři 

D se navzájem hodnotí, jak jim čtení šlo. U: Jak se líbilo 

Juliánkovi? Jak se líbilo Elence, Piušce? Kdo četl 

pěkně, dostává od U samolepku. 



 

 

Psaní slabik s L na 

tabuli 

U předepisuje slabiky, D říkají, z jakých písmen se 

slabika skládá, čtou velká i malá písmena. Zápis na 

tabuli je psán rakouským vázaným písmem – v tomto 

systému vypadá psací „l“ jinak než české. Při čtení U 

ihned dává zpětnou vazbu: Dobře! Genau!. U vyvolává 

D, a ty samy chodí psát na tabuli. U se nejdřív ptá: Jakou 

slabiku teď budeš psát ty? D odpovídá a poté píše. U 

ihned dává zpětnou vazbu, opravuje. 

Trénink slov s L dle 

obrázků 

D se dívají na různé obrázky, které mají pojmenovat.  

1. slovo je los. U se ptá: Co je to? D nereagují, U 

odpovídá: Renntier! Jako Rudolf, známe? Nebo když se 

něco losuje, die Löse, Wenn ich etwas gewinnen 

möchte. [Výherní los – Kdybych chtěla něco vyhrát.] 

2. slovo je Lena. D čtou, U opravuje délku: Pozor, 

nejmenuje se Léna, ale Lena. V němčině čteme dlouze, 

v češtině krátce. 

3. slovo je les. D česky slovo nejdřív neznají, U se ptá: 

Jak se řekne česky der Wald? D s nápovědou: Les. 

Samy také rozhodují, jestli se česky zapíše s velkým 

nebo malým písmenem. 

4. slovo je lama. D obrázek nepoznávají, U napovídá: 

Zvířátko, co rádo prská a má chlupatý kožich.  

Pojmenovávání 

obrázků 

Práce ve slabikáři, D česky pojmenovávají obrázky. U 

ukazuje na obrázek a ptá se: Jak se to jmenuje? D: Die 

Schwamm. U dodává české slovo labuť, D společně 

opakují.  

Další slova jsou např. „lev“, „lampión“, „lupa“. Na 

slovo „lupa“ se U ptá, české pojmenování D znaly, nyní 

se U ptá na německý překlad: Anička, jak se řekne lupa 

německy? D: Lupe? U: Ne. D: Vergrößerungsglas. U: 

Výborně. D dál vypráví: Když jsme byli u kamarádce. 

U: U kamarádky…. D dále vyprávějí česky, kdo z nich 

už pracoval s lupou. 

Čtení vět ve slabikáři 

D čtou větu, poté ji vytleskají a prstem v knize 

znázorňují obloučky. U prochází třídou, komentuje a 

opravuje to, jak D sedí. D společně nahlas čtou a 

slabikují správně. Pokud čtou špatně, U úsek předepíše 

na tabuli a opravují ho společně. V jedné větě se 

objevuje slovo „rohlík“, U se ptá, zda znají slovo rohlík, 

D většinou znají, ačkoliv rohlík v Rakousku k dostání 

není. 

U klade důraz na správnou intonaci na konci věty. D ji 

nacvičují tak, že ji přehnaně zpívají. 

Kroužkování obrázků, 

v jejichž pojmenování 

je hláska L 

Dle pokynu si D berou do ruky červenou tužku, U říká 

červená, rot i red. Společně rozhodují, jestli 

v pojmenování obrázku, který mají před sebou, je 

hláska „l“, nebo není. 

Dokončování vět 

V učebnici je např. věta: „Míla láme…“, U se doptává, 

D dopisují. U: Co může lámat? D: Chleba, kytička, 

rohlík. U opravuje význam a akuzativ. 



 

 

Hra „4 Jahreszeiten“ 

D pracují vzadu ve třídě na zemi, sedí v kruhu. Smyslem 

hry bude česky pojmenovat rok, měsíce, roční období 

správně dle obrázků a dle hracích karet sestavit hrací 

plán jednoho roku. Zatímco U rozdává kartičky, D mezi 

sebou diskutují německy. Poté si česky společně 

opakují, co už o daném tématu česky vědí. Každé D má 

jednu kartu a společně skládají kruh ročních období. U 

je napomíhá: Česky říkej, já ti dám, geht nicht. Nejde 

to, česky. Máme hodinu českého jazyka. 

Např. podzim. Po nápovědě „p“ D zná slovo „podzim“. 

D: Tam jdou děti s laternama. U: Já nechci slyšet 

laterny, jak se to říká? D: Lampion.  

Jiný obrázek: D: Kočička leží na Matte. U: Na houpací 

síti, děti. 

V závěru se U ptá, proč máme 12 kartiček. D: Máme 12 

roky. U: Ne, měsíců. Společně je česky znovu 

vyjmenovávají. 

Zhodnocení 

DÚ 
DÚ byl v hodině zadaný, D mají trénovat správnou 

větnou intonaci. 

Pomůcky Tabule, rekvizity hraček, slabikář, hra „4 Jahreszeiten“ 

Vyučující 

Vyučující působila během celé hodiny velmi energicky 

a mile. Flexibilně reagovala na všechny reakce D, podle 

nichž operativně upravovala náplň hodiny. Během 

hodiny třídou procházela a D dopomáhala individuálně. 

Hodina byla dynamická, aktivity se rychle střídaly. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U během hodiny dokázala přecházet z českého do 

německého jazyka. Čeština jasně dominovala, ale občas 

se ptala na konkrétní výraz v němčině, nebo pokyn pro 

jistotu zopakovala i v němčině. V komunikaci D by 

běžně často převažovala němčina, což U respektovala, 

ale v momentech, které měly výukový charakter, 

vyžadovala od D češtinu. U nikoho nekárala za silný 

přízvuk, za německou výslovnost některých hlásek – D 

pouze opravila. Byla trpělivá, pokud viděla, že D 

přemýšlí, ponechala mu delší čas. V psací části hodiny 

vyžadovala německý způsob zápisu písmen, který se od 

českého liší.  

Další informace 

D během hodiny aktivně spolupracovaly. Hodina byla 

dynamická, protože U střídala aktivity. Zejména na 

poslední hru se D těšily, byly motivovány. Použité 

výukové materiály mi vyučující neposkytla. 
 

 

 



 

 

 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Dana Neugebauer 

Termín hospitace 11. 1. 2018 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 25 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 14 

Téma hodiny 

Procvičení již známých písmen, upevnění čtení a psaní 

písmena L ve slabikách, fixace správného psaní 

krátkých slov 

Aktivita Průběh, komentář 

Ústní opakování 

U ukazuje na pusu a ptá se: Co je toto? D odpovídají a 

automaticky recitují básničku na písmeno P. Opakují u 

O (oko), L (loket). 

U se dále ptá: Mám na sobě něco na M? D: Modré 

kalhoty, D recitují básničku na M. 

U vezme do ruky školní tašku a ptá se: Co to je? D: 

Aktovka, chlapci recitují básničku na A.  

U hledá peříčka a ptá se: Kteří lidé nosili peříčka? D: 

Indiáni, dívky recitují básničku na I. 

Čtení ve slabikáři 

Před čtením U: Pozor na správné posazení a ruce za 

hlavičku (instrukce je i v němčině).  

D čtou úvodní logopedické cvičení: lll, lololo, loliloli, 

lilili, lululu – poslednímu se D smějí [pro děti znamená 

v němčině dojít si na toaletu, „lulu machen“] 



 

 

Text se poté několikrát čte, každé D čte samostatně 3 

věty. U opravuje plynulost a délky, přízvuky. Některé 

D ještě výrazně slabikují, jiné už slabiky navazují. U 

mezi dětmi stále prochází. 

Jedno D čte velmi špatně, omlouvá se: Mamka to 

nevěděl [že mají trénovat čtení]. 

Hra se zalaminovanými 

písmeny – příprava na 

diktát 

Po instrukci U: Nech otevřenou knihu a všichni dozadu, 

si D sedají do kruhu na koberec. U rozdává 

zalaminovaná písmena, D skládají slova a čtou. Je to 

příprava na diktát. Kdo úkol splnil, vrací se v tichosti na 

své místo. 

U upozorňuje na velká/malá písmena, protože D 

skládaly slova jako LeS. 

Z lavic D chodí k tabuli a zapisují složená slova psacím 

písmem – procvičována jsou např. slova „salám“, 

„síla“, „nosí“, „les“. 

U u tabule opravuje výšku písmene L ve vztahu 

k ostatním písmenům. 

U slova „sele“ se U zastaví: Jak se řekne sele německy? 

D: Co je to sele? U: Malé prasátko. D hned: Ferkel! 

Aktivita jako celek je pro D náročná a zabere 

podstatnou část hodiny. 

Práce na pracovním 

listu 

D přečtou každý jednu větu a přepíšou ji na spodní 

řádek, celkem 4 věty: „Pepa má sele“, „Ema mele 

maso“, „Isa má seno“, „Léna má limo“. Při psaní 

pracují D samostatně. 

Ke slovu „seno“ se U vrací, ptá se: Co to je? D nevědí, 

U tak doplňuje: Stroh. 

Kdo je hotov, nese práci dopředu k U. U opravuje a 

rozdává malého smajlíka, velkého smajlíka, nebo 

jenom V. 

Zhodnocení 

DÚ Jako DÚ je zadána příprava na zítřejší diktát. 

Pomůcky Tabule, slabikář, pracovní list, zalaminovaná písmena 

Vyučující 

Vyučující se snažila každému D pomáhat individuálně. 

U zároveň D poskytovala dostatečný prostor pro vlastní 

práci. Během hodiny používala německý jazyk v menší 

míře než hodinu předchozí – německy mluvila hlavně 

během zadávání pokynů, jak mají D správně sedět či 

držet tužku. Několikrát se zeptala, zda D rozumí 

nějakému slovu, případně doplnila jeho německý 

ekvivalent. Práce se zalaminovanými písmeny viditelně 

zabrala delší čas, než U plánovala, proto poté D více 

popoháněla. Atmosféra ve třídě byla i tak příjemná, 

nijak výrazně uspěchaná. 



 

 

Zohlednění bilingvismu 

dětí 

Během čtení se U zaměřila na dodržování korektní 

výslovnosti, délky hlásek a snažila se opravovat i místa 

přízvuku. U znovu vysvětlovala, že podstatná jména 

v češtině nepíšeme s úvodním velkým písmenem, jak 

jsou D zvyklé z němčiny. Zároveň opravovala písemný 

zápis malého a velkého písmena L tak, aby odpovídal 

vyučované rakouské normě. Jeden žák měl viditelné 

problémy se čtením, U mu ponechala delší čas na 

rozmyšlení, D ale nereagovalo, proto ho U více 

nenutila, jen připomněla, ať práci sleduje a pořádně 

poslouchá – po hodině mi sdělila, že dané D doma česky 

vůbec nemluví. 

Další informace 

Dle vyučující mají D hromadná portfolia, kam si 

zakládají svou práci na pracovních listech. Portfolia 

jsou společná pro český jazyk, matematiku i další 

předměty. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Třída 2. A 

 

Třídu 2. A ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 21 dětí, z čehož bylo 11 chlapců 

a 10 dívek. Osm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Tři děti 

mají status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u nich 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka. 

 

Obrázek 13 – Rozvrh 2. A 

 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují druhé ročníky dle učebnice Český jazyk 2 od 

nakladatelství Alter, žáci využívají první a druhý díl Pracovního sešitu k učebnici 

Český jazyk 2 (Alter) a Čítanku pro 2. ročník (Nová škola).  

