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Knížka je věnována všem odvážným, kteří se rozhodli zůstat v zemi, kde se 
mluví česky. 
Pochopení, že nejste sami, kdo mají problém s jazykem země, ve které chcete 
žít, prolomí strach, nejistotu, ostych a nabízí možnost zůstat.  
          

Bc. Andrea Tenorová 
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Úvod 
 
Osvojení českého jazyka formou ušitou na míru českým dětem působí často 
kontraproduktivně. Proto jsme vytvořili publikaci Hrátky s češtinou, která dětem 
nenásilnou formou pomůže češtinu zvládnout. Učení probíhá formou projektů a 
obsah vychází z témat dětem blízkým.  
Příručka pro výuku českého jazyka pro cizince: Hrátky s češtinou je v souladu s 
naším ŠVP, naplňuje průřezové téma multikulturní výchova. Věnuje se 
tématům, která jsou dětem blízká, jsou v ní náměty na hry, ukázky literárních, 
hudebních, výtvarných a dramatických her. Zabývá se kulturní diferenciací a 
rozdílnostmi rodinného života, seznamuje s tradicemi, kulturním dědictvím a 
srovnává a hledá společné.  
Klíčovou kompetenci etnický původ rozvíjíme v kapitolách týkajících se 
geografie, přírody, historie, známých osobností, kultury. Součástí jsou odkazy 
na encyklopedie a internet, k čemuž žáci mohou využít služeb školní knihovny.  
Lidskými vztahy se zabýváme neustále, v každé kapitole se nabízí možnost 
plynule odbourávat kulturní šok, porozumět cizím vzorcům kultury, orientovat se 
v prostředí, předcházet obranným mechanizmům.  
Většina témat je zpracována formou dramatizace a na základě modelových 
situací a rozhovorů. Budeme rozvíjet průřezové téma multikulturalita a snažit se 
žákům nabídnout možnost syntézy různých kultur formou diskuse. Zaměřili 
jsme se na postřehy jedinců z jiného kulturního prostředí a jejich vnímání naší 
kultury. 

 
 
 



Náměty činností 
 
1. AHOJ! 
 
Naučím se: pozdravit kamaráda, říct jak se 
jmenuji, zeptat se na jméno kamaráda.  
Sloveso být v přítomném čase 
oznamovacího způsobu 

Povídání: Každý má své jméno: Já jsem… a 
kdo jsi ty? – hra v kruhu s míčkem, který 
libovolně předávám tomu, koho se chci 
zeptat na jméno. 
Psaní: Napiš své jméno a ukaž všem, jak se 
jmenuješ 
Hraní: Poskládej své jméno a jména svých 
kamarádů z hadrových písmenek. 
Zpívání a recitace: Jak se jmenuješ? 
Jmenuji se … - vytleskávej své jméno. 
Malování: Nakresli se, tak jak se vidíš ty, 
nech se nakreslit kamarádem tak, jak tě vidí 
on.  
Hledání, zkoumání: Prozkoumej kamaráda, 
čím se od tebe liší, co máte společné? 

 
 
2. BABIČKA 
 
Naučím se: pojmenovat členy rodiny, 
odpovědět na otázky jaký, jaká, jaké? 
Přídavná jména, protiklady. 
 

Povídání: Jaký, jaká, jaké nebo jací můžou 
být? 
Psaní: K zadaným přídavným jménům píšu 
protiklady. 
Hraní: To je moje rodina: Členy svojí rodiny 
sestav z kamarádů a nacvičte krátkou 
scénku, jak to u vás chodí. Nezapomeň 
členy správně pojmenovat. 
Zpívání a recitace: Seznamte se – poslech, 
zpěv 
Malování: Nakresli svou rodinu, popiš kdo je 
kdo, napiš jména. 
Hledání, zkoumání: Kolik členů má vaše 
rodina, kdo s tebou bydlí? 

 
 
3. CIZINEC 
 
Naučím se: odpovědět na otázky, kde 
bydlím, z jaké země pocházím, ukázat na 
mapě zemi odkud pocházím, kde jsem se 
narodil/a. 
Poznám symboly a znaky ČR, zazpívám 
českou hymnu. 

