
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou naslouchat dospělému,

např. učiteli, a plnit jednoduché pokyny.

Žáci musí zvládnout:
• Pochopit, že aby mohli správně splnit nějaký úkol, musí si

nejdřív pozorně poslechnout pokyny.

• Umět si zapamatovat informace, které slyšeli, dostatečně

podrobně a ve správném sledu.

Hodnocení
• Vyzvěte je, aby nakreslili nebo postavili objekt s několika

podrobnostmi. Např. „Nakreslete dům se třemi okny, zelenými dveřmi  

a zahradou se psem.“ Zkontrolujte, kolik podrobností si zapamatovali 

a nakreslili.

• Skupinu rozdělte do dvou podskupin. Každé z nich dejte podobný, ale

trochu jiný pokyn. Např. „Skupino A, pětkrát vyskočte a pak udělejte

kotrmelec, skupino B, udělejte pět dřepů a pak se otočte dokolečka.“

Nechte děti z obou skupin, aby se v místnosti promíchaly, a pak sledujte,

jestli se dokážou řídit svou instrukcí, nebo jen kopírují to, co dělá soused.

Zahrajte si s žáky hru „Kuba

řekl“. Nejdřív dávejte vždy

pouze jeden pokyn najednou,

a až se budou zlepšovat,

můžete dávat pokyny dvojité

nebo trojité. Aby si

zapamatovali pořadí,

pomozte jim příslovci:

„Nejdřív si dát ruce na hlavu,

pak zavřít jedno oko 

a nakonec si stoupnout na

jednu nohu.“

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 1
D o k á ž u  p o s l o u c h a t   d o s p ě l é ,  ř í d i t  s e  

j e j i c h  p o k y n y  a  z o p a k o v a t ,  c o  j s e m  s l y š e l / a .

KROK 1

Hrajte s dětmi tradiční

poslechové hry, jako je hra na

sochy nebo tanec okolo židlí,

při kterých je potřeba

pozorně poslouchat hudbu, 

a když přestane hrát,

ztuhnout nebo si sednout. Za

to, že poslouchají a reagují,

děti chvalte.

odkaz na Devatero pohádek 

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


Co všechno kočka dovede, str.10-11
Když to Buffino viděl, trochu se zarazil, ale myslel si, že musí dělat hrdinu.
“Poslouchej, zmetku,” povídá Jůře, “se mnou si nezačínej; já dovedu štěkat tak, že
se mne i měsíc na nebi bojí.” A na důkaz toho zaštěkal tak silně, že na míli cesty
popraskaly tabulky ve všech oknech. Ale Jůra ani nemrkla očima, a když Buffino
doštěkal, řekla: “No, křičet trochu dovedeš; ale když já zasyčím, i hadovi stydne
strachem v žilách krev.” A přitom zasyčela tak hrozně, že Buffinovi se strachem
zježil každý vlas. Když se trochu vzpamatoval, začal znovu: “No co, syčet ještě není
hrdinství; ale koukej, jak já dovedu utíkat!” A než se kočka nadála, oběhl kolem
dokola celý palác tak rychle, že se z toho samotnému paláci zatočila hlava. Jůra se
tomu tuze podivila, ale dělala jakoby nic. “No,” povídá, “aspoň vím, jak budeš
přede mnou utíkat; ale kdyby na mne přišel někdo stotisíckrát silnější než ty, já
bych mu utekla takhle.” A třemi skoky byla nahoře v koruně vysokého stromu –
tak vysoko, že z toho Buffino dostal hroznou závrať. Když zase přišel k sobě, řekl:
“No víš, pořádný pes po stromech ani neleze; ale chceš-li už vědět, co já dovedu,
dej pozor: čichám, čichám, že královna v sousední říši peče k obědu holoubata, 
a my že budeme mít zítra v poledne pečenou husu.” Kočka si potajmu čichla také,
ale nic necítila; podivila se tedy nesmírně, jaký má pes náramný čich, ale nedala na
sobě nic znát. “No,” řekla, “to nic není proti mému sluchu; já například slyším, že
právě teď naší královně spadla na zem jehla a že v sousední říši budou za čtvrt
hodiny zvonit poledne.” Nad tím zase žasl Buffino, ale aby se jen tak nepoddal,
řekl: “No tak víš co? Nebudeme už na sebe štěkat. Neboj se mne a slez dolů.” “Já,”
povídá na to Jůra, “se tě ovšem nebojím. Ale víš co? Neboj se mne ty a vylez sem
ke mně na strom.” “Já,” povídá Buffino, “bych hnedle vylezl; ale dřív musíš na
důkaz přátelství vrtět takhle ocasem, jako to děláme my psi.” 

K O Č I Č Í  P O H Á D K A

schopnost naslouchat, krok 1
Dokážu poslouchat a řídit se pokyny.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, jak si pes s kočkou 
v příběhu naslouchají a jaké si dávají navzájem pokyny.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



Co dovedla Jůra a co dovedl Buffino? 
Co se stalo, když Buffino zkoušel vrnět? 
Co chtěla Jůra, aby Buffin udělal? A co chtěl Buffin po
Jůře? Jak zněly jejich pokyny?
Co můžete udělat pro to, abyste si dobře zapamatovali
instrukce, které dostanete např. ve škole? 

Otázky k reflexi:

Přitom začal vrtět ocasem tak rychle, že to svištělo. Jůra to zkouší, zkouší, ale nějak jí to
nešlo; no bodejť, když tomu pánbůh naučil jenom psy! Ale přece, aby si nezadala nějakou
bázlivostí, slezla ze stromu a šla k Buffinovi. “My kočky,” povídá, “když nemyslíme na nic
zlého, takhle předeme. Mohl bys to maličko zkusit z přátelství ke mně.” Buffino tedy
zkusil trochu příst, ale kdežpak! vyšlo z něho takové zavrčení, že se sám zastyděl. “Pojď,”
řekl honem, “půjdeme raději před vrata štěkat na lidi; to ti je, člověče, báječná psina!”
“Myslím,” namítala Jůra skromně, “že bych to hrubě nedovedla; ale nemáš-li nic proti
tomu, půjdeme si sednout na kraj střechy a dívat se na všechno hodně zvysoka.”
“Odpusť,” řekl Buffino rozpačitě, “ale když jsem vysoko, tak ti mám takovou jakousi
závrať. Nejlepší by bylo, kdybychom šli spolu honit zajíce.” “Zajíce,” povídá kočka, “bych
honit nedovedla; já nemám, hochu, takové nohy. Ale kdybys šel se mnou, ukázala bych ti
strom, kde bychom mohli spolu chytat ptáčky.” Buffino smutně přemýšlel. “Jářku, Jůro,”
povídá konečně, “takhle by to nešlo dohromady. Víš ty co? Já zůstanu psem v lese a na
ulici, a ty zůstaneš kočkou na stromech a na střeše. Ale tady v paláci a na dvoře 
a v zahradě nebudeme pes a kočka, ale dva kamarádi.” To se také stalo, a oba si na sebe
zvykli tak, že si odkoukali i své způsoby. Tak Jůra se naučila běhat za princeznou jako pes,
a Buffino, když viděl, že kočka nosí králi k nohám ulovené myši, nosil mu před trůn
vítězoslavně kosti, které vyhrabal na smetišti či našel na ulici.


