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Příloha 1 – Záznamové archy z hodin 

První třída – učitelka A.D. 

Český jazyk 

Aktivita Průběh Poznámky 

Opis Nejprve si pomocí básničky procvičují prsty a následně 

vytahují diktátový sešit. Budou psát opis, jelikož učitelka 

A.D. má unavený hlas.  

D. si kreslí na tabulku, kterou mu A.D. musí sebrat.  

Opis se skládá ze 4 slov: léto, pípá, topí, lípa. Děti mají psát 

pečlivě a nikdo nikoho nemá rušit. Jakmile začínají psát, je 

ve třídě absolutní klid. A.D. obchází žáky, u žáků A., T1., K. 

(ADHD), R. a D. se zastavuje a zjišťuje, zda nepotřebují 

pomoci. 

Kdo má hotovo, může si začít potichu trénovat čtení 

z čítanky. Jelikož později budou číst na známky.  

T1. píše asi nejdéle ze všech. Všichni už mají hotovo a T1. 

má opsáno teprve první slovo. 

A.D. má 

velmi 

příjemný 

hlas, který je 

ale na děti 

naléhavý, 

takže je 

zaujme. 

Mluví 

pomalu a 

srozumitelně.  

 

Rodiče s T1. 

píší dopředu 

v písance a 

A.D. mu pak 

musí 

kopírovat 

celou stránku 

znovu. 

Čtení ve 

slabikáři 

A.D. neustále opakuje, že doufá, že jim vydrží tichoučko, 

aby bylo slyšet i někoho, kdo má slabší hlas. Pokračují 

čtením ve slabikáři. A.D. schválně kvůli výzkumu vyvolává 

cizince. Čtou vždy jednu větu. T2. a A. nevědí, kde mají číst. 
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T1. čte velmi technicky, byl A.D. vyvolán záměrně až na 

poslední větu, jelikož ještě psal. 

Následuje cvičení ve slabikáři, kde mají škrtnout slovo, které 

není na obrázku (mamut, nanuk), T1. je napomenut, že nemá 

v ruce tužku (příliš nevnímá). Škrtají slovo mamut a povídají 

si o tom. 

D. odpovídá: „Je pravěký slona.“ 

Vždy vysvětlují, co slova znamenají.  

„Deka, Veka“ – T1. se hlásí a říká, že deka je postel. A.D., 

říká, že deka není postel, ale, že aby nám nebyla zima, tak se 

jí přikrýváme.  

„Salám, salát“ – vysvětlují, co je salám a co salát. Každé dítě 

může říci, co chce ke každému slovu. A. např. říká, že se 

dává do toustu.  

„Kotel a konev“ – vysvětlují si, co je to kotel. A.D. se ptá, 

zda si děti myslí, že někdo doma má ještě kotel. Vyvolává 

R., který říká, že se s ním vaří. D. říká: „…že můj děda má 

doma kotel a v něm vaří“. Následně si děti mají vytáhnout 

desky s písmenky. V tomto případě se děti dost „rozjely“. 

Např. T2. začal střílet a T1. začal běhat po třídě. To A.D. 

okamžitě utíná. 

Skládání 

slabik a 

tvorba 

slov 

Mají za úkol složit slabiky. První slabika je „KU“. A. si 

zapomněl písmenka doma. Nedělá tedy nic. Následuje 

„KÁ“, „LÉ“. Se slabikou „LÉ“ mají cizinci největší 

problém, jedná se o R., D. i T1. a T2. Následuje slabika 

„KY“ s tvrdým Y (říká učitelka). 

Následně mají děti vytvořit 2 slova, co zvládnou složit 

z těchto 4 slabik. Poté tato slova mají napsat psacím písmem 
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na tabulku.  

T1. to má později správně, asi ho opravili spolužáci. Celá 

třída má stejná slova, a to „KUKÁ“ a „LÉKY“. Kdo má 

hotovo, má vymýšlet další slova. T2. měl složeno „LÉKI“, 

ale slovo později přepsal na „LÉKY“. A. opsal z písmenek 

sousedky N. „KUKÁ“ a „LÉKI“ na tabulku.  

Paní učitelka A.D. jde k T1. a opravuje ho, že má napsat 

„KUKÁÁÁÁÁÁ“, ten opravuje, neměl tam čárku. Poté A.D. 

rozdává písanky, které opravila.  

 

 

Matematika 

Aktivita Průběh Poznámky 

Pozdrav Hodina začíná pozdravem, který spočívá v tom, že si 

všichni stoupnou. Někteří žáci s tím mají problém, a tak 

dostávají od učitelky úkoly navíc. 

 

 

Slovní úloha Následuje práce pro celou třídu, mají si vyndat čísla 

(papírky). A.D. říká slovní úlohu motivovanou 

olympiádou: 

3 góly vstřelil český tým, 2 góly americký tým, kolik gólů 

bylo vstřeleno celkem?  

