
Přílohy 

Příloha č.1 - Ukázkové komunikační kartičky využívané pro individuální práci 

s Tomášem. 

 



 



 



1. Příloha č.2 - Ukázka komunikačních kartiček využívaných při skládání 

jednoduchých vět. 

 



Příloha č.3 - Ukázka obrázkových knih, které byly používány za účelem rozšiřování 

slovní zásoby. 

 

 



Příloha č.4 - Ukázka encyklopedií, které byly velmi využívány při realizaci třetí fáze 

individuálního vzdělávacího plánu. 

 

  



Příloha č.5 - Dotazník, který rodiče vyplnili krátce po nástupu Tomáše do mateřské 

školy. 

My name is Lucie Horová and I am studying at the Faculty of Education. I am 

writing some paper about kinds with different language and I would like to use Thomas 

as an example. It will be definitely anonymous. I am just using the fact, that nobody in 

his family can speak Czech as a native speaker. I made some short questionnaire about 

his childhood and I would be glad, if you can help me and answer me these questions. If 

it’s hard to answer, or you don’t want to, I definitely got it and respect it. It has no 

personal interest, I will use it as study material. Thank you very much for helping. 

 

QUESTIONNAIRE 

Name:  

Date of Birth:  

 

1. Number of close family members 

2. Number of family members living in Czech Republic 

3. Any siblings 

4. Relationship with siblings 

5. Place of birth 

6. Date of moving to CR 

7. Any complications during the birthing 

8. Was Andrei breast-feeding 

9. When was his first word and which one 

10. When was his first step 

11. Any complications during his growing up 

12. Any hard illness during his growing up 

13. Any operations during his growing up 

14. Andrei’s mother language 

15. First contact with Czech language 

16. Language using at home 

17. Anybody at home/in family speaking Czech as a native speaker 

18. Any pronunciations mistakes during his growing up 

19. Cooperation with other kids – group of kids with same/other native language 

 



Příloha č.6 - Záznamový arch aktivní slovní zásoby s ohledem na jednotlivé fáze IVP. 

Komunikační 

kartičky 
září - říjen listopad - prosinec leden - červen 

Slova denní 

potřeby 

10 7 6  

dobrý den, na shledanou, 

ahoj , jména svých dvou 

učitelek – Lucka a Iveta, 

oblékat, pipi, uklízet, uklidit, 

napít 

jíst, běhat, pomalu, pozor, 

máma, táta, Carla-sestra 

paní učitelka, paní kuchařka, jména 

pomocného personálu, prosím, 

děkuji 

Zvířata 

  5 24 

  
pes, kočka, kráva, prase, 

kůň 

myš, ovce, koza, králík, slepice, 

veverka, slopn, želva, opice, žirafa, 

lev, tygr, zebra, had, medvěd, 

klokan, tučňák, pavouk, krokodýl, 

motýl, housenka, žížala, pták, vosa 

Jídlo 

  7 18 

  
chleba, rohlík, nutella, 

mléko, párek, pizza, cola 

čaj, voda, džus, kakao, těstoviny, 

brambory, knedlíky, maso, mrkev, 

paprika, okurka, banán, jablko, 

pomeranč, jogurt, šunka, sýr, dort 

Dopravní 

prostředky 

  8 10 

  

auto, autobus, vlak, 

tramvaj, metro, letadlo, 

helikoptéra, policie 

sanitka, bagr, traktor, hasiči, 

náklaďák, loď, kolo, koloběžka, 

boby, sáně 

Místa 

  3 8 

  školka, domov, zahrada 
zoo, les, hřiště, moře, obchod, letiště, 

nádraží, zastávka 

Lidské tělo a 

oblečení 

  13 14 

  

hlava, ruka, oko, nos, pusa, 

ucho, noha, mikina, 

kalhoty, bačkory, čepice, 

boty, tričko 

tělo, krk, čelo, tváře, zuby, jazyk, 

vlasy, břicho, záda, slipy, šála, 

rukavice, bunda, pyžamo 

Věci 

  8 17 

  
židle, stůl, záchod, dveře, 

okno, telefon, balón, auto 

kniha, časopis, tužka, pastelky, fixy, 

papír, lego, hračky, talíř, hrnek, 

lžíce, televize, radio, tablet, mýdlo, 

zracadlo, skříňka 

Barvy 

  4 7 

  
modrá, červená, zelená, 

žlutá 

bílá, černá, oranžová, šedá, fialová, 

růžová, hnědá 

Tematické 

okruhy 

  10 105 

  Číslice - 1-10 

Roční období - 20 slov, Vánoce - 10 

slov, Velikonoce - 10 slov, 

Vlastnosti - 15 slov, Slovesa - 15 

slov, Povolání - 15 slov, Třídíme 

odpad - 10 slov, Hudební nástroje - 

10 slov 



 


