
Pokud chcete,
aby vaše děti uspěly,
držte se

svého
rodného jazyka!

čeština



Mluvit doma rodným jazykem
je pro vaše děti důležité!

Znalost a používání rodného jazyka
bude u vašich dětí rozvíjet:

sebevědomí a hrdost
na svůj původ

pochopení svých kořenů 
a národního dědictví

Znalost a 
používání rodného 
jazyka pomůže v 
komunikaci s 
rodiči, prarodiči a 
příbuznými.



Děti, které znají a používají rodný jazyk:

se naučí tradice a náboženské zvyky

získají nový pohled na svět

mají vyšší pravděpodobnost přijetí na vysoké školy

mají více šancí na trhu práce



Domácí komunikace v rodném jazyce
pomůže vašemu dítěti při učení
anglického jazyka!

Mluvení v rodném jazyce
doma NEBUDE
plést vaše dítě
při učení angličtiny.

Učení se anglickému jazyku

znamená přidání dalšího jazyka

NEZNAMENÁ ztrátu rodného jazyka

znamená, že se vaše dítě učí nová slova
pro všechny pojmy, které už zná a chápe.



Oba jazyky se vzájemně doplňují.

Znalost rodného jazyka pomůže
vašemu dítěti se naučit anglicky.

Co se dítě naučí v jednom jazyce
snadno převede do jazyka druhého.



Když budete doma 
mluvit v rodném 
jazyce, pomůže
to vašemu dítěti
prospívat ve škole!

Děti, které znají a používají svůj rodný 
jazyk:

zvládají dobře školní testy a zkoušky

mají náskok ve čtení

mají dobré základy ve čtení a psaní

dobře zvládají matematiku, logiku a schopnost
řešit problémy

jsou ochotnější se učit třetí jazyk a úspěšnější
při jeho učení



Rodiče…

Podporujte své děti v používání rodného jazyka.

Využijte každou příležitost a POVÍDEJTE si s dětmi
v rodném jazyce.

Pravidelně doma s dětmi zpívejte písničky a čtěte 
knížky v rodném jazyce.

Dejte svým dětem možnost si hrát s dalšími česky 
mluvícími dětmi.



Používání dvou jazyků NEBUDE vaše 
děti plést.

Míchání jazyků je u 
vícejazyčných lidí
běžné. Je to známkou 
zvládnutí dvou jazykových 
systémů a NE známkou 
jazykového popletení.

Je vzácné, aby oba jazyky
byly vyvážené:

Pokud se vaše dítě učí 
anglicky, může mít anglicky 
mluvící prostředí převahu
nad rodným jazykem.



Udělejte z jazykových kurzů rodinnou 
záležitost:

děti navštěvují vyučování

rodiče se zapojí do činnosti školy

Váš osobní příklad dětem ukáže, jak důležitý 
je rodný jazyk.


