Váš rodný jazyk je velmi
důležitý. Je součástí Vaší
identity a identity vašich dětí.

Ethnic Minority
Achievement

Pro zachování tohoto:
V ýz n a m r o d n é h o j a z yk a
The importance of home language

 Dovolte dětem hrat si s dětmi mluvící
vašim jazykem.
 Nebojte se mluvit vaší rodnou řečí na
veřejnosti.
 Učte děti různe názvy různých řečí které
slyší kolem sebe.
 Pomožte dětem být hrdý na svůj rodný
jazyk. To jim pomůže si vytvořit silnou
identitu ke své kultůře.

Pro další informace prosím kontaktujte

 Pakliže vaše ditě dává přednost
anglickému jazyku, vy přesto můžete
reagovat tím že budete odpovidat ve
vašem jazyce.

EDUCATION - Ethnic Minority
Achievement Service (EMAS)
Floor 1 Core 5/6
Civic Offices
Guildhall Square
Portsmouth PO1 2EA

Pamatujte na:

T: 023 9273 3130
F: 023 9229 6487
E: general.emas@portsmouthcc.gov.uk
Website: http://www.emas.portsmouth.gov.uk/

 Dívejte se na dítě když s ním mluvíte. To
jim pomůže si lépe zapamatovat slova
a vyrazy.
 Udělejte si ‘’volný čas ‘’pro vás a vaše
dítě na hraní.
 V ěnujte vašim dětem hodně času a
přleížitosti k povídání s vámi.

Často kladené otázky
Frequently asked questions
Czech
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Proč je dobré pro děti
naučit se jejich rodný
jazyk?

Znalost více než v jednoho
jazyka, je dobré pro jejich
obecné učení, mohou
komunikovat se všemi
členy obou komunit, a to je
skvělá znalost do
dospělosti.

Měli bychom mluvit jenom
vlastním jazykem doma, nebo
měli bychom mluvit anglicky , aby
se náše děti naučily rychleji
mluvit anglicky?

Měli byste mluvit vašim
vlastním jazykem doma. Čím
silnější je první jazyk, tím
snazší je pro dítě učit jiný
jazyk.
Tím, že budete mluvít jenom
anglicky riskujete že se Vaše
dítě nikdy nenaučí váš jazyk a
přijde o bohatství své kultury.
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Moje dítě má problémy s řečí /
je zpožděné ... Měli bychom
doma mluvit jen anglicky a
pomáhat mu překonat jeho
potíže?

Děti které se učí více než
jeden jazyk můžou někdy
začít hovořit o něco později
než jednojazyčné děti.
Děti s poruchami řeči
potřebují zvlaštní pomoc a ta
je v jejich rodném jazyce.

Moje dítě když mluví si
plete oba jazyky
dohromady,
Je pomatené?

Vaše dítě není
pomatené, jen prostě
využivá všech jazyků
co zná.

Přijeli jsme do Anglie před 6
měsíci a moje dítě ještě stále
nemluví ve škole. Co můžeme
dělat?
Moje dítě odmítá mluvit
naším jazykem. Co bychom
měli dělat?

Mluvte i nadale s dětma
vašim jazykem. Zkuste
navštívit ostatní členy
komunity a motivovat je ke
komunikaci. I když děti
nemluví vašim rodným
jazykem, mohou se ho ještě
naučit když slyší kolem s
sebe.

Je běžné, že děti, když
začnou chodit do školy,
prochazeji tak zvanou 'tichou
fázi', ktera může trvat I
několik měsíců. Ta trva tak
dlouho než se dítě cíti
dostatečně jiste v mluveni
anglicky. Dejte mu čas,
podporu a hlavně trpělivost.

