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ANGLIČTINA A DĚTI S DYSLEXIÍ 

 

Seminář pro rodiče a další zájemce  

 

pořádá nezisková organizace ADYS ve spolupráci se ZŠ Na Slovance  

 

dne 7. 12. 2016 od 17 do 18:30 hodin 

 

 

 

Cílem je metodická a lidská posila 

 
 

 



2 

 

 

PROGRAM: 

Zahájení semináře 

1. Úvod – přivítání a seznámení 

2. Zaměření pozornosti na problém 

3. Zaměření pozornosti na řešení 

 Systém Jazyky bez bariér (plnič, online knihovna, prohlížeč) 

 Bezbariérové pracovní sešity (gramatické okruhy) 

 Názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky 

4. Zaměření pozornosti na hodnoty v zájmové skupině 

5. Zpětná vazba – Jakou si odnášíte metodickou a lidskou posilu 

6. Další nabídka 
 

Kompletní prezentace je ke stažení na www.jazyky-bez-barier.cz v rubrice Aktuality 

 

http://www.jazyky-bez-barier.cz/
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Úvod – přivítání a seznámení 

 

Dobrý den, vítám vás na našem informačním semináři. 

 

 
Jsou zde rodiče dětí z I. stupně? Jsou zde učitelé angličtiny dětí z I. stupně? 

Jsou zde rodiče děti z II. stupně? Jsou zde učitelé angličtiny dětí z II. stupně? 

Jsou zde i další zájemci? Odkud? 

 

Domácí příprava na angličtinu – co to pro vás znamená? 
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Zaměření pozornosti na problém – DEFINICE jsou různé 

 

Děti s dyslexií mají problém učit se číst a psát běžnými výukovými metodami. 

Oproti rozumovým schopnostem jsou čtenářské výkony nečekaně nízké 

Je to způsobeno poruchami elementárních mozkových mechanismů: 

Zraková a sluchová analýza, syntéza, rozlišování a paměť a jejich koordinace. 
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Zaměření pozornosti na problém – OČNÍ MIKROPOHYBY 

Porovnání očních mikropohybů dítěte s dyslexií a bez dyslexie 
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OSOBNÍ ZÁŢITEK – číst potřebuju, ale mám problém 
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Zaměření pozornosti na řešení - Systém Jazyky bez bariér 
 

Kdo z přítomných aktivně využívá či zná program Jazyky bez bariér? 

www.jazyky-bez-barier.cz 

Systém obsahuje plnič, prohlížeč a online knihovnu. 

Starší verze je funkční pro počítače s operačním systémem Windows. 

Novou verzi můžeme využívat pro internet, tablety, mobily.   

 

 
 

 

Podstatu systému nám přiblíží video „Bavíme se česky i anglicky“. 

http://www.jazyky-bez-barier.cz/
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Zaměření pozornosti na řešení - Systém Jazyky bez bariér - nápověda 

 
Školák se chce učit angličtinu v internetové verzi systému: 

1) Otevřeme internet v prohlížeči Google Chrome na www.jazyky-bez-barier.cz 

2) V rubrice 5 klikneme na „Online knihovna“. 

3) Přihlásíme se do systému. (Při prvním použití je nutné se zaregistrovat) 

4) Ze tří ikon (dlaždic) si vybereme „Knihovna“. 

5) Do okénka/výběrníku „Podle jména“ napíšeme název souboru (titulu) například  

new chat nebo project nebo pracovní sešit nebo gramatika 

6) Požadované soubory se objeví v okně „Veřejná knihovna“. 

7) Nyní klikneme na požadovaný soubor. (Vedle se objeví anotace k souboru) 

8) Podívejte se nad okno „Veřejná knihovna“, uvidíte šedou lištu a ikony. 

9) Kliknete na „Spustit prohlížeč“. Otevře se prohlížeč/browser. 

10) Když kliknete na obrázek, program mluví.  

11) Některé soubory mohou mít více lekcí i více cvičení – výběr úplně dole na obrazovce. 

12) Internetová verze funguje „Jak soubor od ruky odpadne, tak příště najdete.“ 

13) Návod k použití nástrojů si stáhněte na hlavní straně v rubrice 2. 

14) Nebo se podívejte v rubrice 8 na video „Bavíme se česky i anglicky“. Jsou zde i další videa. 

http://www.jazyky-bez-barier.cz/
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Zaměření pozornosti na řešení - Jazyky bez bariér – Chatterbox New 

 

 

 

www.jazyky-bez-barier.cz 

Online knihovna 

(prohlížeč Google Chrome) 

   
New Chatterbox 1 a 2 díl = slovíčka a komiksy 

svépomocná adaptace v roce 2016 - 17, praktické ukázky 

 

(starší díly jsou adaptované kompletně) 

 

http://www.jazyky-bez-barier.cz/


10 

 

Zaměření pozornosti na řešení - Systém Jazyky bez bariér – Project 

 

 
 

www.jazyky-bez-barier.cz 

Online knihovna 

(prohlížeč Google Chrome) 

 

Učebnicové řady Project 1 až 4, druhé a třetí vydání 

SLOVNÍ ZÁSOBA - Svépomocná adaptace do bezbariérové formy  

Možnost provádět aktuální vlastní úpravy 

V systému JBB napište project 

 

http://www.jazyky-bez-barier.cz/
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Zaměření pozornosti na řešení – BEZBARIÉROVÉ PRACOVNÍ SEŠITY 

 

              

 

Každý díl obsahuje 40 gramatických okruhů. 