 

Obrázek 14 − Učebnice 2. ročníků 

 
 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Svatava Máchová 

Termín hospitace 6. 12. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Matematika – Geometrie 

Počet dětí ve třídě 21 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Jednotky délky 

Aktivita Průběh, komentář 

Představení jednotek 

délky 

U na začátku hodiny na tabuli D představuje jednotky 

délky. Pomocí velkých pravítek U názorně převádí 

jednotlivé délky, znázorňuje tak mm, cm, dm, m a 

obrazně km. D sledují tabuli, ve třídě je ale hluk. U 

každou větu řekne česky a hned německy. 

Samostatná práce v 

učebnici 

Dle instrukce U si D otevírají učebnici a mají za úkol 

odhadovat vzdálenosti v krátkém cvičení. 

D: Já tomu nerozumím. U: Já to teď vysvětlím, nejdřív 

česky i německy. U tak znovu opakuje zadání. Vypadá 

to, že úkol je na D příliš těžký. U obchází třídu a 

s každým D pracuje individuálně. Nakonec U celé 

cvičení předkresluje na tabuli, a třída tak pracuje 

společně. 

Během práce se objevuje několik problémů: D jsou 

nesoustředěné, několik D stále chodí po třídě nebo často 

odcházejí na WC. Jedno D úkol ani nezačalo 

vypracovávat, protože neví, jak pracovat s pravítkem. 



 

 

Ukazuje se, že i další D nevědí, jak pomocí pravítka 

něco změřit. U tak stále od tabule odbíhá k jednotlivým 

D. Několik D se až v průběhu práce přihlásí, že pravítko 

ani nemají. Aktivita se protáhne na větší část hodiny, U 

jen zkonstatuje: To jsme toho udělali. 

Čtení jednotek 

V dalším cvičení v učebnici D čtou předepsané 

jednotky, např. 5 cm atd. D míchají jazyky, někdo čte 

číslo a jednotku česky, někdo německy, někdo 

kombinuje oba jazyky. U neopravuje. Poté U instruuje 

D: Zavři Übungsteil. [Část učebnice, kde se procvičuje]. 

Pojmenovávání těles 

U chce opakovat, vepředu před tabulí ukazuje modely 

různých těles a D je mají pojmenovávat. Jedná se o 

válec, krychli, kvádr atd. U tělesa tahá z velkého 

klobouku, což se D líbí. D se hlásí, při pojmenovávání 

pletou plošné a prostorové výrazy, typicky čtverec x 

krychle atd. D tělesa pojmenovávají německy i česky, 

jak kdo chce, U je nechává. 

Hádání čísel 

Před koncem hodiny U zahlásí: Rätsel! [Hádanka]. U 

vymýšlí čísla, která říká rozloženě: Je to číslo, má tři 

desítky a dvě jednotky. D mají hádat, že je to číslo 32. 

D hádají čísla kladná i záporná. U říká hádanky česky, 

po chvílí se stává, že reagují stále stejné D, které 

rozumí. U tak hádanky dává i německy. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl v hodině zadaný. 

Pomůcky 
Tabule, velká pravítka, učebnice, modely těles, 

klobouk 

Vyučující 

Vyučující měla hodinu naplánovanou, ale v průběhu 

lekce bylo znát, že se plán „rozpadá“ a že časově 

neodhadla náročnost jednotlivých aktivit. U přesto 

působila celou dobu trpělivě, znovu D ukazovala, jak 

mají pracovat, stále opakovala instrukce česky i 

německy. Lekce byla ale velmi statická. U se také ani 

jednou neusmála, chybělo jí nadšení a radost z práce, 

působila unaveně. 

U během práce musela D stále usměrňovat. Když 

rýsovala na tabuli, stála zády k D a mluvila do tabule. U 

měla stejnou intonaci a výraz. D tak U po chvíli 

viditelně přestávaly vnímat a konec hodiny byl velmi 

chaotický. Během hodiny se do práce třídy zapojilo jen 

několik D, U ale schválně vyvolávala všechny D, aby 

dostaly šanci projevit se. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U vedla celou hodinu dvojjazyčně. Každá věta byla 

nejčastěji nejdříve česká, potom německá. Otázky U 

pokládala také dvojjazyčně. Když D reagovalo, že 

nerozumí, U mu v jazyce otázky znovu vysvětlila práci. 



 

 

V hodině bylo silně znát, že je třída jazykově velmi 

roztříštěná, zejména s ohledem na stupeň zvládnutí 

konkrétního jazyka. Pokud U mluvila německy, D, 

které rozuměly české instrukci, neposlouchaly a rušily, 

protože se v tu chvíli už nudily. Ve třídě byl proto stále 

hluk, D se ošívaly, a ačkoliv byly všechny instrukce 

řečeny pro celou třídu, U je musela dvojjazyčně 

několikrát opakovat i individuálně. U měla stále na 

paměti, které D rozumí lépe jakému jazyku, a v tom se 

mu snažila pomoct. Pokud D v odpovědi U 

kombinovaly oba jazyky nebo přecházely z češtiny do 

němčiny a naopak, U to akceptovala.  

Další informace 

U mi umožnila dvě hospitace s podmínkou, že se bude 

jedině jednat o dvě hodiny tentýž den – proto jsem 

navštívila hodinu češtiny a matematiky. 

Tato třída se skládá z D, které česky buď vůbec 

nemluví, nebo česky rozumějí málo. Tři D rozumí 

pouze slovensky, český pokyn dle U nepochopí. 

Většina D však rozumí německy. Dle školní matriky 

jsou ve třídě tři D, které nemusí být hodnoceny 

v předmětech, kde mají výraznou jazykovou bariéru. 

Ve třídě je krátce nové D, které zatím na žádný jazyk 

nereaguje. Dle slov U je třída velmi nehomogenní, a tak 

vede U výuku od začátku dvojjazyčně. Tuto třídu má 

daná U zřejmě účelově, protože, jak jsem se dozvěděla 

od jiných U, vede na škole kurzy českého jazyka pro 

děti s minimální předchozí znalostí češtiny. 

Nahlédnutí do učebnic ani do použitých výukových 

materiálů mi U během hospitace neumožnila. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Svatava Máchová 

Termín hospitace 6. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 21 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Opakování a fixace správného pravopisu u, ú, ů 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování básniček 

pro Mikuláše 

 

Na začátku hodiny se U ptá: Kdyby přišel Mikuláš, kdo 

by uměl říct nějakou básničku českou? 

D: Skákal pes, přes oves… 

Ostatní D si žádnou básničku ani písničku nevybavují, 

U se tedy rozhodne rychle nějakou zopakovat. 

D společně s U předcvičují a recitují: To jsou ruce, to 

jsou dlaně… 

D, které neznají česká slova, jenom předvádějí. Ostatní 

D se zapojují. 

Opakování textu 

z minulé hodiny 

Nyní si D dle instrukce U mají vzít čítanku, U: Nimm 

Buch vor, čítanka vor. Nejprve opakují, co četly 

naposledy: článek Krtek a Vánoce. 

Kdo text četl a pamatuje si ho, postaví se. U vytahuje 

malé hračky Krtečka. Ty D, které text četly a pamatují 

si ho, se mají rozdělit do skupinek tak, aby ve skupině 

vždy jedno D umělo dobře německy a jiné D dobře 

česky. D v každé skupince jdou mimo lavice a postaví 



 

 

se jak had za sebe. U pokládá otázky, první D v řadě 

odpovídá, když je odpověď správná, postaví se na konce 

řady. U pokládá otázky na ověření porozumění a 

zapamatování, ptá se česky i německy, D mohou 

odpovídat jak česky, tak německy.  

Když U položí otázku česky a D nerozumí, přeloží 

někdy jen první slovo, např. Wer, Was. [Kdo, co].  

Každé D, které odpovídá, má svou odpověď přeložit i 

do druhého jazyka. Pokud to samo nesvede, pomáhají 

mu spolužáci. 

D, které četly a pracovaly úspěšně, dostávají od U 

samolepku. 

Abeceda 

D sborově opakují abecedu, nejdřív ji čtou z učebnice, 

potom říkají zpaměti. D opakují českou abecedu, potom 

i německou – tu ale v souvislosti s českou dost 

zapomněly a U jim výrazně napovídá. 

Kontrola úkolu v sešitu 

Dnes mimořádně zůstaly slovenské D ve třídě, a tak 

dostávají individuální práci. Zbytek třídy (české D) 

společně kontroluje úlohu v sešitu. D měly za úkol 

kroužkovat „ů“ ve slovech, nyní si úkol ve dvojicích 

kontrolují. U prochází třídou a D pomáhá. 

Mikuláš, anděl a čert 
Do třídy vcházejí Mikuláš, anděl a čert. Výuka je 

přerušena. 

Práce v učebnici 

D budou vypracovávat cvičení, ve kterém se doplňuje 

„u, ú, ů“ do slov.  

Před cvičením nejprve společně opakují. U předepisuje 

na tabuli „u, ú, ů“ a ptá se, jak se hlásky čtou. Potom 

dopisuje ještě „a, e, i o, u“ a ptá se, co to je? D: 

Samohlásky, krátké. Společně opakují, U: Kdy je ú? 

Kdy je ů? 

Po zopakování pravopisných zásad D pracují na cvičení, 

poté společně kontrolují. 

Vymýšlení slov 

obsahujících u, ú, ů 

U na tabuli předepíše „u, ú, ů“ do tří sloupců a D mají 

vymýšlet slova. Na „u“ vymýšlejí např. umyvadlo, 

guma, puma, Ukrajina. Objevuje se i „Dunaj“ – U 

rozvíjí: Kde teče Dunaj? Kdo zná nějakou řeku 

v Čechách? Jaká řeka teče v Praze? atd. Na „ú“ úkol, úl, 

úpal, úžeh. Na „ů“ sůl, půlka, kůzle, nůžky, Jindřichův 

Hradec. D jsou aktivní, hlásí se, U je chválí: Super. 

Nebo ukazuje gesto zvednutého palce. 

Básnička o Vánocích 

V čítance D začínají číst básničku o Vánocích. Potom se 

D hlásí, aby ji jednotlivě zkusily recitovat. Hlásí se D, o 

kterém mi později U řekne, že přišel s nulovou znalostí 

češtiny, ale nyní už se hlásí o přednes. Má výrazně 

rakouské „r“ a neumí „ř“, místo obou hlásek „chrčí“.  

Po četbě U pokládá otázky, aby D rozvinuly text. U: Co 

byste poradily? Jak to mohlo dopadnout? D vyprávějí a 

navzájem se hodnotí, jak se jim povídání líbilo. 



 

 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl zadán. 

Pomůcky 
Čítanka, tabule, hračky s motivem Krtečka, učebnice, 

školní sešit  

Vyučující 

U působila tuto hodinu více roztržitě. Často začala 

s nějakou aktivitou, po úvodní instrukci ji přerušila a 

začala jinou aktivitu – mohla být nervózní v souvislosti 

s příchodem Mikuláše a plánováním aktivit.  

U veškeré pokyny říkala dvojjazyčně. Nejasné schéma 

hodiny, rychlé přeskakování a dvojjazyčné instrukce 

však měly za následek, že tato hodina působila velmi 

chaoticky. 

U se snažila lépe pracovat s prostorem, D neseděly celou 

dobu v lavicích, ale reflexe čtení probíhala mimo lavice.  

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Hodina byla vedena dvojjazyčně, ačkoliv se U snažila, 

aby český jazyk převažoval. Při skupinové práci 

vytvořila U takové skupiny D, byl si D mohly jazykově 

pomáhat. Stejně tak i D rozesadila do lavic. 

