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Úvod 

Tato seminární práce k předmětu Modul komunikační modul 3, který vyučovala Mgr. Andrea 

Hudáková, Ph.D., představuje výukové materiály, které používám ve výuce českého znakového 

jazyka na FF UK a které jsem také využívala v rámci dětské univerzity FF UK Hledá se Sofie. 

Materiály jsou zaměřeny na výuku témat barvy, materiály, tvary a věci.  

Příprava na výuku  

  

Předmět: Český znakový jazyk 1  Cílová skupina: 1. ročník  

Počet studentů: max. 10  Téma: barvy, materiály, tvary a věci  

 

Cíl 

Studenti si během 3 x 2 vyučovacích hodin osvojí 11 znaků barev, alespoň 5 znaků materiálů, 

4 znaky tvarů, alespoň 20 znaků věcí, které je bezprostředně obklopují (např. v místnosti), znaky 

pro slovesa MÍT RÁD, NEMÍT RÁD a slova OBLÍBENÝ a NEOBLÍBENÝ a budou umět tyto 

znaky použít v gramaticky správně složených větách. Studenti se naučí přepisovat výpovědi 

v českém znakovém jazyce pomocí glos. 

Každý student popíše vlastní pokoj nebo školní učebnu tak, aby ve vyprávění použil alespoň 10 

z nově naučených znaků.  

Organizace výuky 

Žáci se během 270 minut seznámí se základními barvami, materiály a věcmi, které vidí 

v učebně. Znalosti budou po celou dobu opakovány a procvičovány formou her a konverzace. 

Zda si studenti znaky pamatují, bude ověřeno na konci hodiny nebo v průběhu hodiny, kdy 

studenti budou konverzovat mezi sebou. 

 

Organizační formy vyučovací jednotky1 

A. Podle vztahu k osobnosti studenta  

• výuka frontální, kolektivní výuka (práce učitele s celou třídou, různé typy výuky – 

motivační, opakovací)  

• výuka skupinová (skupinové vyučování)  

B. Podle charakteru výukového prostředí a organizace práce  

• výuka ve třídě (třída s jedním velkým společným stolem, tabulí a další didaktickou 

technikou)  

• samostatná práce studentů (domácí úkoly)  

C. Podle délky trvání  

• vícehodinová výuková jednotka (3 x 90 minut) 

                                                 
1 Infogram: organizační forma výuky. Infogram: Portál na podporu finanční gramotnosti [online]. 2008, ©2015 

[cit. 2015-06-04]. Dostupné z: < http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1313>. 
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Vyučovací metody2 

A. Podle pramene poznání a typu poznatků  

1. Metody slovní (slovního projevu)  

• Monologické metody (vyprávění, vysvětlování) 

• Dialogické metody (rozhovor)  

2. Metody názorně demonstrační (názorně demonstrační)  

• Demonstrace statických obrazů (obrazy)  

B. Rozdělení dle aktivity a samostatnosti studentů  

• Metody sdělovací (řízení je na učiteli; student je pasivní, resp. aktivně sleduje)  

• Metody samostatné práce studentů (student pracuje samostatně, aktivita je zcela na něm) 

C. Rozdělení dle fází výchovně vzdělávacího procesu  

• Metody motivační a aktivizační (usměrnění zájmu a aktivity studentů)  

• Metody expoziční (výkladová část, podávání učiva)  

• Metody fixační (opakování, procvičování, prohlubování a upevňování učiva)  

D. Rozdělení dle charakteru aktivizace  

• Didaktické hry (různé hry a soutěže; seberealizační aktivita skupin či dvojice)  

E. Rozdělení dle obsahu vzdělávání  

• Metoda informačně receptivní (metoda objasňující, ilustračně receptivní) – pasivní, ale 

vnímavé přijímání informací  

• Metoda reproduktivní (metoda organizace opakování způsobů činnosti učitele) –

pasivně přijaté se prohlubuje, opakuje, procvičuje  

 

Typ učebny: třída s interaktivní tabulí i s běžnou tabulí na psaní, s jedním velkým stolem, kolem 

kterého se na židlích vejdou všichni studenti  

 

