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Vážené kolegyně a kolegové, 

 

Nakladatelství OUP nabízí veliké množství učebních materiálů a pomůcek ke kvalitní výuce 

angličtiny nejen na prvním stupni ZŠ a na naší škole je v maximální možné míře využíváme. Přesto jsem 

během své praxe nabyla pocitu, že bychom měli ulehčit práci rodičům, kteří neovládají anglický jazyk a 

chtějí svým dětem s angličtinou nějak pomoci. Jsou to většinou rodiče dětí, které trpí jakoukoli poruchou 

učení a není pro ně snadné zapamatovat si slovíčka tak, jako to v hodinách zvládají ostatní děti. A právě 

díky nim, a hlavně pro ně, vznikly materiály, jež dětem ulehčí práci a pomohou jim osvojit si nové učivo. 

Jsou to slovníčky k učebnicím Chit Chat 1 a Chit Chat 2 a jsou určeny především žákům se specifickými 

poruchami učení a dětem handicapovaným.  

Tyto učební materiály jsem dva roky ověřovala v praxi. Tou nejlepší zpětnou vazbou jsou pro 

mne ohlasy rodičů našich dětí, kterým jednoznačně ulehčily práci při domácí přípravě na vyučování. Děti 

si mohou slovíčka opisovat, trénovat a zkoušet svoji paměť a to nejen ve škole, ale i doma, kde je 

zároveň mohou rodiče zkontrolovat. I dětem s těžšími výukovými, ale i s vážnými zdravotními problémy 

pomáhají lépe se zorientovat v novém učivu, přestože ve škole chybí, zároveň si kdykoli zopakovat učivo 

starší a především jim dávají pocit úspěchu. Děti navíc práce s nimi velice baví a naše pedagogy o to více. 

Učím angličtinu na Základní škole ve Frýdku-Místku. (http://www.4zsfm.cz/) Pracujeme nejen 

s dětmi velice talentovanými a všestranně nadanými, ale soustředíme se zde i na výuku a zlepšení 

výsledků práce dětí integrovaných a také žáků ve specializovaných třídách. Jsme zapojeni do sítě 

Tvořivých škol a činnostní učení upřednostňujeme ve všech předmětech. Hodinu anglického jazyka bez 

činnostního učení si představit snad ani nelze a děti tento způsob výuky milují.  

Ráda bych se s Vámi o tyto materiály podělila a předala nejen kousek své práce, ale také radosti 

z úspěchů našich dětí a věřím, že slovníčky ulehčí práci i Vám i Vašim žákům. 

Chtěla bych velice poděkovat paní Mgr. Martině Válkové za zájem, perfektní jednání a skvělý 

přístup, který nám pedagogům věnovala při každém kontaktování pobočky OUP v Ostravě. 

Můj veliký dík patří paní Mgr. Martě Šigutové, M.A. za odborný názor, posouzení a za hodnotné 

rady, díky nimž se slovníčky dostávají do rukou Vám, pedagogům z celé ČR. 

A v neposlední řadě bych jménem pedagogů a rodičů našich dětí poděkovala vedení Základní 

školy ve Frýdku-Místku Komenského za vybudování perfektního prostředí jak pro žáky, tak pro učitele a 

za podporu při tvorbě učebních pomůcek a materiálů, díky nimž jsme usnadnili práci desítkám rodičů a 

vykouzlili úsměv na tváři i těm dětem, které to v životě nemají snadné. 

 

Přeji Vám i Vašim žákům mnoho úspěchů a radosti z práce. 

 

Ivana Nohlová 
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MY DICTIONARY -  CHIT CHAT 1, 2 -  metodické poznámky 
 

 Slovníčky k učebnicím Chit Chat 1 a Chit Chat 2 byly vytvořeny pro potřeby dětí se specifickými 

poruchami učení, pro děti znevýhodněné, jež mají problém zorientovat se v učivu anglického jazyka. 