U si uvědomovala zasazení výuky do širšího rámce 

reálií, informace se snažila usouvztažňovat jak 

v českém, tak rakouském prostředí. 

Další informace 

Dnes po škole chodí Mikuláš, čert a anděl. Tuto hodinu 

češtiny měla trojice přijít do třídy, proto byly D velmi 

roztěkané. 

Obvykle jsou D na tuto hodinu dělené – část má český, 

část slovenský jazyk. Dnes byla většina slovenských D 

nemocná, proto slovenské D zůstaly ve třídě. 

Je zajímavé, že U neodděluje hodinu čtení a hodinu 

psaní jako je tomu v paralelním ročníku. Nahlédnout do 

učebnice nebo výukových materiálů mi U neumožnila. 
 

 

 

 

  



 

 

Třída 2. B 

 

Třídu 2. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 22 dětí, z čehož bylo 13 chlapců 

a 9 dívek. Dvanáct dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Pět 

dětí má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u nich 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka.  

 

Obrázek 15 – Rozvrh 2. B 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Hana Egermannová 

Termín hospitace 25. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk – čtení 

Počet dětí ve třídě 22 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

12 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Čtení textu „Jak v Kocourkově chytali zajíce“ 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování příběhu 

z minulé hodiny 

U na začátku hodiny D pozdraví a zadává dvojjazyčné 

pokyny. U oslovuje D (jako třídu) ve druhé osobě, U: 

Pamatuješ si? Díváš se na mě. 

Na instrukce D reagují česky i německy, podle toho jim 

U v tom kterém jazyce odpovídá. D společně vyprávějí 

příběh, který četly minulou hodinu. D se hlásí, U 

vyvolává a průběžně prochází třídou. D: A oni zasadili 

Mais. U neopravuje, protože všichni rozumí. [Zasadili 

kukuřici.] 

Příprava na nový text 

Dnes se čte nový text – o Kocourkově. U: Co je to 

Kocourkov? D vypráví, že tam nebyl, ale byl jen u něj, 

a že tam lidi šíleli. Reakce U: No gut. 

Před čtením si třída společně prohlíží obrázek v čítance. 

U: Co je to? A ukazuje na zajíce. D: Hase. U česky 

doplňuje „zajíc“. Jiného D se U ptá rovnou německy: 

Weisst, was Hase ist? Kde žije? Toto D odpovídá: Na 

Bauernhof. A opravuje se: Na pole. U: Na poli. U 



 

 

vysvětluje rozdíl mezi zajícem a králíkem, kde kdo žije 

a jak vypadá. 

Hlasité čtení a kontrola 

porozumění 

Nový text se jmenuje „Jak v Kocourkově chytali 

zajíce“. D čtou nahlas po větách, každé D čte jednu větu.  

 

D1: U zadává instrukci – číslo strany v čítance a název 

článku – česky, jedno D vůbec nerozumí. Když je na 

řadě, neví, kde se čte, U tak pokyn doplňuje německy. 

Později mi U sděluje, že D rozumí minimálně česky, 

takže se musí při hodině vše překládat do němčiny. I 

nyní; D čte „na lov“, U: Was ist „lov“? U: Jagd, jagen 

gegangen. [Lov, jít lovit.] I přesto, že D spojení 

v češtině nerozumí, U trvá na správné výslovnosti 

předložky a následujícího slova, D ještě několikrát 

přečte spojení, aby si vázání natrénovalo. 

 

D2: Jiné D čte výraz „třetí“, jako „tretí, četí“ – vždy se 

silně rakouským „r“, stejný problém mu činí podobné 

souhláskové skupiny, např. ve slově „čtvrtý“. 

 

Protože čtení nejde příliš dobře, U začne věty předčítat 

a D opakují. 

U slova „smrček“ se zastaví, U: Co je smrček německy? 

D: Tannenbaum, Fichte. 

 

D3: Slovo „rozsvícenou“ čte jiné D jako „rozsvíkenou“, 

U upozorňuje, že v češtině se „c“ čte vždy jako „c“. 

 

Slovo „lucerna“, U: Co je lucerna? A odpovídá si: 

Laterne. Lucerna je tahle Laterne, a ukazuje na obrázek. 

 

D4: nerozumí slovu „pokropil“, U vysvětluje jako: Polil 

vodou. 

 

D5: Další souhlásková skupina dělá D obtíže, nyní ve 

slově „prší“ – D vyslovuje jako pří, pží (rš spojilo do 

ř/ž). [Jako v němčině např. sch = š.] 

 

Během čtení se U stále česky i německy ptá, zda textu 

D rozumění, obtížná slova rovnou vysvětluje a na 

významy se ptá. Kdo čte ve třídě dobře, čte zpravidla 

více vět. Kdo čte pomalu, přečte stěží jednu větu. 

Převyprávění 

Po přečtení textu mají D za úkol příběh převyprávět 

vlastními slovy. U pokládá otázky, kterými D různě 

navádí. I když se U ptá česky, D na otázku odpovídá 

německy. Když skončí, U: Zkus to česky. A tak se D 

snaží odpověď zformulovat i česky, ale U musí výrazně 

pomáhat. 

U se česky ptá: Rozumíte? Jedno D odpovídá německy, 

že nerozumí. Německy pokládá otázku a U odpovídá 



 

 

česky, potom překládá i do němčiny. D ale reaguje jen 

na němčinu. 

Příběh vyprávějí všichni dohromady postupně, pro 

jedno D je to ještě příliš těžký úkol. 

 

D se ve vyprávění zastaví u slova „hřmí“, které si 

pamatuje z textu. U se ptá, jak mu rozumí. U: Co 

přichází po blesku? Zuerst Blitz, dann der Donner. 

[Nejdřív blesk, potom hrom]. Hřmí. „Hřmí“ zkouší 

vyslovovat celá třída, je to obtížné slovo. 

 

Některé slova U rozvádí, např. v textu bylo slovo „lov“ 

– U: Jak se jinak loví? U: Lukem – Bogen. Puškou – 

tužkou? D: Puškou. Jedno D nerozumí slovu „puška“, 

soused mu německy vysvětluje, co to je – „das Gewehr“. 

Reflexe textu 

U se ptá: Udělali to v příběhu správně? Ano, nebo ne, 

co myslíte? D se hlásí a formulují své odpovědi. Mluví 

jak česky, tak německy. 

U: Existuje opravdu Kocourkov? Co myslíte? U se tak 

vrací k otázce ze začátku hodiny. 

Shrnutí hodiny 

Nakonec U shrnuje, kdo pracoval správně a koho chválí. 

U: Na konci chválím… 

U mluví nejdřív česky, poté vše překládá do němčiny.  

Zhodnocení 

DÚ 
Úkol byl v hodině zadaný, D mají trénovat text, který 

četly ve škole. Zápis DÚ U předepisuje na tabuli. 

Pomůcky Tabule, čítanka 

Vyučující 

U byla celou hodinu velmi pozitivní a usměvavá, 

působila zároveň přísně. Plynule přecházela z češtiny do 

němčiny, přičemž v němčině neměla silný český 

přízvuk, jaký jsem slýchala v jiných třídách. V průběhu 

hodiny pravidelně procházela třídou. D, které měly 

problémy se čtením, se snažila pomáhat, zároveň 

nechtěla hodinu příliš zpomalovat, proto se v jejich 

případě spoléhala zejména na domácí přípravu. U 

pružně reagovala na situaci ve třídě, když viděla, že je 

text pro D náročný, začala ho předčítat, aby hodinu 

zrychlila.  

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Vyučující D oslovovala 1. pádem, ne českým 

vokativem, tedy: Sára! D také oslovovala singulárem, i 

když mluvila k celé třídě – singulár je ale tvar, které D 

slyší častěji, tudíž mu lépe rozumějí. Celá hodina byla 

vedená dvojjazyčně. Český jazyk zabíral např. 60 % a 

německý 40 % hodiny. U vše říkala nejprve česky, 

pokud ale viděla, že komunikuje s D, které česky tolik 

nerozumí nebo svou otázku začalo v němčině, reagovala 



 

 

německy. U v hodině nechávala všem D prostor pro 

vyjádření a akceptovala jejich projev jak v češtině, tak 

v němčině. V češtině opravovala deklinaci či výslovnost 

některých hlásek, logopedické obtíže s „r“ či „ř“ však 

přecházela. D pravidelně poskytovala zpětnou vazbu. 

Porozumění kontrolovala v obou jazycích, pokud se 

ptala na význam nějakého slova, vysvětlení podala také 

dvojjazyčně. Pokud D ve svém projevu kombinovalo 

oba jazyky, U ho neopravovala, pokud byl projev i tak 

srozumitelný.  

Oproti paralelní třídě si byla U vědoma, že D usnadní 

porozumění i jasnou strukturou hodiny, již přesně 

dodržovala. 

Další informace 

Jak mi U po hodině sdělila, čtení v češtině je pro D stále 

velmi obtížné, protože zatím nedokážou rozlišit 

správnou výslovnost hlásek v konkrétním jazyce. Při 

četbě v českém jazyce proto chybně vyslovují např. „v“, 

„e“ apod. – díky vlivu němčiny. D začaly se čtením 

jednotlivých vět v první třídě, čtení delších textů 

v češtině, kdy mají pochopit i význam, je ale pro mnoho 

z nich výrazně těžší, takže se svými chybami často 

pomyslně vrací do první třídy. 
 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Hana Egermannová 

Termín hospitace 7. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 22 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

12 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Opakování pravopisu u/ú/ů 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování hlásek 

Hodina začíná opakováním. 

U: Na co dělíme samohlásky? D: Na „jednohlásku“. U 

opravuje. 

D jmenují krátké a dlouhé samohlásky. U upozorňuje na 

chyták: Pro krátkou samohlásku i máme dvě písmena 

i/y, pro dlouhou samohlásku i máme dvě písmena í/ý. 

Proč máme dvě U? D: Ú píšeme na začátku, ů uprostřed 

a na začátku? U: Ne. D: Tak uprostřed a na konci.  

Práce v učebnici a 

porozumění textu 

Dle instrukce si D berou učebnici a otevírají ji na straně 

40. Samy si mají číst text. U přechází k jednomu D, 

které česky téměř nerozumí a ptá se rovnou německy: 

Sara, weisst du, was vůně ist? D nereaguje, ostatní D 

pomáhají: Was gut riecht. [Něco dobře voní]. 

U nyní kontroluje porozumění textu: O kom se tam 

mluví? D: O babičce. U: Celou větou zkus. D: O 

babičce. Mluví se o babičce. U odpověď kontroluje 



 

 

v učebnici. Po chvíli z komunikace ve třídě vyplývá, že 

článek nebyl o babičce, ale o bábovce. 

U se ptá Sary, jak rozumí: Sara, víš, co je bábovka? 

Gugelhupf? Peče maminka? D: Ja! 

 

U se ptá dále třídy: Děti a myslíte, že u tety bylo 

gemütlich? Jaké je to české slovo? D: Útulné. 

U: A co je pro vás děti útulné? 

D1: Postel, gauč. 

D2: U mě je pohodlné vedle gauče je eine kleine 

Matte… 

D3: My tam máme takovej Sessel, co je hodně weich. 

D4 začne vyprávět německy, ale neví jedno slovo, ptá 

se: Jak se to volá? U: Sags auf Deutsch. D4: Tam byly 

Pferde. 

D5 německy vypráví, kde je podle něj útulno. U ho 

nepřerušuje, na konci se všech zeptá: Rozuměli všichni? 

D: Ne. D samy zkouší přeložit, U jim pomáhá. 