Pomůcky: tištěné i elektronické obrázky barev a materiálů (viz příloha obr. č. 1), 3x pexeso se 

zvířátky a barvami (viz příloha obr. č. 2), fixy, tabule, technické vybavení (projektor, PC), 

kartičky z barevných papírů, pastelky, obrázek z učebnice Hejný, M. a kol.: Matematika 1 – 

učebnice pro 1. ročník ZŠ, 1. díl. Plzeň: Fraus, 2007, s. 31 (viz příloha obr. č. 3), papíry, tužky 

Předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti studentů: Předpokládám, že studenti se už 

setkali s výukou nějakého cizího jazyka a na základě toho budou schopni vymyslet, jak se 

dorozumět s mluvčím cizího jazyka – v našem případě mluvčím českého znakového jazyka 

(ČZJ). Studenti už umějí základní znaky ČZJ z témat rodina, příbuzní, číslovky 1–10 a zvířata.  

  

                                                 
2
 Infogram:vyučovací metoda. Infogram: Portál na podporu finanční gramotnosti [online]. 2008, ©2015 

[cit. 2015-06-04]. Dostupné z:< http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1304>.  
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Časový harmonogram 

1. a 2. vyučovací hodina (90 minut)  

Opakování z témat rodina, příbuzní, číslovky 1–10 a zvířata (frontální výuka): (cca 15 

minut)  

Učitel na tabuli namaluje rodokmen. Pak ukazuje jednotlivé postavy rodokmenu a vyvolává 

postupně studenty, kteří ukazují příslušné znaky ČZJ.   

Téma 1 – barvy (frontální výuka):3 (cca 20 minut) 

Učitel vysvětlí studentům, že se budeme učit znaky českého znakového jazyka – barvy 

(11 barev – ČERNÁ, BÍLÁ, MODRÁ, ZELENÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ, 

HNĚDÁ, FIALOVÁ, RŮŽOVÁ, ŠEDIVÁ, varianty SVĚTLÝ, TMAVÝ). Učitel vždy ukáže 

kartičku z barevného papíru a znak, studenti znak opakují, popřípadě může učitel studenty 

opravit (např. tvary ruky, pohyb, nebo orientaci dlaní).  

Procvičování barev (práce ve skupinách – dvojicích, individuální výuka): (cca 15 minut)  

Konverzace studentů mezi sebou ve dvojicích – studenti si navzájem kladou otázky týkající se 

barev (k procvičování použijí i znaky ČZJ z témat rodina a zvířata, např. Jakou barvu mají vlasy 

tvé matky? Jakou barvu má tvé domácí zvíře? apod.) V průběhu konverzace učitel studenty 

kontroluje, doplňuje a popřípadě opravuje chyby – např. ve slovosledu, v mimice.   

Téma 2 – materiály (frontální výuka): (cca 10 minut) 

Učitel promítne na interaktivní tabuli obrázky 8 druhů materiálů (papír, plast, dřevo, kov, látka, 

keramika/porcelán, kůže, sklo – viz příloha – obr. č. 1). Stejně jako u tématu barvy i teď učitel 

vždy studentům ukáže znak materiálu, studenti znaky opakují a učitel případně opravuje. 

Procvičování barev a materiálů + téma 3 – věci (rozhovor): (cca 30 minut)  

Student ukáže na nějakou věc v místnosti a zeptá se učitele, jak se daná věc ukáže v ČZJ. Učitel 

ukáže znak a student pak vybere jiného studenta, který věc jednoduše popíše (např. Student 1: 

Jak se ukáže v ČZJ toto (mobil)? Učitel ukáže znak MOBIL. Student 2: Toto je bílý plastový 

mobil.)   

Závěr – opakování (frontální výuka): (cca 5 minut)  

Na závěr výuky ještě jednou zopakujeme jednotlivé znaky pro barvy a materiály podle 

prezentace ve Wordu. Učitel promítne na interaktivní tabuli obrázky barev a materiálů (viz 

příloha obr. č. 1). Pak učitel ukáže studentům znak a vyvolá studenta, který ukáže odpovídající 

barvu či materiál na obrázcích (zaměřeno na recepci znaků).  

Zadání domácího úkolu (frontální výuka): (cca 2 minuty) 

Přinést vytištěné barvené fotky nebo obrázky – věci, zvířátka, fotky příbuzných.  