K. se válí po zemi a na to učitelka A.D. nereaguje. Ptá se 

dětí: „Proč jsi zvolil dvojku do svého příkladu?“ 

Ukazují všichni kromě T1., ten si hraje s papírky a poté, co 

mu A.D. opakuje, co má udělat se rozhlíží po ostatních a 

ukazuje správně. 

Všichni žáci 

mají úlohu 

správně 

včetně 

cizinců. 

Všichni 

ukáží na 

prstech pravé 

ruky 

výsledek. 
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Hra na 

nejhoršího 

počtáře 

Následuje hra na počtáře, jedná se o alternativu Mrazíka, 

kdy A.D. zadává úlohy a ten, kdo z dvojice neví, zůstává 

stát. První příklad pro dvojici u dveří. A.D. schválně bere 

první lavici u dveří, jelikož T1. (sedící u okna) ještě není 

připraven. Cizinci při této hře nezůstávají stát. Hra je tedy 

pravděpodobně nestresuje.  

Poslední zůstává L., učitelka A.D. to komentuje tak, že si 

dneska hodně započítá. 

 

Děti hru 

vyžadují. 

Práce 

s puntíky, 

manipulace 

Následně si děti vytahují puntíky od jedné do deseti. Mají 

je seřadit od největšího k nejmenšímu. Všichni tuto aktivitu 

zvládají, včetně cizinců. Poté mají puntíky seřadit podle 

toho, jak to A.D. napsala na tabuli. Během aktivity obchází 

děti a cizincům vysvětluje, pokud nerozumí.  T1. asi neví, 

co má dělat, a tak tuto aktivitu nedělá, otáčí se a zlobí 

spolužačku za sebou. Na to A.D. reaguje tak, že říká, ať se 

otočí. Následuje seřazení od nejmenších po největší. To již 

T1. zvládá. 

 

Doplňování 

do 

posloupnosti 

Na tabuli je napsaná posloupnost, ale jsou v ní vynechána 

čísla.  

0_2_45_ _8 

_9_7_ _4_ _ 

3_ _6_ _9_ 

9_ _65_ _2 

Děti doplňují čísla do posloupnosti, po jednom chodí 

k tabuli. Ostatní děti mají kontrolovat. Zpočátku se zapojují 

všechny děti. Ke konci se nudí a kreslí si na lavici (T1), 
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baví se mezi sebou (D. a R.) apod.  

 

Rozstříhané 

úlohy 

Dále se A.D. ptá, kdo má lepidlo. Kdo ho nemá, podívá se, 

od koho si ho půjčí. Mají vytvořit zástup, dostávají 

rozstříhanou úlohu, tu mají poskládat, pak nalepit a 

nakonec vyřešit (viz foto). Úloh je asi 5 druhů. T1 schválně 

nedostal slovní úlohu, jelikož by kvůli jazykové bariéře 

nepochopil zadání. A.D. má přesně určeno, kdo dostane, 

jakou úlohu.  

 

A.D. opakuje zadání. Aby všichni chápali, co mají dělat. 

Kdo má i spočítáno, má se podepsat a dát to na stůl paní 

učitelky. Všichni to mají nalepit. T1. aktivitu stíhá, stejně 

jako i většina dětí.   

 

Děti neustále 

chodí za 

mnou nebo 

za A.D. a 

říkají nám, 

co mají na 

srdci, a to i 

cizinci. Např. 

„Paní 

učitelko, já 

jsem měl 

úplně 

přilepený 

prsty.“ (D.) 

nebo „Paní 

učitelko, víte, 

co je to 

něco.“ (A.) 

A. se o 

přestávce 

chová k paní 

učitelce 

velmi 

familiárně, 

objímá jí a 

klepe jí na 

ramena. 

Všichni si 



90 
 

hrají 

s kostkami. 

 

Český jazyk 

Aktivita Průběh Poznámky 

 V této hodině je přítomna pouze polovina žáků, protože 

druhá polovina má zrovna Anglický jazyk. Z žáků s OMJ 

jsou v této hodině žáci: T1. a R. 

 

Čtení na 

známky 

Sedají si na koberec do kroužku se slabikářem. A.D. bude 

známkovat čtení na žádost původní třídní paní učitelky. R. 

čte jako první a dostává 1. Každý čte kousek a dostane 

známku. T1. odchází na záchod. R. při čtení ruší boucháním, 

učitelka ho okřikuje, ať neruší ostatní. 

Poté čte T1., má za úkol číst po sloupcích domeček – jedná 

se o slabiky. Nechápe, co je po sloupcích, A.D. opakuje 

zadání, jiná holčička mu ukazuje ještě jak, má postupovat, 

dostává 1-. Sedí vedle A.D., aby ho měla na očích.  

Poté čte R., který čte lépe než ostatní děti. Dostává jedničku 

a poté se plazí po zemi pryč z koberce, zalézá až 

k molitanovým kostkám, kde bouchá hlavou a hraje si 

s nimi, na to A.D. nereaguje a poslouchá, jak čtou ostatní 

děti. Poté, co R. odnáší na koberec molitanovou kostku, mu 

A.D. říká, že ji má hned vrátit zpět. 