 

Pro D6 je to útulné doma: Já mám Hochbett. U: Palandu. 

Hlasité čtení a 

kroužkování slov 

D jeden po druhém společně čtou text znovu a nahlas. U 

klade důraz na vázané čtení předložek a dodržování 

délky hlásek. U během čtení prochází třídou, opravuje 

sezení D a držení pravítka, kterým si D ukazují řádek. D 

(Sara, viz výše) má speciální úkol – nečte, ale kroužkuje 

slova, kde je ů. Když dočtou, kroužkovat slova s ů mají 

všichni – ostatní D jsou rychlejší, jen Sara měla více 

času. U se česky ptá: Která slova jsou v první větě? Sara 

se poprvé hlásí: Zůstává. 

Skupinová práce 

U: Zavři učebnici. Dále U česky i německy vysvětluje 

aktivitu: D mají ve skupinách vymyslet pět slov, kde 

bude ů. U zdůrazňuje, že to nebudou slova z povídání, 

ale úplně nová. 

U nechává D, aby se samy rozdělily do skupin. Po chvíli 

je U dělí sama. Jedno D nechce spolupracovat, rozdělí 

ho do skupiny, která sedí u ní nejblíže. Každá skupina 

má označení A, B, C, D.  

U úkol odstartuje, D píšou. Když úkol dokončí první 

skupina, ostatní skupiny přestávají psát. 

Na tabuli se objevují slova nejrychlejší skupiny, např. 

slovo „vůl“. U se ptá, co to je. D odpovídají, že 

v Čechách se říká tyvole! U doplňuje, že „vůl je mužská 

kráva“. 

Ve druhém kole mají skupiny vymyslet pět slov, které 

obsahují ú. Když nejrychlejší skupina úkol dokončí, 

jedna skupina ještě píše. U: Ty ještě píšeš teď. To je ale 

Betrug! Podvod! Co uděláš teď? Omluvit se. D: 

Promiňte, paní učitelko, že jsem podváděl. 

Třetí kolo – D mají vymyslet pět slov, kde je krátké u 

uprostřed. D jmenují např. „houba“, „hloupá“, „houpá“ 



 

 

– U ale upozorňuje, že tady se jedná spíše o dvojhlásku 

„ou“. Objevují se i německá slova, U tedy opakuje, že 

chce jen česká slova. 

Poslední kolo je zaměřené na pět slov s dvojhláskou ou 

či au. D komentují, že to je těžké, že to nevědí, jestli 

vymyslí. Nakonec skupiny jmenují např. „autobus“, 

„auto“, „au“, „Laura“, „automat“. 

Na konci společně sčítají body. U všechny chválí a 

gratuluje jim. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl zadán. 

Pomůcky Tabule, učebnice 

Vyučující 

Hodina byla vedená energicky a soustředěně. U se 

snažila využít potenciál všech dětí. Procházela třídou a 

kontrolovala, jak D pracují. Přecházela z češtiny do 

němčiny, stále ověřovala, zda všichni rozumí. Kromě 

výuky dané látky trvala i na dodržování pravidel a 

snažila se v D rozvíjet i smysl pro férovou hru – viz 

omluvu za podvádění, čímž posilovala sociální 

kompetence žáků. D se snažila U motivovat, když bylo 

potřeba, individuálně dopomáhala. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U vedla hodinu dvojjazyčně. Věděla, na které D 

reagovat přednostně česky a na které německy. 

S ohledem na jedno D, které česky téměř nerozumí, 

zadala úkol a nechala delší čas, aby mělo D šanci úkol 

splnit. To se vydařilo, protože se tak D poprvé v hodině 

přihlásilo. U kontrolovala porozumění jak česky, tak 

německy, ptala se na překlady. V projevu D 

neopravovala logopedické chyby, ale zaměřovala se na 

vázané čtení a intonaci. Pokud některé D něčemu 

nerozumělo, ptala se nejdříve ostatních D, jak by to 

vysvětlily. 

Další informace 

Vyučování ve třídě bylo poznamenané zvyšující se 

nemocností, přičemž i při této hodině jedno z dětí 

odváděli rodiče domů. U proto častěji odbíhala ze třídy, 

na D jsem tak v těchto chvílích dohlížela. 
 

  



 

 

Třída 3. A 

 

Třídu 3. A ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 19 dětí, z čehož bylo 11 chlapců 

a 8 dívek. Osm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Jedno 

dítě má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u něj 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka. 

 

Obrázek 16 – Rozvrh 3. A 

 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují třetí ročníky dle učebnice Český jazyk 3 od 

nakladatelství Alter, žáci využívají první a druhý díl Pracovního sešitu k učebnici 

Český jazyk 3 (Alter) a čítanku Čítanka pro 3. ročník (Nová škola). Žáci 3. A mají 

založený jeden sešit na všechny zápisy, včetně domácích úkolů a diktátů. Portfolia 

si třída nevede. 

 

Obrázek 17 – Učebnice 3. ročníků 

 
 



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Tomáš Janovský 

Termín hospitace 24. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 14 

Téma hodiny 
Opakování slovních druhů a fixace pravopisu hlásek 

podléhajících spodobě znělosti (p/b, f/v, s/z atd.) 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování slovních 

druhů 

Po pozdravu na začátku hodiny D zůstávají stát a třída 

společně opakuje slovní druhy. U mi sděluje, že je to 

opakování ze 2. třídy. 

U pokládá otázky: Jaký slovní druh má číslo 5? Jaké 

číslo mají předložky? atd. U se tak dotazuje jak na 

číselné označení slovních druhů, tak na jejich název. 

Záměrně volí formulaci v nominativu a akuzativu, které 

je srozumitelnější než použití řadové číslovky („první 

slovní druh“ atd.). Je to běžná praxe z výuky češtiny 

jako cizího jazyka. 

Práce v pracovním 

sešitě 

D samostatně pracují v pracovním sešitě. Do cvičení 

mají doplnit správnou hlásku, rozhodnout se např. mezi 

p/b, f/v atd. 

D nerozumí slovu „slůvko“, U vysvětluje. U následně 

požaduje zdůvodnění pravopisu, např. dívka – dívek. 

U průběžně hodnotí „velmi dobře“, „velmi správně“. 



 

 

Na druhém řádku D doplňují dvojici s/z. D nerozumí 

slovu „přezka“ – U ukazuje na přezku na aktovce. Při 

společné kontrole mají D ve cvičení chyby, např. 

„lázka“ atd. Je vidět, že psanou podobu slov si často 

hned nespojí se slovem, které jinak znají. 

Práce v učebnici 

U vyvolává a D doplňují další cvičení – doplňují hlásky 

do slov a slova poté do vět. U stále prochází mezi dětmi. 

Některé D mají výraznější problém se čtením, slova při 

čtení značně komolí, např. D: Drozd. Je drozd dron? 

D nerozumí některým slovům, např. „sedma“ či „mák“ 

– U ověřuje znalost slova v němčině, U: Jak je německy 

mák? D vědí všechny: Mohn.  

Když D doplňují slova do vět, tvoří vlastně verše. Pokud 

slovo do vět nesedí, D automaticky reagují hlasitým 

„Was?!“ 

V jednom spojení se objevuje slovo „mezek“, D výraz 

neznají, U jim pomáhá s významem a pravopisem. 

Předvádí koně, mezka, a jak na něj nasedá. U radí: 

Nasednout na mežka? Na medka? 

Práce ve školním 

sešitu 

Dle instrukci si D berou školní sešit a z vypracovaných 

cvičení opisují samostatně 10 slov do sešitu.  

Další samostatná práce 

D, které má hotovou samostatnou práci ve školním 

sešitu, ji nese U, ten ji průběžně kontroluje a D vrací. 

Kdo má vše správně, pokračuje v samostatné práci 

v pracovním sešitu. Většina D ale stále opravuje 

předchozí cvičení, U vrací D zpět i pětkrát a více. 

Kvíz 

Na závěr hodiny U vyhlašuje kvíz. Vždy dvojice D jde 

před tabuli a soutěží proti sobě. U vymýšlí čtyři otázky 

z učebnice, hraje se na skóre. D se snaživě zapojují, je 

vidět, že je kvízy baví. U dává pozor na to, aby D 

odpovídaly celými větami. Otázky se týkají českého 

jazyka, je to průřez dosavadním učivem. 

Zhodnocení 

DÚ 
DÚ z českého jazyka nebyl zadán, U na konci hodiny 

připomíná úkol z jiného předmětu. 

Pomůcky Pracovní sešit, učebnice, školní sešit, tabule 

Vyučující 

Vyučující byl celou dobu velmi milý a motivovaný. 

Budil u D respekt, D s ním dobře spolupracovaly. 

Ačkoliv byla hodina více statická, oživil ji alespoň 

kvízem na závěr. U často procházel třídou, individuálně 

dopomáhal nebo zodpovídal dotazy. Vyučující pracoval 

s učebnicí a sešity, nedělá si vlastní pracovní listy. Od 

slov a textů v učebnici se ale výkladem často dostal 

k jinému tématu, kterým výuku obohatil. U si dával 

záležet na tom, aby D pravidelně chválil a oceňoval, 



 

 

každého minimálně jednou za hodinu. Snažil se o 

motivaci každého D a dle spolupráce a vřelé atmosféry 

se mu to dařilo. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U mluvil převážně česky, jen u slov, která D neznaly 

v češtině, kontroloval jejich porozumění v němčině. 

Pokud se D ptaly na význam nějakého slova, nejprve se 

ptal ostatních D, poté se snažil sám znázornit nebo 

popsat. Slova ale sám nepřekládal. U nenapomínal D za 

jejich výrazný přízvuk nebo nesprávnou výslovnost, 

taktéž toleroval, že v lavicích se většina z nich při úkolu 

domlouvala německy. U pojmů nekontroloval jejich 

zvládnutí v německém jazyce, soustředil se výhradně na 

práci a myšlení D v češtině. 

S otázkou bilingvismu souvisí i to, že U dbal na 

oslovování D jejich jmény, které v 5. pádu neskloňuje; 

oslovuje „Fabian!“, „Majka!“ 

Další informace 

Po hospitaci mi U sděluje, že co se domácích úkolů týče, 

ve třídě mají pravidlo, že je jen jeden úkol za den – 

dopředu se tedy U rozhodnou, z jakého předmětu úkol 

bude. D si nevedou portfolia, složky, U pracuje 

s učebnicí, dvěma pracovními sešity, čítankou a jedním 

sešitem na vše (diktát i domácí úkoly a další). Domácí 

úkoly konkrétně z českého jazyka příliš nedává, protože 

raději „dusí D 50 minut ve škole“, je to efektivnější. 

Někdy do výuky U zařazuje kvízy a soutěže.  

U byl velmi nakloněný mé hospitaci a zajímal se o práci 

i obor studia, nabízel další termíny hospitace, spolupráci 

a uvedl svůj kontakt. Iniciativně se ptal na můj názor a 

dojem z hodiny. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Tomáš Janovský 

Termín hospitace 1. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk – čtení 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 12 

Téma hodiny 
Kvíz na opakování českých dějin, čtení textu „Kulda ve 

světě“ 

Aktivita Průběh, komentář 

 D se vrátily z plavání, hodina začala později. 

Opakování z minulé 

hodiny 

Dle instrukce U si D berou čítanky a U se ptá: Kdo si 

pamatuje, co bylo minulý týden? O kterém zvířeti to 

bylo? D odpovídají: O morče, o křeček. U tvary opravuje 

a D postupně převyprávějí, o čem se četlo minulý týden. 