  

                                                 
3 obr. č. 1 Petra Dolejšová (bývalá vyučující českého znakového jazyka na ÚJKN FF UK v Praze)  
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3. a 4. vyučovací hodina (90 minut)  

Opakování (barvy a materiály, příp. věci) (40 minut)  

Opakování 1 – práce s domácím úkolem (práce s celou třídou): (cca 25 minut) 

Každý student popisuje, co má na obrázku, který si přinesl z domova (např. Maminka je 

hnědovláska a drží červený keramický hrnek.). Učitel se pak ptá ostatních studentů, zda byl 

obrázek popsaný správně (správné znaky a gramatika). Studenti se navzájem opravují, případně 

projev studenta hodnotí sám učitel (opravuje nebo chválí za správné provedení, gramatiku – 

např. mimiku či slovosled). 

Opakování 2 – opakování barev a zvířat – pexeso (práce ve skupinách/dvojicích):4 (cca 

15 minut)  

Učitel studentům vysvětlí pravidla hry pexeso (studenti otáčí dvojice kartiček pexesa  a znakují, 

co je na obrázcích; pokud jsou obrázky stejné, student si dvojici vezme a znovu otáčí dvojici 

nových kartiček, pokud kartičky stejné nejsou, pokračuje další student). Až studenti pochopí 

pravidla, vytvoří dvojice nebo trojice (podle počtu studentů) – učitel studenty rozpočítá na 

první, druhý, třetí; pak budou hrát dohromady jedničky jako jedna skupina, dvojky jako druhá 

skupina, ev. trojky třetí skupina. Každá skupina dostane vlastní pexeso a začne hrát. Ve skupině 

se studenti kontrolují a opravují navzájem. Učitel skupiny obchází a případně také opravuje 

nebo pomáhá. Až se všechny kartičky vysbírají, hra končí. 

Téma – MÍT/NEMÍT RÁD, OBLÍBENÝ, NEOBLÍBENÝ, základní oblečení: TRIČKO, 

KALHOTY, SVETR, BUNDA (cca 40 minut): 

Představení nových znaků (frontální výuka, problémová výuka): (cca 15 minut)  

Učitel ukazuje studentům věty, v nichž používá spojení MÍT/NEMÍT RÁD, OBLÍBENÝ, 

NEOBLÍBENÝ (např. Mám ráda psy a kočky. Nemám ráda myši. Moje oblíbená barva je 

zelená, neoblíbená černá.). Učitel věty opakuje, případně obměňuje, dokud studenti nepochopí 

význam 4 nových znaků (MÍT/NEMÍT RÁD, OBLÍBENÝ, NEOBLÍBENÝ).  

Procvičování 4 nových znaků (rozhovor): (cca 20 minut) 

Učitel se ptá studentů na různé otázky v českém znakovém jazyce a studenti odpovídají (otázky 

např. Jakou barvu má ráda tvoje maminka? Jaké je oblíbené zvíře Pepy?). 

Domácí úkol – přepis glos (frontální výuka): (cca 10 minut) 

Učitel studentům vysvětlí, jak přepisovat slovosled vět v ČZJ pomocí glos. Učitel to ukáže na 

tabuli – přepíše příkladovou větu např. MAMINKA + VLASY + BARVA + HNĚDÝ. Učitel 

upozorní studenty, že musí dodržovat velká písmena a pokaždé musí doplnit symbol plus.  

Za domácí úkol si studenti budou opakovat znaky ČZJ pro barvy, materiály, MÍT/NEMÍT RÁD, 

OBLÍBENÝ, NEOBLÍBENÝ a znaky dosud probraných věcí. Studenti pak vymyslí  3 věty, ve 

kterých použijí aspoň 10 z těchto znaků. Věty studenti zapíší do Wordu a také je přepíšou 

pomocí glos. Úkol pošlou studenti učiteli e-mailem. 

  

                                                 
4 obr. č. 2 Jiřina Vlková (materiály použité na FF UK v Praze na akci Hledá se Sofie konané 30. 4. 2015) 
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5. a 6. vyučovací hodina (90 minut) 

Opakování – domácí úkol z minula (skupinová práce, práce s chybou): (cca 20 minut) 

Učitel promítne na interaktivní tabuli věty všech studentů přepsané do glos (tak, jak je poslali 

studenti za úkol). Pak studenti jednotlivě za sebou zkouší podle glos ukázat věty v ČZJ. Pokud 

je v glosách chyba, student větu ukáže správně a následně ji dojde opravit přímo do počítače do 

Wordu, aby všichni hned viděli správný přepis, tzn. správný slovosled v ČZJ. 