Povídání: Co si pamatuješ, jak to u vás 
bylo? 
Psaní: napiš název tvé země 
Hraní: 
Zpívání a recitace: Kde domov můj? -  
poslech, zpěv 
Kutění: 
Malování: česká vlajka 
Hledání, zkoumání: v atlase, na mapě 
hledám ČR, zemi odkud pocházím – 
barevně označím do slepé mapy 



 
4. ČÍSLO 
 
Naučím se: počítat do deseti, dvaceti…, 
slovně vyjádřit číselný početný zápis, 
základní geometrické tvary. 

Povídání: Jedna dva nebo dvě, tři, čtyři, pět, 
cos to Janku, cos to sněd. 
Psaní: Jednoduché početní příklady podle 
slovního zadání 
Hraní: Zahraj si divadlo s jablíčky podle 
písničky.   
Zpívání a recitace: Měla babka čtyři jabka. 
Kutění: Malé početní divadélko: 
Namalovaná čtyři jablíčka vystřihni a připevni 
na špejli lepící páskou. 
Malování: Tvary domaluj podle své fantazie. 
Hledání, zkoumání: Podívej se kolem sebe 
a hledej předměty, které mají stejné tvary. 

 
 
5. DŮM 
 
Naučím se: říct a napsat adresu bydliště, 
pojmenovat pokoje a zařízení pokojů. 

Povídání: Jak se bydlí v Česku. 
Psaní:  Jak se bydlí v… krátký referát o 
místě, odkud pocházím. 
Zpívání a recitace: Co si zpíváme  u nás 
doma? 
Kutění: Sestav si dům z místností, dokresli, 
co je potřeba. 
Malování: Nakresli si pokojíček podle svých 
přání 
Hledání, zkoumání: Čtvrt, ve které bydlím: 
jaké budovy a stavby tam převládají, jak 
vypadalo místo, odkud pocházím. 
Porovnám. 

 
 
6. DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 
 
Naučím se: vyslovovat ě, správně číst bě, 
pě, vě, mě, dě, tě, ně. 

Psaní: Doplňuj v textu podle zadání. 
Hledání, zkoumání: Vyhledej slova s dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě a přečti kamarádům. 

 



 
7. FÍK 
 
Naučím se: poznávat postavičky 
z večerníčků, uspořádat posloupně děj. 
 
 

Povídání: Znáš Večerníčka? 
Psaní: Napiš jména pohádkových 
postaviček na tabuli, přiřazuj k sobě patřící 
postavičky. 
Hraní: Zahraj kousek z oblíbeného 
večerníčku, poznají tvoji kamarádi, co 
hraješ? 
Zpívání a recitace: Písničky z českých 
večerníčků – poslech, zpěv 
Malování: Nakresli svou oblíbenou 
postavičku. 
Hledání, zkoumání: www. videopohádky.cz 

 
 
 
8. GÁ GÁ 
 
Naučím se: názvy zvířat (samec, samice, 
mládě),  
Citoslovce, zvuky, které zvířata vydávají. 

Povídání: Mám doma zvířátko. 
Hraní: Hádejte zvířátka podle zvuků, které 
vydávají. 
Zpívání a recitace: Když jsem já sloužil to 
první léto 
Kutění: Vystřihni z papíru kartičky, pomíchej 
je a správně nalep do mřížky. 
Malování: Vybarvi si zvířecí rodinky. 
Hledání, zkoumání: Zjisti, čím se zvířátka 
živí, co jedí? 

 
 
9. HODINY 
 
Naučím se: určit hodiny celé, čtvrt, půl, tři 
čtvrtě, rozlišovat včera, dnes, zítra. 
Nepravidelné sloveso být, oznamovací 
způsob času přítomného, minulého a 
budoucího. 

Povídání: Naše staré hodiny bijí čtyři 
hodiny… 
Hraní: Bim bam: Ve dvojicích jeden na 
papírových hodinách ukazuje čas, druhý ho 
hádá, pokud ho uhodne, první hráč zvolá 
bim bam. 
Kutění: Vybarvi a sestroj si své hodiny. 
Malování: Nakresli na čtvrtku A3 hodiny a 
vlep ciferník. Vystřihni a připevni hodinové 
ručičky. 
Hledání, zkoumání: Pohledej v časopisech, 
na internetu různé druhy hodin. 

 



 
10. CHLÉB 
 
Naučím se: postup práce při výrobě chleba, 
vyrobit pomazánky. 