Kvíz – opakování 

z českých dějin 

V návaznosti na text, který D naposledy četly, si U 

připravil kvíz – opakování z českých dějin. Po rozdání 

vysvětluje zadání, někde chybí slovo, někde více slov. 

Na vypracování mají 7–8 minut. Při zadávání oslovuje 

D jako „ty“. Kvíz není na známky, po vypracování si D 

vezmou tužku a budou samy opravovat. Každá správná 

odpověď bude za 1 bod, body se sčítají, kdo má nejvíc, 

zvítězí. 

Po samostatném vypracování, kdy je slyšet, že se D 

v lavicích baví převážně německy, se společně opravuje. 



 

 

U vyvolává, D své odpovědi zdůvodňují. U: Proč je hora 

Říp velké Ř? U u data 28. října upozorňuje i na 26. říjen, 

které je důležité pro rakouské dějiny. 

Po opravení nejsou výsledky příliš dobré, U konstatuje, 

že o testu D věděly dva týdny, na to jsou výsledky „nic 

moc“. Nejlepší D dostávají nálepky. 

Prezentace knihy 

Jedno D se hlásí, protože si připravilo prezentaci knihy, 

bude mluvit o Honzíkově cestě. D mluví plynule česky 

s chybami v deklinaci a silným německým přízvukem. 

U mu do projevu vstupuje otázkami, na které, ačkoliv D 

knihu četlo, nezná odpovědi, U např.: Jak se jmenuje ta 

vesnice? D: Nevím. U se dál doptává, o čem to je, kdo 

tam je, jací jsou kamarádi, jaká tam jsou zvířata atd. 

V projevu D jsem zaznamenala různé chyby v deklinaci 

či doslovné překlady z němčiny: kolik má nohy, seděl 

vedle Ferdovi, poslech na Ferdu, u slepičkách, babičku 

jel na nádraží, ulepšili se (ve smyslu spřátelili se, jak 

opravuje U). 

Poslední dotazy směřují na vlastní dojem z knihy, U: 

Proč sis vybral tu knížku? D: Nevím. U: Líbilo se ti to? 

D: Ano. 

U hodnotí referát jako bez problému, pěkný, dostává 

hodnocení do Mitteilungsheft (obdoba žákovské 

knížky/záznamníku). 

Hlasité čtení 

Dle pokynu U si D nalistují v čítance s. 52 a budou 

nahlas číst článek „Kulda ve světě“. U zdůrazňuje, že 

každý bude mít záložku, každý bude dávat pozor a kdo 

nebude rozumět slovům, přihlásí se. 

Na úvod položí otázku, U: Kdo bude ten Kulda? D 

hádají. 

D se střídají ve čtení, u všech D je nápadná německá 

výslovnost „r“ a problém s „ř“. 

D se ptají na významy slov, např. „ždibíček“. D: Co to 

znamená? U: Na malý kousek, nemá vůbec hlad. Jiné D 

nerozumí slovu „líp“, U uvádí synonymní „lépe“. Další 

neznámé slovo je „nenamítal“, jedno z D vysvětluje: Že 

řekl, že může. U: Přesně tak, velmi dobře. 

Otázky klade i U, aby ověřil porozumění: U: Jak se 

jmenuje vesnice z toho článku? D: Pondělí.  

U: Kdo je ten Kulda? D správně odpovídá: Kluk. Jiné D: 

Je to křeček. Ve třídě tak proběhne hlasování, kdo si 

myslí, že je to kluk, a kdo, že je to křeček. 

Během čtení U procházel třídou a hlídal správné sezení 

D. V projevech se snažil opravovat vše, co znělo 

„nečesky“, např. dbal na spojování předložky a 

následujícího slova. „V ní“ D čtou trhaně, společně 

hlasitě opakují navázání. U sleduje a opravuje i intonaci 

na konci věty.  

U se doptával na různé složitější výrazy či spojení: U: 

Zanedbával? D: Otravoval, nevšímal si, nestaral se. 



 

 

Nebo U: Perné chvilky? D: Jako nehezké. U: Ze zajetí? 

D: Jako vězení. Většinu slov, na které se U ptá, ve třídě 

ale vysvětlují dvě D, které článku bez problému rozumí, 

ostatní jsou pasivní. 

Zhodnocení 

DÚ 

DÚ byl v hodině zadaný. D mají daný článek znovu 

několikrát přečíst (minimálně pětkrát) a trénovat jevy, na 

které je dnes U upozorňoval. Na další hodině se na 

článek U bude ptát.  

Pomůcky Čítanka, kvíz 

Vyučující 

Pokud vyučující oslovuje D jménem, dává si pozor, aby 

je neoslovoval tvarem českého vokativu – tedy např. 

Majka, co jsi chtěla? Pro D je to srozumitelnější, protože 

v německém prostředí jsou na tvar svého jména 

v základním tvaru zvyklé. 

Část hodiny U strávil před třídou, během čtení procházel 

mezi D. Během hodiny D několikrát ukázňoval, ale 

obecně bylo ve třídě ticho a D spolupracovaly. Při 

kontrole porozumění se U snažil vyvolávat více D, ale 

textu bez problému rozuměly asi dvě D, takže se později 

zaměřil hlavně na ně. 

Dle zaměření čtených textů a témat diskutovaných 

v hodině se U snažil najít společné styčné body pro 

české i rakouské prostředí, zejména k historickému 

tématu českých dějin přistupovat interdisciplinárně. 

Otázky směřované na konkrétní D kladl vzhledem k jeho 

individuálním možnostem – D, které textu dobře 

rozuměly, dostávaly detailnější otázky apod. Posiloval 

tak pozitivní kulturní i sociální klima třídy. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Hodina probíhala ze strany U výhradně česky. Pokud D 

nerozuměly vybraným slovům či spojením, U se nejprve 

obracel na jiné D ve třídě, které se hlásily a slovo 

vysvětlily. Pokud D neporozuměly, U znovu opisoval a 

vysvětloval, svými slovy. Ani v jednom případě ale 

nevolil překlad do němčiny.  

Během čtení U neopravoval ani neupozorňoval na 

výslovnostní problémy, byl si ale vědom jiných 

problémů, které nejen bilingvní D mívají, proto se 

zaměřil na kontrolu jich – spojení předložky a 

následujícího slova, dodržování délky atd. 

Další informace 

U přijal mou hospitaci velmi pozitivně, poskytnul mi 

materiály a umožnil podílet se na hodině. 

Kladně hodnotím i prezentace přečtených knih D ve 

třídě – s tím jsem se v jiné třídě během hospitace 

nesetkala. 
 

 



 

 

Obrázek 18 – Dějepisný kvíz 3. A 

 
 

 

  



 

 

Třída 3. B 

 

Třídu 3. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 19 dětí, z čehož bylo 10 chlapců 

a 9 dívek. Devět dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku.  

 

Obrázek 19 – Rozvrh 3. B 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Julie Zawia 

Termín hospitace 6. 12. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

9 

Počet dětí na hodině 9 

Téma hodiny Opakování vyjmenovaných slov po B 

Aktivita Průběh, komentář 

Rozcvička 

U vepředu před tabulí předcvičuje a D u lavic cvičí: 

skáčou panáka, tleskají a do toho jmenují vyjmenovaná 

slova po B. Ke konci U vyhlašuje soutěž, zrychluje se 

tempo a každé D, které chybuje, si sedá. 

Hra na seřazení 

D stojí mimo lavice a mají zavřené oči. U je obchází a 

na čelo jim lepí papírky s vyjmenovanými slovy po B. D 

se musí samy seřadit, aniž by mluvily. D spolupracují, 

padají otázky jako: Víš, kdo máš na čele? U poté 

kontroluje. 

Řazení českých a 

německých karet 

D dostávají kartičky s vyjmenovanými slovy po B, které 

mají seřadit. U rozdává dvě sady: v češtině i v němčině. 

D mají k českým vyjmenovaným slovům správně 

přiřadit i německý překlad. U: Co ta vyjmenovaná slova 

znamenají v němčině? 

Když mají D seřazeno, U rozdává i slova příbuzná, která 

D přiřazují. 



 

 

Jak mi U sděluje, ve třídě je nové D, které má oba rodiče 

pouze německy mluvící, takže toto D rovnou dostává 

německé názvy slov, které přiřazuje k českým. D zvládá 

úkol jen s výraznou dopomocí U. Váhá např. u „der 

Brauch“, vybírá si jiné D na pomoc a společně přiřazují 

k „obyčej“. 

D ale váhá i u „sein“, s další pomocí přiřazuje k „být“. 

Protože je toho základní slovo, vypadá to, že i U je velmi 

překvapená, že se D úkol příliš nedařil. 

Kdo je hotov, společně s ostatními kontroluje. 

Objevuje se několik chyb, např. u „zabývat se“ – U 

vysvětluje význam: Já jsem u něčeho a budu u toho 

celou dobu, třeba u matematiky, budu u ní celý den, než 

se ji naučím. Nebo „Bystřice“ – U: Tam bylo hodně 

bystrých lidí, když to tak pojmenovali. Další je „bydlo“ 

– U: Co to znamená, když máme dobré bydlo? D: Máme 

dobré bydlení, dobře se nám bydlí. U: Kde nemají děti 

dobré bydlo? D: V Africe, Sýrii, na Srí Lance. U ještě 

upozorňuje na slovo „bidlo“ – U: Pozor, slepice mají 

dobré bidlo v kurníku – tu tyčku. 

Dle pozdějšího komentáře U jmenovala třída právě tyto 

země, protože několik D ve třídě z daných krajů 

pochází, většinou je tedy při odpovědi jmenují samy. 

Třída kontroluje přiřazené kartičky dále, U se ptá na 

kořeny slov, nebo opačně: Jaký kořen má slovo 

„obyvatel“? Které slovo nemá kořen „byt“? 

Ke slovu „nábytek“ D přiřadily nábytkářství i 

dobytkářství – U záměrně vyvolává nejslabší D, aby 

přišlo na to, které slovo je přiřazené špatně.  

Třída kontroluje každé slovo zvlášť, U se vždy ptá, zda 

je tam chyba, či nikoliv, a třída odpovídá ano/ne. 

Objevuje se ještě slovo „Bylany“: U: Co jsou to Bylany? 

Čeho tam rostlo hodně dřív? D nevědí, U: Bylin. Byliny. 

Jak řekneš byliny jinak? D nevědí, U: Býlí. 

Jako poslední U kontroluje porozumění významu slov; 

U: Najdi dvě města. D ukazují a města hledají i na mapě 

ČR. D ze Srí Lanky jezdí do Přibyslavi k babičce, takže 

se na mapě hned zorientuje. 

Ústní opakování 

Dle instrukce U si D připravily pracovní sešity, ve 

kterých budou doplňovat cvičení. Na cvičení se nejprve 

připravují společně ústně. U děti vyvolává a přidává 

další slova, chytáky a „zákeřné“ dvojice. Např. U: 

Ledabyle, jaké i/y napíšeš a proč? Co to znamená, proč 

a jak byste to přeložili? D slovo vysvětlilo, ale na 

překlad už nedošlo. D nechápou, jak mají zdůvodňovat, 

U znovu ukazuje na příkladu „kobyla“: Ve slově kobyla 

napíšeme krátké tvrdé y, protože je to vyjmenované 

slovo. 

Slovo „bílek“: U: Umí to někdo přeložit do němčiny? D: 

Eiweis. U: Nebo Eiklar. Jakou barvu má bílek? D: 



 

 

Žlutou. To je špatná odpověď, U vysvětluje, protože se 

ukázalo, že D znají jak české, tak německé označení, ale 

ani v jednom jazyku nevědí, co to je. 

