
 
 

Projekt „Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí a MŠMT ČR. 

                                                                  
 

 
Témata probíraná v ročním intenzivním kurzu českého jazyka pro žáky cizince. 
 
Hodinová dotace – 6 vyučovacích hodin / týden (úterý, středa, čtvrtek vždy první dvě vyučovací hodiny) 
 
Ve výuce bylo přítomno 8 žáků čínské a vietnamské národnosti. Byli to žáci jedné školy; druhé, čtvrté, páté, šesté a osmé třídy. Každý z žáků měl 
svůj individuální vyrovnávací plán. 
 

Téma  Komunikační situace / Gramatika 
Seznámení – seznamovací rozhovory  
 

Jak se jmenuješ? Odkud jsi? Co děláš? Jak se máš? 
Kolik je ti let? Kde je..? 
Přechylování Vietnam-Vietnamec-Vietnamka  
Děkuji. Není zač. 
Sloveso BÝT + zápor 

Abeceda 
 

Seznámení s jednotlivými hláskami + výslovnost hlásek  
 
 + pojmy háček, čárka, kroužek 
 

Škola 
 

Místnosti ve škole, popis školy a třídy. 
Orientace v budově – příslovce (nahoře, dole, vlevo, vpravo). 
Předměty ve třídě, školní pomůcky 
Rody PJ 
Přivlastňovací zájmena můj, tvůj (moje, tvoje) 
Akuzativ – V tašce mám.. 

Obchod, nakupování.  
 

Slovní zásoba. 
Čísla, fráze (kolik stojí) 
Akuzativ.  
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Mít rád + akuzativ. 
Slovesní třídy – první oznámení. 

Rozdělení hlásek.  
 

Psaní i,y po měkkých/tvrdých souhláskách. 
Slabiky. 

Koníčky Procvičování časování sloves 
Mít rád / rád dělat 
Hrát / hrát na 
Baví mě / nebaví mě 

Moje rodina  
 

Přivlastňovací zájmena, přídavná jména, popis osoby. Kladení otázek. 
Protiklady. 

Vánoce  

Popis osoby / postavy – filmový hrdina 
 

Koncovky přídavných jmen.  
Otázky, odpovědi. 

Popis pokoje.  
 

Stavba věty. 

Části lidského těla. 
 

Jaký, jaká, jaké. 
Rozlišení slovních druhů – PJ, PŘJ, sloveso. 
 

Minulý čas. 
 

Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období. 
Co jsi dělal(a).. 

U doktora 
 

Slovní zásoba, práce s dialogy. 
Volání pomoci. 

Cestování 
 

Slovní zásoba (státy, světadíly, dopravní prostředky) 
Slovesa jet, jít, letět, cestovat / cestovat čím. 
Genitiv. 
Rozdíl kde/kam, předložky v, na, do, z. 
Rozhovor na zastávce. 
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Velikonoce  

Česká republika. 
 

Sousední státy, světové strany, zeměpisná slovní zásoba. 

Orientace ve městě 
 

Slovní zásoba město, směry. 
Vpravo x doprava (kde? Kam?) 
Rozhovory, ptaní se na cestu. Kde je..? Jak se dostanu..? 
Slepá mapa. 

Moje bydliště. 
 

Popis cesty, nákres bydliště. 
Práce s mapou města, pojmenování míst ve městě, orientace. 
Cestování po městě. 

Práce s pověstmi 
 

O Krokovi a jeho dcerách. 
Praotec Čech. 

 

 