Povídání: Člověka poznáš při práci 
Psaní: Přinesu zapsaný jednoduchý recept 
z domu. 
Hraní: Pozvání na oslavu: hra v rolích. 
Zpívání a recitace: Co si rád/a pozpěvuješ 
při práci? 
Kutění: Vyrobím si pomazánku podle 
receptu. 
Malování: Plakát na oslavu s jídelníčkem. 
Hledání, zkoumání: Seženu si suroviny na 
pomazánku. 

 
 
11. INDIÁN 
 
Naučím se: že na světě jsou lidé různí a 
přeci podobní, jak mám pozdravit v různých 
krajinách. 

Psaní: Bodování je potřebné domluvit, 
stejně tak i pravidla hry. 
Hraní: Twister z barevných ťápot: na velký 
papír barevně otiskneme dlaně a chodidla. 
Po zaschnutí můžeme hrát. 
 Aničko, dej tvojí pravou nohu na ťápotu 
pravé nohy Elišky… 
Kutění: Vytvoř hrací plochu z ťápot. 
Malování: Co umí ruce, co umí nohy? 
Nanes barvu a uvidíš. 
Hledání, zkoumání: Kdo má větší, menší 
nohu nebo ruku. Kolik máme prstů? 

 
 
12. JÍDLO 
 
Naučím se: pojmenovat ovoce a zeleninu, 
Nepravidelné sloveso jíst, oznamovací 
způsob, čas přítomný, minulý a budoucí, 
způsob rozkazovací. 

Povídání: Já jím jablko, ty jíš jablko… 
ukazujeme po kruhu na děti a učíme se 
časovat sloveso jíst. 
Psaní: Vyčasuj sloveso jíst ve všech 
osobách, oznamovacím způsobem, 
v přítomném čase. 
Hraní: Na obchod: Zelinář prodává ovoce a 
zeleninu z bedýnek, prodá jenom správně 
pojmenovanou (nápisy na kartičkách 
překrýt). 
Kutění: Vystřihni a ulož do správných 
bedniček. 
Malování: Vybarvi si ovoce a zeleninu. 
Hledání, zkoumání: Znáš nějakou zeleninu 
nebo ovoce, které tu chybí a roste tam, kde 
ses narodil? Přines ukázat, nakresli, 
vyfotografuj… 

 
 



13. KRK 
 
Naučím se: mluvit česky ještě lépe Povídání: Strč prst skrz krk a další 

jazykolamy a jiné zajímavosti. 
Psaní: KOBYLA MÁ MALÝ BOK – čti a piš 
zepředu i odzadu. 
Hraní: Zahraj s kamarády scénku na námět 
zvoleného jazykolamu. 
Zpívání a recitace: Vytleskej si svůj 
jazykolam. 
Malování: Nakresli svůj jazykolam. 
Hledání, zkoumání: Najdeš další 
zajímavosti jazyka českého? 

 
 
14. LES 
 
Naučím se: báseň, J. V. Sládek: Lesní 
studánka, ilustrovat a převyprávět příběh, 
doplníme slovní zásobu pomocí obrázků 
z DIDY. 

Povídání: DIDA: Doplníme slovní zásobu: 
vybarvuj na obrázku to, co umíš pojmenovat 
Psaní: Napiš, co vše můžeš najít v lese. 
Hraní: Předveď, co dělá hejkal. 
Zpívání a recitace: Lesní studánka – tu se 
nauč, bude ti k užitku. 
Kutění: Vytvoř hejkala z lesních plodů. 
Malování: Domaluj ilustrace k částem textu 
z básně. 
Hledání, zkoumání: Můžeš potkat v lese 
hejkala? 

 
 
15. MĚSTO 
 
Naučím se: názvy užitečných budov ve 
městě, předložky a odpovědět na otázku: 
Kudy mám jít? 

Povídání: Kam jdeš? Kde to je? 
Psaní: Názvy budov 
Hraní: Zahraj si hru s kamarádem podle 
zadaných pravidel. 
Kutění: Nakresli si hrací plochu podle 
předlohy a vlep užitečné budovy.  
Malování: Namaluj si na papír užitečné 
budovy, vystřihni je. 
Hledání, zkoumání: Hledej Áju a Pepu ve 
městě. 

 



 
16. NOS 
 
Naučím se: pojmenovat části těla Povídání: Co máme všichni společné? Že 

máme například… ukazujeme části těla a 
recitujeme. 
Hraní: Hlava, ramena, kolena … 
Zpívání a recitace: Hlava, ramena, 
kolena… 
Kutění: Vystřihni si kartičky s částmi těla a 
pomocí chytré encyklopedie správně přilep 
na tělo. 
Malování: Dokresli si tělo a obličej. 
Hledání, zkoumání: Hledej v šikovné 
encyklopedii, jinak nesplníš úkol. 