Slovo „obyčej“: Ačkoliv na slovo D narazily na začátku 

hodiny, opět v něm chybují, U: Co to je, jaký obyčej 

děláme o Vánocích? Jak se to přeloží do němčiny? D: 

Brauch. U: Ein Brauch. Když D neřekne člen, U vždy 

člen neurčitý doplní. 

Slovo „bída“: U: Jak bychom řekli jiným českým 

slovem? D: Pech. U: Jak německy? D hádají, U nakonec 

doplňuje „Armut“. 

Práce v pracovním 

sešitě 

Po ústním procvičení D samy doplňují pravopisné 

cvičení v pracovním sešitě. D pracují samostatně, U 

celou dobu pomáhá dvěma nejslabším D, které sedí 

vepředu nejblíže u U. Individuálně s nimi pracuje do 

konce hodiny. 

Ty D, které mají hotovo, dostávají od U vzor, podle 

kterého si cvičení kontrolují, popřípadě opravují zelenou 

tužkou. Když mají zkontrolováno, správné řešení opisují 

do školního sešitu. 

Zhodnocení 

DÚ 

Úkol byl v hodině zadán, U jeho zápis předepsala na 

tabuli. D mají dodělat cvičení z pracovního sešitu a 

přepsat ho do školního sešitu, protože ve třídě nikdo 

tento úkol do konce hodiny nestihl. 

Pomůcky 
Tabule, lepicí lístečky, kartičky s vyjmenovanými a 

příbuznými slovy, pracovní sešit, školní sešit, mapa 

Vyučující 

Vyučující volila frontální výuku v kombinaci s prací 

mimo lavice dětí, v kruhu na zemi. Hodina působila 

uvolněně. Jak mi U následně sdělila, třída je velmi 

„živá“, D musela během hodiny často usměrňovat či 

přesazovat. Zároveň se U snažila uspokojit potřeby 

všech D ve třídě – slabší a pomalejší usadila vždy 

k sobě, aby jim mohla pomáhat. Hodina byla vystavěná 

tak, aby každé D mohlo splnit zadaný úkol – D 

pracovaly samostatně, když byly rychlé, dostaly další 

práci, pomalejší D pracovaly individuálně s U. U 

plynule přecházela z češtiny do němčiny. U si obecně 

velmi uvědomovala složení své třídy a podle toho volila 

vhodné aktivity. Osvědčila se častá pohybová aktivita. 

Zasedacím pořádkem ve třídě se U snažila vytvořit 

dvojici silnějšího a slabšího D, aby si vzájemně 

vypomáhaly. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Dominantním jazykem vyučování byla čeština, 

v částech hodiny vedla vyučující výuku dvojjazyčně. 

Instrukce zadávala česky, porozumění kontrolovala 

německy. Pokud se zdálo, že D instrukci nerozumí, 

zopakovala ji i německy, nejčastěji individuálně. Ve 



 

 

třídě bylo více D, které doma komunikují výhradně 

německy a český jazyk jim není přirozený. Protože 

tématem hodiny byla vyjmenovaná slova po B, v každé 

aktivitě, která se této látky týkala, U požadovala doplnit 

i německý překlad slov, aby se ujistila, že D slovům 

rozumí. Bylo vidět, že většině třídy byla práce 

s německými slovy přirozenější a D je obtížně 

přiřazovaly k českým významům. Česká vyjmenovaná 

slova se D učí zpaměti jako básničku, ale málokdo 

rozumí, co vlastně označují. Toto si U uvědomovala a 

hodinu tomu přizpůsobovala. 

Další informace 

U této třídy jsem znala, protože jsem předchozí semestr 

v rámci stáže doučovala jedno D ze třídy. Vyučující byla 

velmi milá a vzhledem k mému oboru studia se 

doptávala na různé materiály a učebnice, které bych jí 

mohla doporučit, protože, jak přiznala, letos se poprvé 

setkala s případem, kdy do třídy přibylo D bez znalosti 

češtiny. 

U byla mé hospitaci ve třídě nakloněná, uvítala mé 

postřehy a zpětnou vazbu. 

Po tematické stránce hodiny mě překvapilo, že U 

pracovala s relativně „starší“ sadou vyjmenovaných 

slov po B, protože v aktuálně používaných učebnicích 

češtiny na ZŠ se výrazy jako „Bylany“ atd. do výčtu 

vyjmenovaných slov většinou již nezahrnují. 
 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Julie Zawia 

Termín hospitace 15. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk – čtení 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

9 

Počet dětí na hodině 10 

Téma hodiny Věstonická venuše 

Aktivita Průběh, komentář 

Zopakování zadání DÚ 

D měly za úkol přečíst text z čítanky o Věstonické 

venuši. Ve škole text nečetly, pro dnešní hodinu je 

rozhodující domácí příprava. Hodina je od začátku 

poznamenaná tím, že D mají běžně tuto hodinu češtinu 

– mluvnici, několik D tedy čítanku zapomnělo doma. 

Práce s textem –

vyprávění 

U pokládá otázky, D mají odpovídat – nejlépe zpaměti, 

ale mohou hledat v textu. U tak kontroluje porozumění 

textu a vůbec splnění DÚ. U: Z jaké doby je text? Jaké 

je jméno hlavní postavy? Co se mu stalo? atd. 

Odpovědi na některé otázky jsou v textu explicitně, jiné 

musí D vyvodit. Např. odpověď na otázku, co se stalo 

hlavní postavě – Umřela mu maminka. U se dál ptá: Jak 

to poznáte z příběhu? 

Práce s textem – 

neznámá slova 

D měly také za úkol podtrhnout slova, kterým v textu 

nerozumí. Jako první se hlásí D, kterému otec zakázal 

psát do čítanky, tudíž úkol nesplnilo. U pokračuje a ptá 

se: Co jsi nerozuměl? Co jsi nerozuměla? D: Věstonická 



 

 

venuše. U vysvětluje, že to je název, odvozený od místa, 

odkud pocházela. Doplňuje, že v němčině je to „Venus 

von Willendorf“. 

Další spojení, na které se D ptají, je „sivý dým“. U: Jaká 

je to barva? U si odpovídá: Šedivá, co může být ještě 

šedivé, sivé? Např. sivá holubička, písnička. 

Další slovo je „píď“. D: Jako pít? U: Ne, jako míra. A 

přibližuje ji k délce tabule. 

Práce s textem – 

hlasité čtení 

D začínají číst, U čtení hodnotí: rozdává + nebo -.  

D1: Čte dobře, dělá pauzy, má dobrou výslovnost. U 

dodává, že obvykle čte lépe, tak dostává +. 

D2: Čte lépe, plynuleji, dostává ++. 

D3: Čte velmi dobře, dostává ++. U se doptává na 

otázky z tohoto úseku textu. U: Co je to „tlupa“? D: 

Tým. U: Německy eine Horde, skupina lidí, žili 

pohromadě. Další otázka, U: Jak si dnes můžeš založit 

oheň? D: Klacíkem. U: Jak dlouho to ale trvá, to si 

můžeš zkusit sám v přírodě! Na škole v přírodě si 

můžeme zkusit založit ohýnek. 

D4: Při čtení výrazně slabikuje, čtení je trhané, i tak 

dostává +. 

U se znovu informuje, kdo z D čtení doma cvičilo. 

Ukazuje se, že většina třídy zapomněla. 

Z dalšího přečteného úseku textu se U ptá: Co jsou to 

oharky? D vyprávějí, jak u prarodičů opékají venku na 

ohni, že v ohni zůstávají oharky a co s nimi dělají. 

D5: Dostává +, má výrazně německé „r“, českou 

výslovnost „r“ neumí. 

D6: Momentálně mu chybí dost zubů, takže špatně 

vyslovuje a hodně zadrhává. I tak dostává +. 

D7: Čte hodně potichu, dle komentáře U má toto D 

výrazně dominantní němčinu a čtení v češtině činí velké 

obtíže. V projevu je znát problém s přízvuky a s délkou 

hlásek, pletou se písmena, např. spojení „mladý 

chlapec“ čte jako „mladí hlabec“. Za čtení dostává -. 

D8: Čte plynuleji, než četlo dříve, dle komentáře U je 

znát zlepšení, pořád je ale co dělat. Problém 

s výslovností „ř“, čte velmi pomalu, neumí všechny 

slabiky spojovat. Dostává - -. 

Hodina začíná být pro D dlouhá a nudná, D začínají být 

hlučné. U se soustředí na to D, které čte, ostatní nechává. 

Po každé přečtené části klade otázky na ověření 

porozumění – jednotlivých slov i významu textu. 

Skupinová práce 

Na základě přečteného textu U zadává úkol: Uměl by 

někdo ve dvojici nebo skupince napodobit jejich řeč? D 

mají tři minuty, aby ve skupince něco nacvičily a 

předvedly třídě. Ta bude hádat, o co v dané scénce šlo, 

co se snažily říct.  



 

 

Dvě skupinky se na úkol dobře připravily a svou scénku 

předvádějí před třídou. Dostávají pochvalu, ostatní se 

nezapojily. 

Zhodnocení 

DÚ 
D mají do další hodiny čtení nastudovat nový text: 

příběh Paní Láry Fáry, ve škole budou číst na známky. 

Pomůcky Čítanka, tabule 

Vyučující 

Vyučující byla z počátku hodiny trpělivá, v průběhu 

čtení, když se ukazovalo, že většina třídy text 

netrénovala, ztrácela trpělivost, protože D nepracovaly 

příliš dobře. Hodina byla velmi statická, D začaly dost 

vyrušovat a U špatně rozuměla, jak D čtou. 

U celou hodinu prokládala otázkami, kterými 

kontrolovala přípravu a porozumění. Některé otázky 

byly pro D těžko srozumitelné, např.: Co je to pazourek? 

Jaký druh kamene to je? Jak o nich v textu mluví? Jsou 

to hezké věty, nebo heslovitě? U v mnoha otázkách 

používala slova z textu, který byl sám o sobě složitý, a 

D jen málokdy nabídla synonymní výraz, který by jim 

mohl být bližší (často z  důvodu, že u takto zaměřeného 

textu příliš synonym bližších D ani neexistuje). I dle 

vlastních slov U jsou texty v čítance pro děti těžké. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Během čtení se ukázala výrazná hranice mezi D podle 

jejich dominantního jazyka. Většina D už četla plynule, 

několik z nich ale stále slabikovala a české hlásky četly 

německy. Obecným problémem bylo dodržování délek 

a výslovnost českého „r“ či „ř“. U nových, neznámých 

slov U vždy doplnila i německý ekvivalent, protože to 

byla nejjednodušší cesta porozumění. 

Další informace 

Hodina čtení byla dnes dle komentáře U výrazně 

poznamenaná tím, že byl pátek a že tradičně D v tuto 

hodinu čtení nemívají. Díky tomu byly D jednak 

rozjívené, jednak nepřipravené.  

Text o Věstonické venuši zařazený do čítanky pro třetí 

ročník byl dle mého názoru příliš náročný. Ve třídě o 

něm dokázaly hovořit jen ty D, které ho četly 

s dopomocí dospělého, který rozumí dobře česky. Pro 

ostatní obsahoval velké množství neznámých slov a 

cizích spojení.  

Diskutabilní je i hodnocení čtení. Minulé pololetí jsem 

doučovala jedno D ze třídy a trénovala s ním hlavně 

čtení, já i U tedy víme, jaký pokrok dané D udělalo, 

přesto dnes skončilo opět s nejhorším hodnocením (- -). 

Čtení je pro něj obtížné a hodnotit ho porovnáním 

s ostatními D působí velmi demotivačně. 
 