Učitelka tedy trestá dva nejzlobivější žáky (mezi něž patří i 

R.) tím, že se nebudou účastnit hry, která bude následovat, 

ale dostávají práci z matematiky a psaní.  

 

Seřazování 

slov 

Následují instrukce ke hře, která spočívá v tom, že se žáci 

rozdělí na stanoviště podle barev, na těchto stanovištích 
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seřazují slova podle toho, jak jsou ve slabikáři. 

Každé dítě má jedno stanoviště podle barev. Seřazují slova 

tak, jak jsou ve slabikáři. Pak zavolají paní učitelku A.D., ta 

to kontroluje a poté zamíchá. Děti si mění stanoviště. 

Jakmile všechny děti byly na stanovištích všech barev, mají 

odevzdat tyto hromádky pod tabuli. 

Soutěž Rozdělují se na družstva 1 a 2 – výběrem první, druhý. 

Každá skupina má karty dvou barev, které si rozloží si. Před 

tabulí jsou také kartičky, nějak srovnané. Každá skupina má 

srovnat své kartičky podle toho, jak jsou srovnané před 

tabulí. Děti při zápalu hry běhají a křičí na celou třídu. 

Přitom hra není na rychlost, ale na správnost. „Zlobilové“ 

dostávají úkol z matematiky a pak psaní.   

Dochází ke konfliktu, jelikož T1. si špatně zapamatoval 

pořadí slov, a tak se hádají, jak je to správně.  

Následuje kontrola, kdy čte vždy jeden tým a A.D. říká, zda 

mají chybu. Poté A.D. přečte sloupeček. 

Pokračuje další kolo, přičemž jedna kartička zmizela. T1. 

skládá slova úplně jinak, ostatní děti mu říkají, že to přece 

nemůže mít správně. 

 

Hledání 

slabik 

Poté si každý ze skupiny vezme jedno slovo a odnese si ho 

do lavice. A.D. se ptá: „…kolik má to tvoje slovo písmen.“ 

Přečtou vždy slovo. Kdo souhlasí, má se přihlásit. T1. se 

nehlásí, A.D. se proto ptá: „…T1. ty nesouhlasíš?“ 

T1. má slovo „ZAKUKÁ“, A.D. se ptá, kolik má slovo 

písmen, T1. říká 3, pak 7. A.D. tedy píše slovo na tabuli a 

počítají společně. T1. hádal a nedokázal ani ukázat 6 na 

prstech poté, když počítali společně. Pravděpodobně 
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nerozuměl zadání, jelikož počítání mu celkem jde. 

Tichá 

pošta\ 

Hrají tichou poštu. Nejprve posílá slovo A.D., pak jiná 

holčička. T1. se přesouvá tak, aby nebyl na konci, a sedá si 

doprostřed kroužku. Slova pak posílají na druhou stranu. Pak 

se A.D. ptá: „Kdo chce vymyslet na 3 slova?“, hlásí se R. a 

posílá. T1. se stává posledním a říká: „Řeka na je“, R. říká, 

že chtěl poslat: „Řeka jede na“. 

 

 

Výtvarná výchova (2 vyučovací hodiny) 

Aktivita Průběh Poznámky 

 Opět dlouho trvá, než se děti zklidní před začátkem hodiny. 

D. válí sudy. Poté se všichni posadí. 

 

Motivace A.D. nejprve vysvětluje, jak budou postupovat, tedy že 

nejprve budou kreslit tužkou a pak vodovkami. Minule 

pracovali voskovkami, a tak dnes „…bude změna, protože 

kreslit znovu voskovkami by byla nuda.“ T1. vytahuje 

voskovky. Přikrývají si stůl. Následně A.D. čte báseň o 

zimě, která bude inspirací pro malování. Mezitím si děti 

začínají chodit pro vodu, takže pravděpodobně 

neposlouchají. A.D. čte druhou básničku.  

Pak se učitelka ptá, kdo by měl nápad, čím se můžeme 

inspirovat z téhle básničky. Děvčata, která dávala pozor 

říkají, že zimou.  

Budou dělat portrét paní Zimy. A.D. se ptá, co by ta paní 

Zima mohla mít. Mohla by být modrá a bílá. Následně se 

A.D. ptá, zda máme jenom jeden odstín modré. „Jak toho 

docílíme, aby byla tmavá nebo světlá?“ 

Pak se mají rozmyslet, jak bude vypadat paní Zima. Mají 
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udělat návrh tužkou, pak zavolat A.D. a ta dá svolení, zda si 

mohou dojít pro vodu a začít malovat vodovkami. 

Tvorba Některé děti začínají kreslit zimní krajinu. Je vidět, že 

většina dětí je zvyklá na jasné instrukce bez kreativity, 

neumějí si tedy poradit s touto svobodou.  

Postavy jsou často malinké a děti nechápou, že se bude pak 

kreslit vodovkami, takže kreslí spoustu detailů a vybarvují. 

A. asi nepochopil zadání, jelikož sedí a nekreslí velmi 

dlouho. Proto mu to A.D. znovu vysvětluje zadání.   