 
 
17. OBLEČENÍ 
 
Naučím se: pojmenovat barvy, druhy 
oblečení. 

Povídání: DIDA: doplníme slovní zásobu 
Psaní: Piš názvy věcí z vylosovaných 
obrázků oblečení. 
Kutění: Nastříhej si osm malých lístečků 
z papíru a postupně je očísluj. Podle diktátu 
dělej barevné kroužky. Např.: dvojka 
červená, šestka modrá…  
Malování: Najdi na pracovním listu 
vylosované oblečení a vybarvi podle diktátu. 
Např.: šaty modře, ponožky zeleně 
Hledání, zkoumání: Jak se oblékáte u vás, 
které barvy převládají? 

 
 
18. POHÁDKA 
 
Naučím se: proniknu do české filmové 
tvorby, pojmenuji pohádkové bytosti. 

Povídání: Doplním si slovní zásobu o 
pohádkové bytosti na obrázcích, přiřadím 
názvy. 
Psaní: Pečlivě si přepíšu z tabule názvy 
pohádkových bytostí. 
Hraní: Hádej název pohádky: Rozdělte se 
do skupinek a zahrajte část z pohádky, 
můžete si připravit i kostýmy. 
Zpívání a recitace: Písničky z pohádek - 
poslech 
Kutění: Kostýmy do pohádky si vytvoř 
z materiálu, který je právě po ruce. 
Malování: Namaluj tvojí oblíbenou českou 
pohádku, rozstříhej puzzle a nech poskládat 
kamaráda. 
Hledání, zkoumání: Podívám se na několik 
českých filmových pohádek, přečtu si, nebo 
nechám převyprávět kamarádem klasické 
pohádky, které slyšel od maminky. 



 
19. ROK 
 
Naučím se: vyjmenovat roční období, 
měsíce v roce, dny v týdnu, státní svátky 

Povídání: Leden je měsíc plný ledu, únor 
probudí skřivánka… 
Hraní: Hledej rýmy a odpovídej: Co jsi dělal 
v pondělí? Co jsi dělal… 
Zpívání a recitace: Měsíce (Písničky od 
maminky) 
Kutění: Vytvoř kalendář podle návodu. 
Malování: Domaluj obrázky k měsícům a 
ročním obdobím. 
Hledání, zkoumání: Pozoruj v určitém 
období, například jeden měsíc, počasí a 
zaznamenávej ho do kalendáře. 

 
 
20. ŘEKA 
 
Naučím se: pojmenovat živočichy a rostliny 
společenstva řeky a jezera. 

Povídání: DIDA: doplním si slovní zásobu. 
Psaní: Píšu názvy zapamatovaných 
obrázků. 
Hraní: Rybičky, rybičky, rybáři jdou! 
Zpívání a recitace: Voda voděnka  - zpěv 
Kutění: Pracuj s modelínou a vytvoř 
společenství vody. 
Malování: Dokresli pomocí encyklopedie do 
obrázku rostliny a živočichy. 
Hledání, zkoumání: Ve správné 
encyklopedii vyhledej obrázky. 

 
 
21. SVÁTEK 
 
Naučím se: kdy a jak se slaví Vánoce a 
Velikonoce v Česku. 

Povídání: Proč slavíme svátky… 
Hraní: Narození Ježíška a Vzkříšení: 
Podívej se na scénky českých kamarádů. 
Zpívání a recitace: Nauč se koledy. 
Kutění: Vytvoř si adventní kalendář podle 
návodu. 
Malování: Vymaluj si kraslici. 
Hledání, zkoumání: Svátky ve tvé zemi 
slavíte jinak? Jak? 
 Vyber si důležitý svátek ve vaší krajině a 
přines o něm záznam. 

 



 
22. ŠKOLA 
 
Naučím se: poznávat činnosti dne, denní 
dobu a používat příslušný pozdrav. 

