


Milé děti,

každé z vás si rádo omalovává různé obrázky.  Před sebou máte první vydání omalovánek, které se nazývají Znakoma-
lovánky. Proč zrovna tento název? Mezi vámi dětmi je i skupinka dětí, které na první pohled vypadají zdravě a hrají si 
společně s vámi. A přitom mají zdravotní potíže, jsou sluchově postižené, neslyší. Pro svoji komunikaci mezi sebou 
používají znakový jazyk. Ten vám chceme právě těmito omalovánky přiblížit. Vybrali jsme proto do omalovánek 
znaky, které nám přiblíží jednotlivé pamětihodnosti na území města Plzně a jeho okolí.

Přejeme Vám při vymalovávání obrázků hodně radosti a zkuste si třeba nějaké znaky zapamatovat.
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Znakovka do škol je projekt SNN v ČR, z.s., Spolku neslyšících Plzeň, p.s., který vznikl v roce 2016 a trvá do současné 
doby. Za dobu svého vzniku bylo proškoleno 4 671 dětí v 35 školách v PK a lektoři odučili 11 240 minut.

Projekt je zaměřen na děti ze ZŠ v Plzni a PK. Děti jsou ve školách seznamováni s cizími jazyky /AJ, NJ, RJ, FJ/, 
ale se znakovým jazykem a pravidly, jak se ke sluchově postiženému chovat nikoliv. Přestože se v Plzni nachází MŠ 
a ZŠ pro sluchově postižené a je tudíž možnost, že se slyšící děti dříve či později s neslyšícími/nedoslýchavými dětmi 
setkají. Ale nebudou vědět, jak s nimi komunikovat a to bychom rádi změnili. Chceme děti informovat o této vadě, 
která na první pohled není viditelná, ale svým způsobem může způsobit řadu zbytečných nedorozumění. Od projektu 
očekáváme, že se děti hravou formou seznámí s tím, jak mohou navázat kontakt se sluchově postiženým spolužákem 
či kamarádem.

Cílem je zvýšit u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ v Plzni a PK povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi 
a to hravou a zábavnou formou.

                                             V rámci projektu vznikly již tyto tituly:
                                             Omalovánky (2020, 1. vydání)
                                             Domluvíme se (2018, 1. vydání)
                                             Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol (2017, 1. vydání)
                                             Pesexa (2017, 2018)

Znakované pohádky ve spolupráci s  ZŠ Martina Luthera a to jmenovitě Boudo, boudičko (2017), O veliké řepě (2018), 
Jak si pejsek s kočičkou vařili dort (2019).

Rok 2020 byl zlomový, nejen tím, že svět zasáhla pandemie a nebylo možné s dětmi nacvičit pohádky, ale vznikla 
i nová spolupráce a to s NF Dobří lidé Česka (www.dobrilideceska.cz) a do znakového jazyka byla přeložena Pošťácká 
pohádka (2020) a krátké instruktážní video Jak si umět správně přát (2020).

znakovkadoskol.snplzen.cz            www.snplzen.cz
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