Téma – tvary 

Nová znaková zásoba (frontální výuka): (cca 15 minut)  

Učitel na interaktivní tabuli promítne obrázky různých tvarů (viz příloha obr. č. 1). Učitel vždy 

ukáže tvar na obrázku, pak studentům ukáže znak, studenti ho opakují a učitel případně 

opravuje. Studenti si tak osvojí znaky ČZJ pro: trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník, taky se 

naučí vlastnosti tvarů např. puntíkovaný, kostkovaný, pruhovaný, jednobarevný, různobarevný, 

naučí se jiné tvary např. srdce, kosočtverec atd. 

Procvičování tvarů 1 (frontální výuka) : (cca 10 minut) 

Učitel namaluje na tabuli nějaké tvary a studenti zkusí tvary popsat. 

Procvičování tvarů 2 (frontální výuka, problémová výuka): (cca 20 minut)  

Studenti si vezmou papíry a tužku. Učitel má předem připraveno 10 tvarů a začne znakovat. 

Studenti namalují 10 tvarů, které učitel znakuje. Potom učitel vybere jednoho studenta, který 

bude kreslit na tabuli tvary, které učitel znakoval. Ostatní studenti kontrolují, jestli mají stejné 

tvary na papíře. Pokud ne, začne diskuze, proč má kdo jiný a kdo má správný tvar. Učitel se 

zeptá, kolik chyb studenti měli (procvičování číslovek 1–10 – studenti většinou číslovky 

zvládají, ale problémem bývají číslovky 4 a 9, studenti mívají jiný tvar ruky – učitel studenty 

opravuje). 

Procvičování tvarů a barev (organizační formu výuky): (cca 5 minut) 

Studenti se rozdělí do dvojic (podle toho, jak chtějí být spolu). Jeden z dvojice si vezme papír 

a pastelky, druhý dostane do ruky obr. č. 3 z přílohy. Na obrázku je několik rámečků  

s různými kombinacemi tvarů. Student si jeden rámeček vybere a popíše, druhý student podle 

popisu nakreslí tvary z rámečku na papír. Pak studenti společně zkontrolují, zda je nakreslený 

obrázek stejný jako originál.   

Závěr – procvičování tvarů, barev, materiálů, věcí (samostatná práce): (cca 20 minut)  

Student vezme jednu věc z místnosti, dá ji druhému studentovi, aby ji popsal: co je to za věc, z 

jakého materiálu, jaké má barvy? Pokud je daná věc velká a není přenosná, může se na ni jen 

ukázat a druhý student ji popíše.   

Shrnutí 

Poslední aktivitou je ukončen celý 270 minutový blok výuky českého znakového jazyka,  ve 

kterém se studenti naučili témata: barvy, materiály, tvary a věci kolem nás. Kromě toho se 

naučili díl gramatiky českého znakového jazyka a ve svých praktických projevech v ČZJ si 

uvědomili důležitost vizuálního vnímání (tvary). Většina aktivit probíhala formou her, ve 

kterých jsem vycházela částečně z učebnic nakladatelství Fraus a částečně ze svých postupů, 

které používám při výuce českého znakového jazyka.  
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Závěr 

Seminární práce popisuje, jakým způsobem se studenti mohou za použití přiložených 

výukových materiálů naučit znaky ČZJ pro témata barvy, tvary, věci a materiály. Studenti se 

vše naučí používat v kombinaci ve větách. Výuka v těchto hodinách je zaměřena především na 

rozšiřování slovní/znakové zásoby, vizuálně motorického trojrozměrného vyjadřování 

a seznamování s pravidly slovosledu v ČZJ. Aktivity by měly obsáhnout cca 270 minut. Cílem 

výuky nesmí být jen osvojování izolovaných znaků. Je důležité znaky kombinovat, používat 

v komunikaci mezi studenty nebo mezi studenty a učitelem. Také je potřeba jednotlivé 

tematické oblasti propojovat, aby studenti znaky nezapomínali. Postup výuky je tak podobný 

jako např. v učebnicích od nakladatelství Fraus. Naší snahou musí být neučit pouze jednotlivá 

témata znakové zásoby, ale zároveň do výuky integrovat i výklad gramatiky a stejně jako 

u učebnic nakladatelství Fraus klást důraz na použití jazyka v komunikaci. 
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Přílohy 
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