T1. kreslí obrázek a jakmile má hotovo, otáčí papír a kreslí 

komiks s drakem apod. Je vidět, že ho kreslení baví. 

A. stále nekreslí, neví, jak začít. Zadání již evidentně chápe, 

ale vůbec se nesnaží to zkusit. Proto mu A.D.  říká, ať to 

zkusí, že obrázek nemusí být nejkrásnější, ale musí to 

alespoň zkusit, když to nezkusí, nikdy se to nenaučí. Ten 

tedy začíná kreslit. Dílo dokončil jen tužkou. 

D. pak vytváří při úklidu fontánu z vody a polije celou 

podlahu. Je tedy opravdu potřeba zasáhnout a A.D. zasahuje 

velmi razantně, křičí. Všichni si jdou uklidit a A.D. uklízí 

podlahu.  
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Český jazyk 

Aktivita Průběh Poznámky 

 Jedná se o druhou půlenou hodinu českého jazyka. Ve třídě 

je tedy opět jen polovina žáků. Z žáků s OMJ jsou přítomni 

žáci A., T2. a D.  

 

Čtení na 

známky 

Hodina začíná tím, že si žáci opět sedají do kroužku na 

koberec. Čtou postupně po jednom a nahlas, učitelka 

známkuje úroveň jejich projevu. Děti jsou úplně rozhozené, 

A.D. musí zasahovat křikem, K. neustále ruší, něco 

komentuje, a proto ho musí okřikovat. Začíná číst A. Čte 

moc pěkně. Poté čtou ostatní, již velmi rušeni žákem K. 

A.D. na něho křičí, jelikož K vydává zvuky, dělá svíčky, válí 

sudy apod. A. se pak také baví s K., aby mu počítal, jak 

dlouho vydrží ve „stojce“ (jedná se o svíčku) a pak jde za 

mnou a ptá se, co je Einstein. 

K. ruší tak moc, že mu A.D. chytá nohy a dává ho do polohy 

v sedě. K. neustále odmlouvá.  

Pak čte T2. K. je celou dobu ve svíčce. A.D. vyvolává K., 

ten jí odmlouvá a skáče do řeči. A.D. trpělivě vysvětluje, kde 

má číst. A.D. pak vysvětluje, že nesoustředěnost K. má vliv 

na jeho výsledky ve čtení. Dostává 2-. 

 

Seřazování 

slov 

Následuje hra/ viz výše/ na stanoviště. Děti jsou ve dvojici i 

po jednom, jak to vyšlo.  

A. je ve dvojici s dívkou a spolupracují spolu. T2 zase 

s jinou holčičkou. 

 

Soutěž Následuje soutěžní hra, kdy jsou vytvořeny dva týmy, jejich 

úkolem je zapamatovat si pořadí slov, které vytvořila paní 
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učitelka pod tabulí, toto pořadí mají vytvořit stejně ze svých 

lístečků. Žáci při této aktivitě velmi dobře spolupracují. 

Žáků s OMJ se ujímá vždy nějaký jiný žák, které s nimi 

postupuje. 

 Kdo má hotovo, sedá si na koberec a má odpočívat a krátké 

shrnutí ze strany A.D. 

 

Čtvrtá třída – učitelka B.S. 

Český jazyk 

Aktivita Průběh Poznámky 

Kontrola 

DÚ 

Žáci skloňují slova, která měli skloňovat za domácí úkol, 

B.S. mezitím okřikuje žáky, aby dávali pozor. Vždy říkají 

slova, která měli doplnit a vzor, podle kterého slovo 

skloňovali. Při kontrole B.S. chodí po třídě a vyvěšuje 

podstatná jména, vždy jedno. Následuje zklidnění dětí, kdy 

se mají všichni podívat na B.S. a zavřít pusy. 

 

Opakování 

a 

demonstrace 

Poté opakují rod mužský. Ukazují si na příkladu dětí, kteří si 

stoupnou před tabuli a jeden je vždy za kluka a jeden za 

neživotný mužský rod (věc za neživotný rod dostává určený 

žák do ruky – penál, ovladač). Jeden žák vysvětluje, že u 

neživotného se nemění tvar ve 4. pádě. 

Žák s OMJ 

S. kouká a 

pravděpod

obně neví, 

co se děje.  

Zapamatová

vání slov 

Následuje aktivita, kdy děti chodí po třídě a mají si 

zapamatovat co nejvíce slov na lístečkách. Podmínkou hry je, 

že budou mít zavřené pusy. S. dostává pokyny individuálně, 

aby lépe pochopil, co má dělat. Má si ale zapamatovat také 

co nejvíce slov, tato slova pak B.S. odstraňuje a žáci je mají 

zapsat do sešitu. Jeden žák – M. nezapisuje nic (sedí vedle S. 

a prý nemá sešit). S. dostává pomoc od učitelky. Následuje 

společné čtení slov nahlas, kdy žáci mají určit, zda se jedná o 
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životný nebo neživotný.  

Vymýšlení 

slov rodu 

mužského 

B.S. říká celé třídě: „Pojď ke mně“. Děti dostávají papírky. 