Není však nikde psáno, že je nemohou používat i ostatní děti bez jakýchkoli výukových problémů, ba 

naopak. Průměrně nadaným dětem slovníčky pomohou procvičit a lépe si zapamatovat nová slovíčka           

a dětem nadprůměrným vůbec neuškodí, když si jednotlivé strany v tomto doplňkovém materiálu vyplní 

a zafixují si správné psaní slov. I pro děti nadané je někdy problém zapamatovat si, jak se dané anglické 

slovo píše. Slovníčky pomáhají nejen se zapamatováním učiva, ale zároveň žáky velmi motivují, protože 

při těchto opisech slov chybují jen minimálně a my můžeme velice pozitivně zhodnotit jejich výsledky.  

Vyučování anglickému jazyku dětí se specifickými poruchami učení je obtížné, vyžaduje zvýšené úsilí 

všech zúčastněných stan (dětí-učitelů-rodičů). 

Tento slovníček je postaven na: 

- multisenzoriálním vyučování a učení, spojuje zrak, sluch, hmat a kinestetické vnímání. Čím více smyslů 

bude zapojeno, tím se zvyšuje šance na zapamatování,  

- globálním čtení celých slov, osvojování nových slovíček jako celku ve spojení s obrázkem nebo situací, 

- respektování individuality dítěte, je nutné vycházet ze závěrů odborného pracoviště, přizpůsobit 

způsoby a tempo výuky každému jednotlivci. 

Vycházíme ze znalostí, že žáci se specifickou poruchou učení mají obvykle nedostatečně rozvinutou 

zrakovou percepci, neupevněné spojení mezi hláskou a písmenem. Z tohoto plyne pomalé dekódování, 

dvojí čtení, komolení slov. V písemném projevu se objevují stejně jako v českém jazyce přesmykování, 

vynechávání písmen nebo fonetické psaní. Takový žák obtížně rozlišuje hlásky, jejich pořadí ve slově. Žák 

s dysgrafií píše slovíčka pomalu, křečovitě, někdy je slovíčko zcela nečitelné, neboť se zde obtíže 

kumulují. Nutno zmínit také artikulaci (artikulační neobratnost přináší obtíže při učení slovíček) a 

pracovní tempo, kde platí pravidlo, že čím větší je tlak na pracovní tempo, tím horší jsou výsledky. 

Při výuce slovíček anglického jazyka dbáme především na systém, určité jednoduché postupy výuky 

ponecháváme v každé hodině, aby si žáci zvykli a snáze si pamatovali. Zde neplatí, že čím pestřejší a 

různorodější metody výuky používáme každou hodinu, tím jsou výsledky lepší. (Michalová 2004) 

Způsob práce se slovníčkem. 

Dítě může slovíčka vypisovat různými způsoby. Záleží na závažnosti jeho zdravotního nebo výukového 

problému a na tom, jak se již v jazyce orientuje, jak jej zvládá.  

Jednou z doporučených metod k procvičování psaní je tzv. metoda „Look – say – (trace) – cover – 

write – check“. Jak název napovídá, spočívá v následujících krocích: dítě se na slovo podívá – vysloví ho – 

(obtáhne) – zakryje ho – pokusí se napsat – odkryje a zkontroluje. (Anglický NÁPADníček, s. 28)   

Záleží na učiteli, jak bude se slovníčky pracovat. Důležité je, aby děti každé slovíčko několikrát 

slyšely, viděly napsané na tabuli, zopakovaly ho po učiteli a zároveň je při vyslovení měly před sebou 

nejlépe i s obrázkem, jenž pomůže dítěti k jeho zapamatování. Slovníčky používáme tehdy, vyvozujeme-li 

nové učivo a potřebujeme děti naučit novou slovní zásobu k dané lekci. Ve třídě bychom si s dětmi měli 

každé slovo nejprve několikrát hlasitě přečíst, kdy děti správně opakují a zároveň se na psaný tvar dívají 



Mgr. Ivana Nohlová, Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, www.4zsfm.cz 

a vnímají ho. Takto projdeme všechna slova, která chceme děti v dané hodině naučit. Děti začnou psát 

první sloupeček, tedy u každého slova jen jeden opis. Potom by měla následovat kontrola, abychom 

zjistili, zda děti mohou pokračovat v psaní druhého sloupečku. Stále je nutné žákům připomínat, že 

opisujeme vždy slovíčko, které je vytištěné (to v úplně levém sloupci), ne to, které už oni sami opsali! 