  



 

 

Třída 4. B 

 

Třídu 4. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 17 dětí, z čehož bylo 8 chlapců 

a 9 dívek. Sedm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Jedno 

dítě má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u něj 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka.  

 

Obrázek 20 – Rozvrh 4. B 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují čtvrté ročníky (české třídy) dle učebnice Český 

jazyk 4 od nakladatelství Alter, žáci využívají první a druhý díl Pracovního sešitu 

k učebnici Český jazyk 4 (Alter) a Čítanku pro 4. ročník (Nová škola).  

 

Obrázek 21 – Učebnice 4. ročníků 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Zdenka Nováčková 

Termín hospitace 12. 12. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 17 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 16 

Téma hodiny Opakování slovních druhů 

Aktivita Průběh, komentář 

Ranní kruh 

D sedí na zemi v kruhu, sedá si i U a říká, co se dnes 

bude dělat. U: Co jsou slovní druhy? D: Třeba… U: 

Žádné třeba.  

Společně opakují sl. druhy, jejich rozdělení na 

ohebné/neohebné, jmenují je a uvádí příklady. 

Dnes se zaměřují na přídavná jména. U: Jak se přídavná 

jména řeknou německy? D: Adjektiv. U dodává, že 

„adjektiv(a)“ používáme i v češtině. 

Opakování přídavných 

jmen 

U vybízí ke jmenování příkladů přídavných jmen. D 

příliš nevědí, a tak U pomáhá otázkami: Co dělají? 

S kým nejvíce „kamarádí“? D: S podstatnými jmény. 

 

U: Já bych ráda slyšela, co jste snídaly + uvedly dvě 

přídavná jména. 

U uvádí příklad: Propečený zahnutý loupáček. 

D: Dobrý jablečný štrúdl. 

Často se opakuje „dobrý“, U vybízí k jiným adjektivům. 



 

 

D: Hrnek dobrýho studenýho mlíka. U: Tak, a teď 

spisovně – D se opravuje. 

D: Ohřátý dobrý chleba. U opravuje: Opečený je lepší. 

Protože je před Vánoci, D snídají i cukroví, u kterého se 

zapovídají. Jeden z příkladů byl např.: D: Čerstvé a 

chutné vypadající perniky. 

Šibenice 

Po zopakování adjektiv jdou D do lavic. U má na tabuli 

nakresleného žraloka, schody, nad nimi člověka a 

nejvýš prostor pro hádaná písmena. 

U: Odpočineme si u žraloka, potom se vrátíme na 

Velikonoční ostrovy. 

D během této hry hádají písmena ve hře podobné 

šibenici. Písmena, která tajenka neobsahuje, kreslí od 

člověka směrem ke žralokovi do pusy. 

Vychází tajenka: MOKO URU URU KAHA. 

D ji čtou společně: jako nějakou hlášku z Velikonočních 

ostrovů, čtou velmi rychle, velmi pomalu, potichu (jako 

myška), nahlas (jako lev). 

U: A co to znamená? 

D: Něco s ptačím mužem.  

D: Já si myslím, že je to Statue. – U: Socha. 

U neprozrazuje, o co se v tajence jedná. 

Práce s kartičkami 

D se vrací do kruhu jako na začátku hodiny, U rozdává 

kartičky. Každé D si kartu bere a nikomu ji neukazuje. 

Úkolem je najít bez mluvení související kartičky, 

konkrétní klíč U nedává. U mezitím rozdává další 

kartičky na lavice D. 

Později je vidět, že D mají na kartičkách názvy slovních 

druhů a číslice. 

D si dlouho neví rady, když začínají reagovat, U 

komentuje: No hurá, někdo tu už přemýšlel! 

Společně kontrolují: U: Takhle jste přesvědčeni, že je to 

správně? Jak jste to řešili? Jaký byl postup? 

Ke každému sl. druhu mají D jmenovat další příklady. 

U upozorňuje na „příšerné příslovce“ (pomůcka) – 

upozorňuje na rozdíl s němčinou. Základní 

charakteristiky opakuje velmi zjednodušeně, jako kdyby 

se jednalo o první styk s pojmem slovní druhy. D dělá 

problém pochopit rozdíl mezi označením „předložka“ a 

„spojka“. 

Myšlenková mapa 

U: Kdo si vzpomene, co je myšlenková mapa? U 

vysvětluje princip a kreslí příklad. 

D zůstávají v kruhu, berou si pera a U rozdává papíry. 

Po pokynu je otáčí, je tam nadepsáno téma „Velikonoční 

ostrovy“ a D začínají tvořit. Můžou si vybrat, kde budou 

pracovat – v lavici, na zemi atd. 

U prochází a pomáhá, kontroluje. Pokud se mezi sebou 

během práce D baví, tak jenom česky. 



 

 

U chce aktivitu ukončit, D chtějí víc času – stále vědí, 

co psát. U: Jak dozvoní koník, končí se [koník je 

natahovací dětská hračka]. 

Práce s textem o 

Velikonočním ostrově 

– pravopisná 

doplňovačka 

S myšlenkovou mapou se D vrací do lavice. Na lavici 

na ně čeká krátký text – zajímavost z Velikonočního 

ostrova. U: Poztrácela se tam ale písmena, tak je 

doplňte. 

D doplňují dle pravopisných pravidel. 

Práce s textem o 

Velikonočním ostrově 

– textová posloupnost 

Při další aktivitě se stejnými texty D nejdřív přečtou 

každý svůj lístek, U pak dá povel „škatulata, hejbejte se“ 

a D se posunují o jedno místo vpravo, kde čtou nový 

text.  

U začíná řazení textů do jednoho celku: Kdo má lístek o 

ostrově, jak vypadá? 

Přihlásí se a čtou ty D, které mají takový lístek před 

sebou. 

Takto seřadí smysluplně všechny texty do velkého 

celku. 

Práce s textem o 

Velikonočním ostrově 

– hledání slovních 

druhů 

Dle pokynu U čtou jen ty D, které mají v textu nějaké 

podstatné jméno (vlastní jméno), přídavné jméno, 

spojku. U spojky D uvádí z, U opravuje. U vystřídá 

různé slovní druhy. 

Párová práce 

Dle instrukce mají nyní D podle symbolu na zadní straně 

papíru najít svou dvojici a sednout si společně. Ve 

dvojicích si D kontrolují pravopisnou doplňovačku. 

U: Chyby jste zkontrolovali? Bylo něco nejasné? 

D: Žádní hadi – U opravuje: Žádné hady, vysvětluje, že 

je to „trochu zamotané, natrénuje se, naposlouchá“. 

Jedno D do věty místo „město“ doplnilo „místo“, U pak 

všem vykládá rozdíl mezi oběma slovy v češtině a dle 

kontextu zdůrazňuje, co a proč se do textu hodí lépe. 

 

Druhou aktivitou v páru je výběr jednoho textu, na 

kterém budou pracovat společně. Na lavici jim zůstaly 

pomůcky z úvodní aktivity – názvy sl. druhů a čísla. To 

je teď jejich nápovědou, protože na vybraném textu 

budou určovat sl. druhy, např. Velikonoční ostrov je 

malý – zapsáno jako 2 1 5 2. 

U prochází třídou, pomáhá D. 

Po ukončení aktivity, U: Bylo něco, co bylo nejasné? 

D: Se – jako podívám se. 

U vysvětluje a navádí D otázkami, aby příště věděly, jak 

„se“ určit. 

Ukončení hodiny 

U: Musím vás pochválit, pracovali jste pilně, hezky. 

Další hodinu se vrátíme k myšlenkové mapě – budete 

doplňovat informace z dnešních krátkých textů. 

U ještě zadává úkol a kontroluje jeho pochopení na 

příkladu: Budete vymýšlet větu o Velikonočních 

ostrovech podle vzoru, např. 2 1 5 6 5. Kdo řekne? 

D: Ptačí muž umí dobře plavat. 



 

 

U: Dobře. A když řeknu: Ptačí muž je hodně hezký. Co 

musím změnit? 

D: 2, místo 5. 

U: Bezva, pracovali jste výborně. 

Zhodnocení 

DÚ 
Byl v hodině zadaný, D mají psát věty o Velikonočních 

ostrovech dle vzorce sl. druhů. 

Pomůcky 
Tabule, mapa, obrázky, pracovní listy, karty slovních 

druhů 

Vyučující 

Tato hospitace mi byla umožněna po několika pokusech 

o domluvu s vyučující, což se podepsalo na jejím 

chování ve třídě a klimatu hodiny. Vyučující celou dobu 

působila velmi sebejistě a přísně, ani jednou se 

neusmála, její tvář byla bez výrazu. Zakládala si na 

svém respektu a celou dobu mluvila potichu. Hodinu 

uvedla slovy: Tak, prosimtě, dobré ráno.  

 

Dle reakcí D jsou žáci na tento způsob vedení třídy a 

komunikaci zvyklí, celou dobu spolupracovali a snažili 

se. Vyučující byla velmi pečlivě připravená, měla 

několik různorodých aktivit, které lekci pojily do 

jednoho smysluplného celku. U používala řadu 

alternativních metod a přístupů – ponechávala D prostor 

pro vlastní přemýšlení, vyvozování faktů a kladení 

otázek. Ani jednou v hodině neproběhl klasický 

frontální výklad. Při zadávání aktivit U seděla mezi D, 

působila jako jejich průvodce, při kontrole plnění aktivit 

se její role změnila na více učitelskou. Až během 

zadávání DÚ si U ještě v hodině ověřila, jak budou D 

postupovat. Během aktivit v hodině zadala pokyn a 

čekala, jak ho D pochopí a zpracují, ale neradila jim. U 

použila různé formy spolupráce, čímž posilovala 

sociální dovednosti dětí. Stejně jak myslela i na učební 

strategie, když se D doptávala, jak při úkolu 

postupovaly, jak ho hodnotily atd. Na druhou stranu 

měla během jejich práce různě hodnotící ironické 

poznámky. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

V hodině jasně převažoval český jazyk, němčinu D 

používaly jen v případě, že se jich U zeptala, jak se 

nějaké slovo řekne v němčině. I v komunikaci mezi 

sebou D během práce používaly češtinu. Některé D 

mluvily velmi nespisovně, nespisovnost U opravovala, 

ale německý vliv byl v jejich projevu patrný minimálně. 

U své pokyny podávala výhradně v češtině. Texty, se 

kterými D pracovaly, obsahovaly řadu termínů a 

náročnějších slov, D se na ně ale německy nedoptávaly. 

 



 

 

Co se týče práce s chybou, vyučující se snažila ponechat 

D prostor na vlastní opravu a jen je navést, ale pokud na 

začátku viděla, že je to časově náročnější, než jak 

plánovala, D přímo opravovala. Častokrát jim 

zasahovala do projevu, aby hned opravila chybu. Během 

opravy nezabředávala do dlouhých výkladů, ale řekla 

správný tvar, někdy i velmi zjednodušené pravidlo, 

nebo D „odbyla“ slovy – to se naposlouchá, to pochopíte 

později, to se budete učit později. 

Další informace 

U mě na začátku hodiny představila třídě – budu jen stát 

vzadu a dívat se. D vybídla k pozdravu: Tak prosimtě, 

pozdravte. „Tak prosimtě“ používala jako slovní spojení 

vždy, když uváděla novou aktivitu nebo měla promluvit 

ke třídě, vždy použila tvar oslovující jednotlivce. 