S. jde až když vidí, že ostatní děti jdou také. Dostávají 

papírky, na které mají napsat sadu 6 podstatných jmen rodu 

mužského životného a 6 podstatných jmen rodu mužského 

neživotného, jakýchkoliv.  

 

 S. dostává jiný úkol – má doplňovat koncovky podstatných 

jmen v korektuře – viz foto.  

Také V. dostává pomoc od učitelky B.S., ta vysvětluje znovu 

zadání, V. může používat učebnici, kde má vše vysvětleno a 

má tam také příklady. Jméno mohou použít jen jedno. Kdo 

už to má, přijde s papírem za B.S., která to zkontroluje. S. už 

má hotovo, ale sedí a čeká. Ostatní žáci se mezi sebou baví a 

radí si, S. ale nemluví. B.S. mu práci pak individuálně 

kontroluje, říká např.: „…i máš správně, ale je tam tvrdé y.“ 

Text má pak přepsat do sešitu. 

 

Pracovní list Všichni mají následně pokračovat v dalším úkolu, který B.S. 

zadala těm, co mají předchozí úkol správně. Mají doplňovat 
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pracovní list (viz foto).  

S. už má hotovo (přepsáno v sešitě), ale sedí a nic nedělá a 

ani neříká. Děvčata, která mají hotovo jdou k A. a M. a 

pomáhají jim. Kdo tento pracovní list nestihne, ho má 

dodělat za domácí úkol. S. ho nedostává vůbec. 

Shrnutí a 

práce na 

pracovním 

listu 

Následuje shrnutí, kdy děti vysvětlují, jak mají poznat 

životnost a neživotnost. Poté děti doplňují, B.S. vysvětluje, 

jak mají děti papír doplnit.  

B.S. si stoupá k S. a pomáhá mu opravovat text. Má špatně 

např. opsané malé „L“ u slova Litomyšl. B.S. ukazuje, jak se 

píše velké „L“. Ukazuje, jak se píší jednotlivá písmena. B.S. 

vysvětluje i část přestávky. Doplňovačku B.S. opravuje jeho 

tužkou, aby tolik chyb nebylo demotivující. 

Ostatní žáci si již dost radí a povídají. 
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B.S. látku vysvětluje S., že má jít na angličtinu (velmi 

pomalu a srozumitelně) a určuje žáka, který ho tam odvede.  

 

 

Matematika 

Aktivita Průběh Pozná

mky 

 Jedná se o hodinu, kde je jen polovina třídy, druhá polovina má 

v tomto čase angličtinu. V této polovině je z žáků s OMJ přítomen 

pouze žák S. a do třídy přichází asistentka, která si vedle něho 

sedá. 

 

Opaková

ní 

B.S. dětem říká, že se pozdraví. Všichni si stoupnou. Pak opakují 

učivo, které probírali den předtím. Definují si sudost a lichost. 

 

Rozehříva

čka 

Mohou začít s hrou, která spočívá v tom, že učitelka bude říkat 

úlohy, pokud výsledek úlohy bude sudý, žáci mají poskočit, pokud 

lichý, žáci si mají sednout. Asistentka překládá instrukce, aby S. 

věděl, co má dělat, ten poslouchá a správně se zapojuje do hry. 

Např. 300, 26:2, 58+16, 25x2, 100:20. 

 

 

Slovní 

úlohy + 

tvorba 

vlastní 

Děti si otvírají sešit. S. s asistentkou diskutuje a ta mu říká, že bude 

psát. B.S. říká úlohu, kterou asistentka překládá.  

 Denně sním 10 bonbonů. Kolik jich sním týdně? 

 Petr uvařil svíčkovou a k tomu 6 šišek knedlíků. Každá 
šiška se dá rozdělit na 12 jednotlivých knedlíků. Kolik 
knedlíků máme?  

 

Při této úloze se mj. hlásí S. – B.S. ho vyvolává, a ten 
odpovídá ukrajinsky – Asistentka překládá – 12x6=72 

 



99 
 

 Petr pozve 6 lidí na velký rodinný oběd. Kolik každý může 

sníst maximálně knedlíků, aby to bylo spravedlivé? 

Dále mají děti za úkol vytvořit slovní úlohu pro kamaráda 

z jakéhokoliv prostředí. Má se jednat o zadání. Děti se stávají 

učitelem. Asistentka říká, ať S. zkusí mluvit česky, popsat může 

ukrajinsky. S. zapíše úlohu ukrajinsky.  Asistentka ji pak přepisuje 

přímo v sešitě do češtiny, S. je při tom pasivní, pouze sedí.  

 

 Kdo má hotovo, má zapsat výpočet své slovní úlohy. Poté 

odevzdává sešit učitelce B.S. a následně dostává papír (viz foto). 

 

S. také dostává papír, ale jiný. Asistentka mu ho donáší a 

vysvětluje zadání. Jedná o jiné dva papíry, než mají ostatní děti 

(viz foto níže). Na tomto papíře má dělat cvičení 1 a 3 a dále 

vyplňovat tabulky. Při práci se S. zasekl, asistentka se ho ptá: 
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„Pořád se ti stýská?“ Probírají tedy i jeho osobní problémy.  

