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Zajímejte se o své spolužáky, jejichž rodným jazykem není čeština, 

i když jsou školy zavřené 

 

Uzavření škol a online výuka může studenty úplně izolovat a odstřihnout od kontaktu s ostatními. Ze zkušeností 

s březnovým uzavřením škol víme, že někteří studenti - cizinci (s jiným mateřským jazykem) nemají kamarády, 

na něž se při uzavření škol mohou obrátit, případně se bojí kontakt sami začít. Ztrácí tak s češtinou přímé 

spojení, zejména na běžné komunikační úrovni. Vy – jejich spolužáci – tak můžete být v takové situaci třeba 

i jediným spojením s běžnou češtinou, nebo dokonce jediným dosažitelným vrstevníkem v ČR.  

 

Zamyslete se, znáte ve škole někoho, kdo se česky teprve učí, protože není rodilý mluvčí? Kdo pochází z jiné 

země? Můžete mu pomoct: 

 

 Videohovor nebo telefonát: Volejte si – telefonem, přes Skype, WhatsApp, 

Zoom… Zjistěte, jak se ten druhý má, co doma dělá a co mu chybí nejvíc.  

 

 Pište si: Přes zprávy, e-maily, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat… 

Napište si klidně každý den, co je nového.  

 

 Zajímejte se: Ptejte se, jak se má, co dělá, jak mu jdou úkoly, jestli se byl už 

nadýchat čerstvého vzduchu, nebo co říká na vaši novou selfie :) Poznejte se vzájemně, ptejte se, jaká je 

jeho oblíbená barva, jídlo, hudba atd. Naučte se pár slov nebo vět v rodném jazyce vašeho kamaráda. 

Nečekejte, až se ozve sám, buďte iniciativní. 

 

 Hry online: Zahrajte si proti sobě nějakou online hru (např. slovní fotbal, prší, dámu, horolezce na 

https://www.duelovky.cz/tags/live, nebo další hry přes mobil) 

 

 Hry s tužkou a papírem: Při video/hovoru můžete hrát hry jako – lodě, „město-jméno“ (klidně si upravte 

kategorie, místo města si dejte třeba jídlo/potraviny), hádej, kdo jsem (myslím si věc, dávej mi otázky, já 

budu odpovídat ano-ne), diktát obrázku (budu ti říkat, co máš malovat, pak se podíváme na výsledek) a 

mnoho dalších. 

 

 Inspirujte se vzájemně: Tvoříte doma něco? Píšete knihu, kreslíte komiks? Cvičíte či sportujete? Nebo 

znáte super seriál nebo film, který byste doporučili? Sdílejte tyto svoje záliby a bavte se o nich. Zkuste 

jednou něco nového, co vám doporučí kamarád.  

 

 Doučování a společné úkoly: Nepotřebuje váš kamarád pomoc s úkolem? Rozumí zadání, ví, co má 

dělat? Buďte mu přítelem na telefonu, když pracuje na vlastních úkolech, a podpořte ho, aby je zvládnul 

dokončit.  

 

 Zůstaňte v kontaktu a bavte se  Můžete tím hodně pomoct 

https://www.duelovky.cz/tags/live