 

U mi neposkytla žádné další informace k hodině, 

k aktivitám či k jazykové výbavě D. Zaznamenala jsem 

tedy jen to, co jsem viděla při hodině. Jak jsem 

pochopila, třída pracuje v kontextu nějakého 

dlouhodobějšího projektu, hry, v rámci kterého U 

vymýšlí úkoly pro to které dílčí téma, jež s D zrovna 

probírají. Bez bližšího komentáře hodina na první 

pohled moc nedávala smysl, protože byla vytržená 

z širšího kontextu. Zároveň však probíhala velmi 

interdisciplinárně, protože se opírala o více témat. 

 

D mohly během hodiny pracovat, kde chtěly. U 

vystřídala skupinovou, párovou a individuální práci. 

Začátek a konec hodiny proběhl v kruhu na zemi. 

V rámci kruhu na začátku hodiny U D seznámila 

s časovým plánem hodiny a na konci lekce zde hodinu 

uzavřela a shrnula, jak D pracovaly. 

 

Hodina byla sestavená jako žádná jiná, kterou jsem na 

této škole navštívila. U jasně vytvořila vlastní koncept 

hodiny, který byl inspirován řadou alternativních 

výukových principů. 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Zdenka Nováčková 

Termín hospitace Druhá hospitace nebyla umožněna. 

 

 

  



 

 

Třída 4. C 

 

Třídu 4. C ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 15 dětí, z čehož bylo 7 chlapců 

a 8 dívek. Sedm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Jedno 

dítě má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u něj 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka.  

 

Obrázek 22 – Rozvrh 4. C 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. C 

Třídní učitel/ka Mgr. Šárka Ahmed Saleh Ibrahim 

Termín hospitace 25. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 15 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 15 

Téma hodiny Opakování již probrané látky jako příprava na test 

Aktivita Průběh, komentář 

Třídnická hodina 

Na začátek této hodiny byla plánovaná krátká třídnická 

hodina. Informace, které U sdělovala, říkala vždy 

dvojjazyčně. I tak si D informace navzájem tlumočily v 

lavici. U hovořila např. o „nedobrém“ prospěchu třídy. 

Opakování: ohebné 

slovní druhy 

U začíná pokládáním různých otázek, které se týkají 

probrané látky: Co znamená „ohebné“? Co znamená 

„skloňování“? D česky vysvětlují, často na příkladech. 

Ty ale nejsou vždy správné: Maminka, o maminek, 

maminkama. U nesprávné tvary hned sama opravuje. 

U zadává další slova na vyskloňování, s několika 

chybami se úkol D daří. 

Opakování 

vyjmenovaných slov 

U D zadává, že mají vymýšlet příbuzná slova k těm 

vyjmenovaným, která jmenuje. Např. „byt“, D: bydliště, 

obytný, byty. 

Dále D procvičují dvojice typu být/bít – D vymýšlejí 

příklady použití slov ve větách, aby U ověřila, že 

rozumí významovému rozdílu. U jmenuje dvojice slov, 



 

 

D ale ne všem slovům hned rozumí (ačkoliv je určitě 

neslyší poprvé). V takovém případě U vysvětluje, co 

slovo znamená – např. „bidlo“, U: Jako tyč, další je 

„vížka“, U: Jako věž, kde jde dát „e“ jako věže, je „í“. 

Procvičují tak dvojice např. pýcha x píchá, výr x vír, 

sype x sípe, výška x vížka. 

Společná hra na 

opakování slovních 

druhů 

U zadává, ať se D rozdělí do skupinek po třech. Každá 

skupina si má určit svého mluvčího, jako příklad uvádí 

první skupinu: Ty seš kluk, budeš šéf! U určuje místa 

skupinek, D si mají vzít s sebou tužku. D se mezi sebou 

domlouvají německy, U tak zadává německý pokyn: 

Gespitzt! [Ve smyslu „Dávej pozor“, „Napni uši“.] U 

vysvětluje pravidla hry. 

D ve skupinách hrají obdobu hry „Jméno, město, zvíře 

atd.“ s kategoriemi podstatná jména, přídavná jména a 

slovesa.  

Hra se daří, první písmena jsou K, P, Ž, M, S. U „K“ 

má jedna skupina sloveso koušet – místo „kousat“.  

Protože jsou skupiny různě rychlé a někdo se vůbec 

nestíhá zapojit, U mění pravidla. Každá skupina musí 

nyní dokončit, U rozdává body za pořadí, v jakém hru 

dokončily. 

Družstva jsou výrazně silnější a slabší, D ale měly 

možnost vytvořit si družstva samy. 

Ve hře se objevují další slova, které U opravuje: žákový 

– na „žákovský“, žižlat – na „žužlat“, mákový – na 

„makový“. 

V průběhu hry se ukazuje, že D jsou ve třídě velmi 

soutěživé a mají tendenci podvádět. U hru ukončuje, 

sčítají se body. 

Zhodnocení 

DÚ 

DÚ je zadán v pracovním sešitě. Zítra jsou prázdniny, 

úkol je pouze dobrovolný – jako příprava na test. 

Všechny D si mají ale doma opravit sešity. 

Pomůcky Tabule, papír, tužka, pracovní sešit 

Vyučující 

V hodině bylo výrazné tzv. učitelské echo – U každou, 

i správnou, odpověď D nahlas opakovala, špatnou ihned 

opravila a zopakovala správně.  

Zohlednění bilingvismu 

dětí 

D během hry na konci hodiny ve skupinách pracovaly 

hlavně německy, německy si radily při vymýšlení 

českých slov. U to akceptovala a D nenapomínala, 

naopak i svou instrukci situaci přizpůsobila a 

formulovala ji německy. 

Obecně ale v hodině převažovala čeština, kromě 

úvodních třídnických informací. 

Další informace 

Celá hodina probíhala velmi staticky, U celou dobu 

seděla za stolem. D začínaly být čím dál tím víc 

neposedné. 

 



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. C 

Třídní učitel/ka Mgr. Šárka Ahmed Saleh Ibrahim 

Termín hospitace 13. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 15 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 15 

Téma hodiny Opakování probrané látky jako příprava na test 

Aktivita Průběh, komentář 

Diktát 

Hned na úvod hodiny píšou D diktát na dosud probrané 

pravopisné jevy. D měly možnost si diktát doma týden 

trénovat. U diktuje po větách, každou opakuje třikrát. 

Nakonec celý text přečte ještě jednou.  

Mezitím jsem mohla nahlédnout do slohových prací – 

vyprávění o prázdninách, vypracovaných dle osnovy. 

Cvičení se slovy na 

tabuli 

U na tabuli připravila několik slov. D je nejprve 

společně čtou. Poté dle konkrétního pokynu zapisují 

vybraná slova do školního sešitu. Cvičení slouží jako 

příprava na obdobný test příští týden. 

1) D vypisují slova mnohoznačná, na tabuli je např. 

slovo jazyk. U se ptá na všechny významy. D: Od boty, 

lidský, jako čeština. U dodává: Ještě písečný či sněhový 

jazyk. Další slova jsou např. oko či hvězda. 

2) D vypisují slova jednoznačná – např. Jana, dům … 



 

 

3) slova lichotná – U: Co nám říkají? D: Slova citově 

zabarvená, hezky. U: Jinak i zdrobněliny, jako kolečko, 

perníček, … 

4) slova hanlivá – U: Škaredá. Na tabuli je např. 

babizna, barabizna, čokl. U: Co je čokl? D neví, U 

doplňuje německy: Köder. [Překlad „Köder“ není 

fakticky správný, pro výraz čokl slovník uvádí das 

Hundevieh, der Köder znamená spíše „návnada, 

vnadidlo“.]144 

5) U: Kam zařadíme slovo zvěrolékař? D nevědí, U dále 

napovídá; gesty znázorňuje „složení“ – ptá se na slova 

složená, odpověď si doplní sama. 

6) slova souznačná – D uvádí příklad: Třeba jako 

chlapec je i hoch, kluk. 

7) slova protikladná – D: Černý x bílý. 

D cvičení vypracovávají společně, každé ho zapisuje do 

sešitu. Poté práci odevzdávají. 

Opakování: věta a 

souvětí 

Ústní opakování již probrané látky. U stojí před tabulí a 

ptá se: Jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a 

souvětím? 

D řekne dva konkrétní příklady a označí, co je věta 

jednouchá a co je souvětí. 

U: Čím se spojují věty do souvětí? D: Spojky, čárky. 

U chce nyní opakovat větné vzorce – jeden předepisuje 

na tabuli: V1, protože V2. Vyvolává D, každé D řekne 

příklad. Příklady jsou správné. 

Opakování: slovní 

druhy 

U předepisuje větu na tabuli a po D chce určit slovní 

druhy. Za dva týdny budou Vánoce. 

Jedno D přesně nerozumí slovu „Vánoce“: To Vánoce, 

to se tak jmenuje? U: To je název svátku, zvyku. Dobrá 

otázka. 

D určují slovní druhy správně, váhají jen u „za“. U 

napovídá: Za, pod, k, na – co je to za slovní druhy? D si 

vzpomínají. 

Opakování: mluvnické 

kategorie 

Nejprve opakují mluvnické kategorie u podstatný jmen. 

U se ptá: Podstatná jména se časují nebo skloňují? D 

odpovídají správně, že skloňují, a pokračují: Určujeme 

pády, rod, číslo, čas. U kategorii času neopravuje, 

zřejmě přeslechla. 

D určují slovo týdny z předchozí věty. Kategorii pádu U 

přeskakuje, tu ještě neprobírali. U slova Vánoce ji už 

záměrně ani nezmiňuje. U kategorie životnosti U 

napovídá: To slovo žije, nebo nežije? Podle odpovědi 

ANO, NE D pozná životnost. 

D mi během aktivity sděluje, že pro bilingvní D bývá 

kategorie životnosti srozumitelná, právě díky pomůcce 

žije/nežije, díky které se většinou rozhodnou správně. 

                                                      
144 Viz Lingea. Dostupné z: https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/%C4%8Dokl, 27. 12. 2018. 



 

 

Následně se opakují mluvnické kategorie u sloves – díky 

tvaru „budou“. Na jednotlivé kategorie se U doptává a 

D společnými silami slovo určují. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl zadán. 

Pomůcky Učebnice, tabule, školní sešit 

Vyučující 

U byla po celou vyučovací hodinu velmi uvolněná, D na 

ni dobře reagovaly. Nepůsobila přísným dojmem, 

hodina byla naopak velmi pohodová.  

K mé přítomnosti v hodině neměla výhrady, naopak mi 

poskytla k nahlédnutí i další práce D. Když měla při 

výuce čas, komentovala konkrétní aktivitu, nebo 

doplňovala své poznatky, např. s čím bilingvní D mívají 

problém a co je pro ně naopak vcelku jednoduché (viz 

kategorie životnosti atd.) 

U volila zejména frontální výuku, během hodiny 

neprocházela třídou. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Hodina probíhala výhradně v češtině, jen málo se U 

zeptala na německý ekvivalent. Pokyny zadávala česky, 

česky kontrolovala i porozumění. Ve slovních projevech 

D nebyl slyšet výrazný německý přízvuk. 

Další informace 

Ke slohovým pracím mi U doplnila informaci, že 

slohová cvičení D trénují pravidelně od 3. třídy. Slohy 

však nejsou povinné a nejsou součástí závěrečné práce, 

jejíž známka je stěžejní známkou z celého pololetí. D 

slohy trénují zejména z toho důvodu, aby byly 

připravené na přechod do dalšího stupně vzdělávání. 

Zařazení slohové přípravy je na každém U. 

Příští týden D píší velký test, proto byla dnešní hodina 

pojatá jako opakovací, přípravná. U s D pracovala dle 

zadání, která budou i v testu. 
 

 

 

  