  

S. nedělá práci na svém papíře, když zrovna asistentka nesedí 

vedle něho. Jen sedí a kouká. 

Kontrola Ostatní děti si kontrolují slovní úlohy z papíru společně u tabule  
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úloh 

z papíru u 

tabule 

(vždy jedno dítě vysvětluje, jak postupovalo a další jde úlohu 

dopočítat). B.S. vysvětluje. S. jde počítat příklad na tabuli – 

asistentka upozorňuje, že může jít, že ví výsledek. Jedná se o 

příklad 4 810 – 2 655= 2155 (pod sebou, jen výpočet), který S. 

vypočítal správně. Zažívá úspěch.  

S. dostává své papíry za domácí úkol, jelikož je nevyplňoval vůbec 

v hodině. 

 

Matematika 

Aktivita Průběh Poznámky 

 Jedná se o hodinu, kde je jen polovina třídy, druhá polovina 

má v tomto čase angličtinu. V této polovině je z žáků s OMJ 

přítomen pouze žák V. Struktura hodiny je stejná i fotografie 

jsou stejné jako v hodině předchozí, proto zde uvádím jen 

rozdíly. 

 

Opakování Žák V. není příliš aktivní.  

Rozehřívačka Na sudý výsledek mají žáci skočit a na lichý si sednout. 

Nikdo, ani V. nemá potíže s porozuměním pravidlům a hru 

zvládá bez chyb. 

 

Slovní úlohy  Následuje aktivita, kdy si děti mají zapsat do sešitů zadání 

úloh, které učitelka diktuje. Žáci mají úlohy vyřešit každý 

sám. Žák V., ale potřebuje pomoc, věnuje se mu tedy 

učitelka. Výsledky pak kontrolují na tabuli všichni společně. 

Při psaní výsledů se V. nehlásí a k tabuli nejde.  

 

Vymýšlení 

vlastní slovní 

úlohy 

Poté mají žáci vymyslet vlastní slovní úlohu pro kamaráda a 

zapsat ji. Úkol je pro žáka V. těžký, může se tedy inspirovat 

v učebnici. Vymýšlení úlohy mu trvá mnohem déle než 

ostatním žákům, pomáhá mu pak tedy i asistentka. 
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Vlastivěda 

Aktivita Průběh Poznámky 

Opakování 

a zadání 

úkolu 

B.S. vykládá látku „Přemyslovci“ a ptá se, v jakém žili 

období. Žáci dostávají pracovní list. Asistentka S. 

vysvětluje, o co jde.  

Asistentka 

mluví s S. 

občas i 

česky, aby 

pomalu 

rozuměl. 

Šifra Vzadu na koberci mají zašifrované písmo, kódy a rébus. 

S. reaguje na signál zvednuté ruky, kterým B.S. ukazuje 

ticho. Děti mají pochopit rébus a napsat pomocí písma 

své jméno. Žáci jsou ve 3 skupinách, které používají 

(určené od B.S.). Pracují ale samostatně. Skupina, ve 

které je S., má na pomoc asistentku.  

 

V. dost opisuje a ve skupině zůstává jako poslední.  

 

Pracovní 

listy 

Následně B.S. rozdává do každého hnízda text a žáci mají 

napsat, jak se písmo v textu jmenuje. Dříve z této látky 

psali na to písemku, a měli by to tedy vědět. S. ale neví, a 

proto se ptá asistentka dívek. Následně vysvětluje další 

Samostatná 

práce -  S. 

s pomocí 

asistentky 



103 
 

úkoly, které mají na papíře. Paní asistentka vyplňuje papír 

S., tak, aby byl česky.  

Na tabuli jsou další papíry (barevné), kromě těch na 

stolech (v hnízdech). Ty mají žákům pomoci při 

vyplňování pracovního listu. V. se zapojuje. Asistentka 

s B.S. vysvětlují S., co má kam doplňovat.  

Na konci hodiny si B.S. pracovní listy vybírá a bude je 

prý známkovat jako práci v hodině. 

 

B.S. vysvětluje, co má S. dělat, nemusí psát, může jen 

kreslit. Na druhé straně pracovního listu totiž jsou ještě 

úkoly – napsat rozdíly mezi svobodným a nesvobodným 

člověkem, dále nakreslit a popsat středověkého člověka a 

sepsat jídelníček středověkého člověka. S. se pak hlásí, 

protože nerozumí příliš tomu textu. Asistentka překládá. 

Věnuje se ale i V. Žáci mohou používat všechny možné 

materiály a spolupracovat v hnízdech.  

Asistentka si sedá k S. a pomáhá mu s překladem. Ten 

kreslí.  

zvládá.  
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1. Rozhovory 

Rozhovor s A.D. 

Kolik času navíc Vám zabere příprava na hodinu vzhledem k přítomnosti žáka s OMJ ve 

vaší třídě? 