Povídání: Obrázkové čtení. 
Psaní: Napiš krátkou větu, co děláš ve 
škole, nahraď jedno slovo obrázkem. 
Hraní: Postupně předváděj, co děláš od 
rána do večera. 
Zpívání a recitace: Bob a Bobek: Vstávat! 
Už je den!... 
Kutění: Postupně vlepuj vystřižené kartičky 
z nápovědy. 
Malování: Postupně vybarvuj obrázky při 
povídání, co děláš. 
Hledání, zkoumání: Každý národ má svoje 
zvyky, svoje pravidla, co je u vás jinak? 

 
 
23. TALÍŘ 
 
Naučím se: pojmenovat potraviny a nádobí, 
používat příbor, vybírat vhodná jídla 

Povídání: O Otesánkovi, který neznal míru. 
Psaní: Zapiš vše, co Otesánek snědl. 
Hraní: Na slušné stolování. 
Kutění: Vyber si potraviny a vlep do okének.  
Malování: Vybarvi si obrázky potravin a 
vystřihni. 
Hledání, zkoumání: Připrav si podle 
receptu, tradiční české jídlo, tvarohové 
knedlíky. 

 
 
24. ÚSMĚV 
 
Naučím se: pozorovat své rozpoložení, 
nálady, zaznamenávat do kalendáře. 

Povídání: I to se dá zkráceně zapsat. 
Psaní:  Dopiš čísla dnů podle příslušného 
měsíce. Zapisuj si své nálady. 
Hraní: To je u dětí běžné, také můžeš 
zaznamenat. 
Zpívání a recitace: Když máš dobrou 
náladu, proč ne. 
Kutění: Vystřihni si list kalendáře, 12 x 
okopíruj. 
Malování: Maluj si pravidelně každý den 
Smolíka do políček. 
Hledání, zkoumání: Asi po týdnu porovnej 
své zápisky s kamarádem a popovídejte si o 
tom. 

 



 
25. VOLNO 
 
Naučím se: využívat právo na svůj klid Povídání: S kamarády nebo bez. 

Psaní: Napiš na ceduli: NERUŠIT! 
Hraní: S kamarády nebo bez. 
Zpívání a recitace: S kamarády nebo bez. 
Kutění: Vytvoř si ceduli podle návodu. 
Malování: Pomaluj si ji, jak chceš. 
Hledání, zkoumání: S kamarády nebo bez. 

 
 
26. XYLOFON 
 
Naučím se: poznávat hudební nástroje, 
napsat houslový klíč, noty. 

Povídání: Umíš hrát na nějaký hudební 
nástroj, zazpívat písničku? 
Psaní: Zapiš názvy hudebních nástrojů 
z nalezených dvojic. 
Hraní: Zahraj si pexeso s hudebními 
nástroji. 
Zpívání a recitace: Písničkohraní: Pec nám 
spadla 
Malování: Nakresli vylosovaný hudební 
nástroj. 
Hledání, zkoumání: Vyzkoušej kamaráda, 
jestli zná názvy svých, nalezených dvojic 
hudebních nástrojů. Zazpívej písničku od 
maminky. 

27. YPSILON 
 
Naučím se: vyhledat v pravidlech jaké i, í, y, 
ý mám ve slovech napsat. 

Hledání, zkoumání: V pravidlech a 
příručkách českého jazyka už umím hledat a 
ypsilon správně napsat. 

 
 
28. ZOO 
 
Naučím se: pojmenovat živočichy v zoo, 
popsat zvoleného živočicha. 

Povídání: Kde žijí zvířata? Kdo chodí rád do 
zoo? 
Psaní: Zaznamenej do pracovního listu 
údaje. 
Hraní: Předveď zvíře: nikomu to neříkej a 
kamarádi budou muset hádat. 
Zpívání a recitace: Písničky o zvířátkách 
Kutění: Nalep nakreslená zvířata tam, kam 
patří. 
Malování: Nakresli vybraná zvířata. 
Hledání, zkoumání: Vyplň pracovní list 
podle zadání, hledej v encyklopediích, na 
internetu. Navštiv nejbližší zoo. 

 



 
29. ŽIVOTOPIS 
 
Naučím se: napsat životopis, jména českých 
velikánů a čím se zapsali do dějin. 

Povídání: O českých velikánech. 
Psaní: Životopis 
Hraní: Střípky z dějin českých: krátké 
scénky zobrazující život velikánů. 
Kutění: Zamaskuj se za velikána. 
Malování: Namaluj svůj portrét, nebo vlep 
fotografii do životopisu. 
Hledání, zkoumání: Vyhledej velikány tvojí 
země a řekni, o co se zasloužili. 
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