1. díl je vhodný pro I. stupeň, 2. díl je vhodný pro II. stupeň 

 

Ve formátu PDF můžete zdarma stáhnout v rubrice 8 na stránkách Jazyky bez bariér 

 

Tištěné pracovní sešity lze koupit u nakladatele Comuper Media, cena za 1 ks 159 Kč. 
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BEZBARIÉROVÉ PRACOVNÍ SEŠITY – PROČ pouţívat? 

 

Snadná orientace, pocit bezpečí. Systém je stále stejný: 

Gramatické pravidlo, klíčová věta a obrázek, vzorové věty. 

Výrazná věta anglicky, pod tím český překlad. 
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BEZBARIÉROVÉ PRACOVNÍ SEŠITY – Velká výhoda 

Online knihovna obsahuje stejné učivo plus věty navíc 

Je zrakově a sluchově koordinované, nabízí 4 metodické hry 

V systému JBB napište gramatika nebo pracovní sešit. 
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Názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky 

 

To jsou jednoduché vystřihovánky, skládačky a hry, 

které konkretizují abstraktní jazykové jevy. 

 

Inspiraci najdete v pracovních sešitech. 

Také v rubrice 7 na webových stránkách Jazyky bez bariér. 

Můžete si je vymýšlet a vytvářet podle vlastní potřeby. 

Pomohou uchopit a pochopit, zůstávají na očích a také v mysli. 
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Zaměření pozornosti na hodnoty v zájmové skupině 

 

Pomáháte vašemu dítěti s domácí přípravou? Co je pro vás důleţité? 

Hlavně ať najdeme dobré pomůcky a metody. 

Hlavně ať najdeme dobrou motivaci. 

Hlavně ať si zvykne se pravidelně učit. 

Hlavně ať se mu ta angličtina nezprotiví. 

Hlavně ať také něco praktického umí. 

Hlavně ať vydřeme tu čtyřku / trojku / dvojku / jedničku. 

Hlavně ať píše domácí úkoly. 

Doplňte … 
 

Znáte hodnoty vašeho dítěte? Co je pro vaše dítě při domácí přípravě důleţité? 

Hlavně ať mi zase nenadávají, že jsem blbec. Kéž by se mnou mluvili vlídně. 

Hlavně ať zase nebědují, že se zblázní. Kéž by mě více chápali. 

Hlavně ať mě zase nemučí tři hodiny. Kéž by mi to uměli více vysvětlit. 

Hlavně ať zase někam neutečou. Kéž by si na mě udělali čas. 

Doplňte … 
 

Kdo všechno u vás doma do učení mluví? 

Hodnoty zapojených můţete mapovat a vidět je, uţ to chce odvahu. 

Jsou postupy, jak můţeme mezi sebou stavět spíše mosty neţ zdi. 



16 

 

Zpětná vazba 

Jakou si odnášíte metodickou a lidskou posilu? 

Až přijdete domů, jaký uděláte první krok? 

 

 

 
 



17 

 

DALŠÍ NABÍDKA 

 

Moţnost zavolání – co zajímá vás i co zajímá mě – krátce a stručně  

mobil 607 232 906, když nemůžu hned, tak čas podle vzájemné dohody 

Dopis mailem – co zajímá vás i co zajímá mě – krátce a stručně 

Individuální konzultace místo ve Zvonkové 13 v Praze 10, čas, obsah a cena dohodou  

Workshop pro I. / II. stupeň čas 4 až 6 hodin v březnu 2017 – obsah, místo a cena dohodu  

 

Témata: 

Systém jazyky bez bariér (první krůčky i pokročilé využívání) 

Pracovní sešity a jejich praktické vyuţívání  

Názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky – tvorba a využívání 

Hovoříme o cílech a cestách – manažerské postupy (lidská posila) 

 

Moje osobní sny (Kdo nemá sny, nemá nic, kdo má jenom sny, nemá také nic.) 

Napsat knížku „Dyslexie, radost, sebeúcta a já“ (jako protiváha k „Dyslexie, smutek, mindráky a já“) 

Vytvořit publikaci „ Angličtina a děti s dyslexií – metodická a lidská posila/výţiva 2017 

od rodičů, dětí a učitelů pro rodiče děti a učitele 
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DĚKJEME ZA POZORNOST 
 

 

 

 

Lektorka:  Ing. Dagmar Rýdlová 

dospělá dyslektička a autorka speciálních výukových pomůcek a metod pro děti s dyslexií, systém Jazyky bez bariér byl oceněn 

medailí za inovace. Členka českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, jednatelka neziskové organizace ADYS. 

Kontakt: info@adys.cz nebo dysbaba@jazyky-bez-barier.cz mobil: 607 232 906 

 

Organizace a zahájení semináře: Bc. Blanka Pracná 

Maminka dvou školáčků, lektorka kroužků angličtiny pro děti se SPU, 

spolupracuje na adaptaci učebnic Chatterbox New do bezbariérové formy, lektorka 

a konzultantka vzdělávání v IBM, prvni-dys-pomoc.wixsite.com/mysite 

Kontakt: bpracna@gmail.com, mobil: 731 483 503 

mailto:info@adys.cz
mailto:bpracna@gmail.com

