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Jazyky sousedů v mateřské škole? 
 

Žijete v německo-polsko-české příhraniční oblasti? Tak dejte svému dítěti šanci, 

poznat jazyk našich sousedů, protože:  
 

 právě zde může vaše dítě v autentickém prostředí s rodilými mluvčími poznat nejen jejich jazyk na 

vysoké úrovni, ale také jejich kulturu.  

 Výlety do sousední země jsou možné kdykoli a poskytnou vašemu dítěti příležitost používat to, co 

se naučilo.    

 Vaše dítě pozná, že učení se vyplatí. To tvoří základ pro celoživotní učení.    

 Když se vaše dítě už ve školce začíná učit česky nebo polsky, tak se může u maturity opřít o 

15letou jazykovou zkušenost. 

 V předškolním věku se v mozku ještě tvoří propojení a struktury, které mimo jiné ovlivňují 

výslovnost bez přízvuku. Od nastoupení do školy je možnost naučit se mluvit bez přízvuku již 

omezená.    

 Díky ranému zprostředkování jazyka, který je tak odlišný od němčiny, se učební efekt ještě 

zintenzivňuje. Později se vašemu dítěti budou snadněji učit i další jazyky. To platí zvláště pro 

ruštinu, protože patří do stejné jazykové rodiny.          

 Vaše dítě získává jazykové sebevědomí, které má na všechny jazyky - také na němčinu - pozitivní 

vliv.  

 Metody učení se cizímu jazyku a stálé cvičení určitých oblastí mozku se mohou projevit např. ve 

větší kontrole pozornosti, flexibilním myšlení nebo při hledání alternativních řešení a mají pozitivní 

dopad na určité oblasti inteligence.  

 Děti díky své zvídavosti a otevřenosti mohou s našimi sousedy navázat přátelství a seznámit se tak 

s kulturními rozdíly či s tím, co máme společné.   

 Vašemu dítěti se nabízejí možnosti získat komunikační a interkulturní kompetence, které může 

později dobře uplatnit na trhu práce.   

 Přestože Česko a Polsko jsou důležitými obchodními partnery Německa, mluví jen málo Němců 

česky, popř. polsky. To může vašemu dítěti později otevřít cestu k dalším pracovním příležitostem.      

 Svému dítěti teď dáváte šanci se s radostí a bez tlaku naučit jazyk svých sousedů. Vaše dítě z toho 

může těžit po celý život. 

 
 

Další informace a přehled nabídek na výuku češtiny, popř. polštiny ve školkách a školách 

ve vašem okolí viz www.nachbarsprachen-sachsen.eu. 
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