Velice dobré je po určitém celku také prokládat psaní čtením, aby si děti stále uvědomovaly, že to co 

opisují, je pouze psaná podoba anglického slova, ale musí k ní znát i podobu akustickou. Podle toho, jak 

se dětem daří, učitel určí, zda mohou pokračovat dál v opisu, či zda je lepší přidat další cvičení (např. u 

tabule) anebo můžeme-li si dovolit třetí sloupec zadat dětem za domácí úkol. Děti ale psaní ve 

slovníčcích natolik baví, že chtějí psát všechny sloupečky hned a většinou je mají bez chyby. Doma dále 

trénují tím způsobem, že si vše zakryjí, vidí opět jen tištěnou podobu slova v levém sloupci a opisují ji na 

zvláštní papír. Potom jim můžeme zadat k dalšímu trénování doplňková cvičení, která jsou na každé 

straně pod tabulkou se slovy. Jde buď o popis obrázků, nebo o spojování slov s čísly atp.  

Pokud jde o obtížně zapamatovatelná slova, je lepší nepracovat po sloupcích, nýbrž po řádcích. 

Každé slovíčko dětem předepíšeme na tabuli, ukážeme, přitom vyslovíme, upozorníme je na možné 

problémy při psaní, řekneme si slova podobná, která již znají a jež se podobně píší nebo vyslovují. Je 

dobré zaměřit se na cokoli, co nám pomůže nové slovo dětem lépe přiblížit a samozřejmě 

nezapomínáme na přiřazení obrázku a stálé připomínání českého ekvivalentu. Děti mohou chodit 

k tabuli slovo obtahovat, opisovat a potom až se můžeme přenést do slovníčku na psaní v řádcích, tedy 

3x opis jednoho slovíčka. Záleží na třídě, na dětech, jak jsou jazykově zdatné atd. Jsou děti, které opíší tři 

sloupečky, potom jim můžeme tištěnou podobu slova zakrýt a ony je zvládnout správně napsat. 

Relativně si je pamatují. Někteří žáci takto zvládají psát už i třetí sloupec. Lekce, kde jsou slova příliš 

dlouhá, mají pouze dva sloupce, (vzhledem k šíři formátu A4) je tedy lepší přidat další opis na zvláštní 

papír. 

Je mnoho dalších metod, které můžeme při vyvozování nových slovíček používat a je velice 

dobré je prokládat a střídat, protože každé dítě je jiné a potřebuje jiný přístup a přitom každé z nich by 

mělo dostat stejnou šanci k zafixování nového učiva. Je důležité, aby i o tomto pedagog přemýšlel a 

snažil se tak pomoci nejen jim, ale také jejich rodičům a zároveň i sám sobě. Jde „jen“ o to, najít 

správnou cestu. V dnešní době nesčetného množství odborné literatury, učebnic a doplňkových 

materiálů, pracovních listů, počítačových programů a interaktivních cvičení můžeme takto 

znevýhodněným dětem velmi pomoci v osvojení si základů cizího jazyka a musíme mít na zřeteli, že není 

důvod, pro který bychom měli dětem se specifickou poruchou učení odpírat právo naučit se cizímu 

jazyku. 

Věřím, že Vám slovníčky budou užitečnými pomocníky a Vašim žákům i jejich rodičům také. Než 

začnete pracovat s těmito materiály, doporučuji přečíst si sborníček nápadů k publikacím Oxford 

University Press. Jde o Anglický NÁPADNíček od kolektivu autorek Hurtová D, Strnadová I, Šigutová M. 

Obsahuje nesčetné množství dalších aktivit, spoustu užitečných rad, nápadů a odborných názorů, bez 

nichž se kvalitní učitel angličtiny nemůže obejít. Zejména učitel, který má ve třídě žáky individuálně 

integrované s SPU nebo učí ve specializovaných třídách pro žáky s SPU základní školy. Myslím, že by 

neměl chybět v knihovně žádného učitele anglického jazyka na prvním stupni základní školy.  

 

 
 
  


