
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou po krátký čas v různých

situacích soustředěně poslouchat a verbálně či neverbálně

reagovat.

Žáci musí zvládnout:
• Věnovat pozornost zvukům, které slyší.

• Reagovat, když na ně někdo mluví, zpívá jim písničku nebo

říká říkanku.

• Naslouchat chvíli něčemu, co je zajímá, a něco o tom říct.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Naslouchají žáci zvukům v různých kontextech? Jak to, že

poslouchají, dávají najevo?

• Dokážou poslouchat krátkou říkanku nebo příběh a verbálně

či neverbálně na ně reagovat?

• Pozorujte, jak si děti hrají nebo něco podnikají s kamarádem.

Poslouchají, co jim říká, a reagují na to?

Podporujte aktivitu žáků.

Ptejte se jich na

jednoduché otázky, aby

vám verbálně odpovídali

nebo neverbálně

reagovali.

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 0
D o k á ž u  o s t a t n í  c h v í l i

p o s l o u c h a t .

Za verbální 

i neverbální reakci na to,

co slyšeli, žáky chvalte.

KROK 0 

Vyzývejte žáky 

k činnostem ve dvojicích,

při kterých budou

poslouchat, co jim

spolužák říká, a reagovat

na něj. Mohou se třeba

za něco převléct a na

něco si hrát nebo si

spolu stavět stavebnici

apod.

odkaz na Devatero pohádek 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/90/31/devatero_pohadek.pdf


Ptačí pohádka, str. 62-63

Kdepak, děti, to vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují
lidským jazykem jenom časně zrána, při východu slunce, kdy vy ještě
spíte; později, za bílého dne, už nemají pokdy na mnoho řečí – to víte,
to dá nějakou sháňku, tady zobnout zrníčko, tam vyhrabat žížalu nebo
tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek aby si ulítal
křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci
povídají jenom časně zrána, když otevrou ve svých hnízdech okna, vyloží
peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
„Brý ráno,“ křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka,
co bydlí v okapu. „Už je čas.“
„Vím, vím, vím,“ povídá vrabec. „Už abych lít, kde bych něco štíp,
štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?“
„Vskutku, vskutku,“ brouká holub na střeše. „Jsou s tím starosti, brachu.
Málo zrní, málo zrní.“
„Tak, tak,“ přizvukuje vrabec vylézaje z postýlky. „To dělají ta auta,
víš? Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď? Teď auto
přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic!“
„Jen smrdí, jen smrdí,“ vrká holub. „Zatrápený život, brr! Raději
praštit tou rachotou, člověče! Co já se nakroužím a navrkám, a co za tu
práci mám? Ani hrstku zrní. To jsou hrozné poměry.“
„Myslíš, že vrabci jsou na tom líp?“ čepýří se vrabec. „Já ti povím,
kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít –“
„Jako ten vrabec z Dejvic,“ ozval se z houští střízlík.

P T A Č Í  P O H Á D K A

kreativní myšlení, krok 0
Dokážu ostatní chvíli poslouchat.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti  při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, jaké zvuky vydávají
jednotliví ptáčci.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



O čem byl tento příběh? 
Jaké zvuky vydávali ptáci? Zkuste "zazpívat" jejich řečí. (př.
vskutku, vskutku; nic, nic, nic).
Kdo v příběhu říkal, že v Dejvicích je nuda? A co se pak stalo? 
Komu nejčastěji nasloucháte? Čím/Jak můžeme zlepšit naši
pozornost při naslouchání druhému?

Otázky k reflexi:

Poznámky, náměty, postřehy

„Z Dejvic?“ řekl vrabec. „Tam mám jednoho známého, jmenuje se Filip.“
„To není ten,“ pravil střízlík. „Ten vrabec, co ulít, jmenoval se Pepík.
Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal
a jenom celý den nadával: že prý je v Dejvicích nuda a otrava, a copak
jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na Riviéru nebo do Egypta,
jako špačci a čápi a vlaštovky a slavíci, jenom vrabec aby se po celý
život dřel v Dejvicích. ‚A to já tak nenechám,‘ pokřikoval ten vrabec, co
se jmenoval Pepík; ‚když si může letět do Egypta taková vlaštovka, co
bydlí na Růžku, proč bych tam, lidičky, neletěl já?