Podle mého odhadu zhruba 10-15 min k době každodenní přípravy. Srovnávám si v hlavě, 

jestli žáci s OMJ zvládnou vše, co jsem vymyslela a hledám případně na internetu, zda jsou 

mé představy reálné. 

Kde berete inspiraci a informace pro práci s žákem s OMJ? 

Nejvíce využívám internetové zdroje, např. zajímavé webové stránky jsou: 

www.inkluzivniskola.cz, www.msmt.cz, www.cizinci.cz, web Klubu Hanoi. Dále také 

konzultuji se zkušenějšími kolegy a pak také pracuji s doporučeními, která jsem získala na 

PedF UK. 

Jak Vás podporuje vedení školy? 

Jako zastupujícího učitele velmi málo. Podporu dostává především třídní učitelka. 

Využívám jen možnosti asistentů, kteří si jednou až dvakrát v týdnu odvádějí žáky cizince 

na hodinu českého jazyka. 

Jakými způsoby nejčastěji upravujete metody výuky pro žáka s OMJ a jaké metody výuky 

při práci s ním nejčastěji využíváte a proč? 
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Úkol je zadán více způsoby – písemně, slovně... Pokud je úloha zadána jen slovně, volím 

krátké věty. Pokud žák neporozumí zadání, úkol mu zopakuji vícekrát a obměním některá 

slova, pokud je třeba. 

Nejslabší žák cizinec, který potřebuje největší podporu sedí v blízkosti mého stolu. Mohu 

tak stále sledovat průběh jeho práce.  

Žák cizinec má při diktátu/opisu/přepisu vždy více času než ostatní žáci. 

Jakým způsobem se snažíte socializovat cizince? 

Žáci cizinci nesedí společně. Žák se při spolupráci se spolusedícím více zapojuje. 

Při položení otázky pro všechny žáky nechávám žáka cizince také mluvit, přestože ostatní 

nerozumí konkrétní větě, kterou vysloví.  

Při rozdělení žáků do dvojic/skupin – záměrně začleňuji žáky cizince do konkrétní skupiny, 

která žákovi cizinci dokáže při práci pomoci.  

Co je dle Vás nejdůležitější, aby učitel dělal pro úspěšnou integraci žáka s OMJ? 

Začlenil ho správně do kolektivu třídy. 

Jaké profesní kompetence učitele považujete za klíčové při práci s žákem s OMJ a proč? 

Podle mého názoru je nejdůležitější kompetence pedagogická (ze začátku musí učitel 

porozumět žákovi, než ho začne cokoliv didakticky učit). pak komunikativní, na komunikaci 

kladu asi celkově největší důraz.  

Máte pocit, že těmito kompetencemi disponujete, a že to má pozitivní vliv na začleňování 

s OMJ? 

Ano, snažím se. Samozřejmě pedagogická kompetence se bude rozvíjet s praxí, já se na ní 

snažím pracovat tím, že čtu různé stránky a konzultuji s kolegy. Komunikace, kterou volím 

s žáky cizinci má podle mého názoru pozitivní vliv, protože mi většinou rozumějí.  

Jaké cíle si dáváte při integraci žáka s OMJ? 

Začlenit žáka do kolektivu – komunikace se spolužáky, učiteli, ... Žák zvládne většinu 

společných úkolů se třídou – čtení, psaní, počítání. Žák porozumí zadání úkolu/pokynu a 

umí na něj vhodně reagovat. 
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Co přesně musíte dělat jinak při práci s žákem s OMJ? 

Mluvím pomaleji a srozumitelněji, než kdyby žák s OMJ ve třídě nebyl. Také žáky cizince 

více kontroluji a opakuji jim zadání. 

Jak se Vám dle Vašeho názoru daří začleňování žáka s OMJ? 

Záleží na jednotlivé hodině a úkolu. Snadnější úkoly už zvládáme společně perfektně. 

Problém je někdy ve společné komunikaci - např. diskuse v kroužku se třídou na koberci. 

Jak se snažíte motivovat žáka s OMJ? 

Žáka motivuji stejně jako ostatní žáky. Nedělám rozdíly. 

Jaké předměty či kurzy (na VŠ i mimo) Vám nejvíce pomohly pro práci s tímto žákem? 

Předmět: Čeština jako druhý jazyk (PedF UK), praxe v průběhu studia na PedF - často 

jsme se dostali do tříd s žáky cizinci (ZŠ Vodičkova, ...). 

Cítíte se dostatečně připravena na práci s žákem s OMJ? 

Příliš ne.  

Dostal/a jste se někdy do kontaktu s žákem, který zažíval syndrom vykořenění? Jak 

takovýto syndrom u něho probíhal a jak vypadala Vaše intervence? 

Nesetkala. 

Spolupracujete při integraci žáka s OMJ s jinými lidmi (poradny, konzultace s kolegy…)? 

Určitě se zkušenějšími kolegy, třídní učitelkou a se zástupcem ředitele na škole. Vždy je to 

ale z mojí iniciativy. 

Rozhovor s B.S. 

Kolik času navíc Vám zabere příprava na hodinu vzhledem k přítomnosti žáka s OMJ ve 

vaší třídě? 

Myslím si, že zhruba 5 min. na každou hodinu. Čas využívám na přípravu pracovních listů 

a jiných materiálů, které dostává pouze žák s OMJ, také si srovnávám v hlavě, co může žák 

s OMJ dělat s námi. 

Kde berete inspiraci a informace pro práci s žákem s OMJ? 
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Nejčastěji od kolegů s většími zkušenostmi, využívám ale i pracovní listy a sešity z nižších 

ročníků.  

Jak Vás podporuje vedení školy? 

Vedení mě podporuje velmi, ve škole jsou speciální pedagogové věnující se těmto žákům v 

době výuky ČJ, využívám někdy i intervence školních psychologů, zúčastnila jsem se i 

školení zaměřujícího se na práci s cizinci, které organizovala škola.  

Jakými způsoby nejčastěji upravujete metody výuky pro žáka s OMJ a jaké metody výuky 

při práci s ním nejčastěji využíváte a proč? 

Metody asi příliš neupravuji, většinu změn ve výuce dělám intuitivně podle toho, zda mám 

pocit, že žák cizinec zvládá nebo ne. Často jim dávám jiný pracovní list, anebo vysvětluji 

zvlášť zadání. Také jim někdy pomáhají ostatní děti.  

Jakým způsobem se snažíte socializovat cizince? 

Mluvíme s ostatními dětmi o tom, jak je to těžké být cizinec, vedeme ranní kruh, do kterého 

se od začátku připojují a zvyšují svoji aktivitu-zprvu jen opakují slova, která jim děti 

vymyslí, později už odpovídají v krátkých větách.  

Snažím se je také zapojovat do běžných činností chodu třídy-služby, všelijaká výpomoc, 

oslovím děti s OMJ a s MJ, aby něco udělali společně, byť se jedná jen maličkost. 

Využívám také intervence školní psycholožky. 

Co je dle Vás nejdůležitější, aby učitel dělal pro úspěšnou integraci žáka s OMJ? 

Byl empatický k situaci cizince a jeho povaze, přistupoval k situacím individuálně a 

zbytečně nesklouzával do stereotypů. 

Jaké profesní kompetence učitele považujete za klíčové při práci s žákem s OMJ a proč? 

Ač všechny kompetence jsou nejen pro učitele velmi důležité, tak asi psycho-didaktická a 

sociální kompetence, protože za nejdůležitější pokládám to, jak se žák cítí ve škole, aby se 

u něj nerozvíjel stud a strach z neporozumění.  

Máte pocit, že těmito kompetencemi disponujete, a že to má pozitivní vliv na začleňování 

s OMJ? 



108 
 

Myslím, že jsem docela empatický člověk a že intuitivně s těmito kompetencemi pracuji, 

věřím, že to pozitivní vliv má, i když každý den mě provázejí pochyby o tom, jestli dělám 

věci správně. 

Jaké cíle si dáváte při integraci žáka s OMJ? 

Aby se cítil bezpečně v prostředí třídy a školy, aby se nebál cokoliv říct, i když to bude 

chybně a aby ostatní žáci dokázali vnímat jeho situaci. Ne vždy se ale u všech dětí setkám s 

empatií vůči cizincovi, také mám někdy pocit, že se dítě s OMJ stydí více před ostatními. 

Co přesně musíte dělat jinak při práci s žákem s OMJ? 

Více komunikovat v jednodušších větách, zda dítě porozumělo, co se dělá. 

Kopírovat speciální pracovní listy a konzultovat s nimi postupy při práci. 

Komunikovat více s jejich rodiči a speciálními pedagogy /psychology o strategii začlenění 

a ulehčení života ve škole. 

Jak se Vám dle Vašeho názoru daří začleňování žáka s OMJ? 

Je to velmi individuální, opravdu záleží na vnitřních dispozicích žáka, momentálně jako 

začínající učitel mám zkušenost se dvěma chlapci z UKR a každý se při svém začleňování 

chová zcela jinak, jeden je stydlivější, ale pracovitý, druhý reaguje trochu s agresí na 

neporozumění. 

Jak se snažíte motivovat žáka s OMJ? 

Chválou.  Jak ústní, tak písemnou, za každý menší pokrok. 

Jaké předměty či kurzy (na VŠ i mimo) Vám nejvíce pomohly pro práci s tímto žákem? 

Předmět věnující se alternativním školním programům (A. Tomková) a školení v 

momentálním zaměstnání věnující se integraci cizincům. 

Cítíte se dostatečně připravena na práci s žákem s OMJ? 

Spíše ne.  

Dostal/a jste se někdy do kontaktu s žákem, který zažíval syndrom vykořenění? Jak 

takovýto syndrom u něho probíhal a jak vypadala Vaše intervence? 
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Zatím ne. 

Spolupracujete při integraci žáka s OMJ s jinými lidmi (poradny, konzultace s kolegy…)? 

Ano, jistě. Konzultuji s kolegy a také školní psycholožkou. 


