
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.



ŘÍKADLA
Pomůcky: žádné, jen je dobré znát říkadla (příp. mít jejich seznam)
Cíl aktivity: Žáci dokážou po krátký čas soustředěně poslouchat a neverbálně reagovat.

Průběh: Vyučující uvádí různá říkadla o počasí a jakmile děti zaslechnou, o které počasí se jedná, udělají
domluvené gesto či úkon. Na těchto gestech je proto vhodné se před aktivitou domluvit, nejlépe je
navrhují děti samy, aby si je lépe pamatovaly.

Příklady „gest a úkonů“:
Prší – ruce s otevřenými dlaněmi směrem k zemi a rozevřenými prsty se pohybují od úrovně očí do úrovně
hrudníku a třepetáme prsty, děti jakoby překračují kaluže
Sníh – „tvoříme a hážeme“ pantomimicky sněhové koule, mneme si ruce o sebe
Vítr – foukáme pusou nebo děti běhají do kroužku, kolébáme se dopředu, dozadu
Mlha – chodíme jako náměsíční opatrně po místnosti, tápeme před sebou

Příklady říkadel, básniček, které většinou děti znají odmalička:
Foukej, foukej, větříčku, 
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

Bílá jako mléko je,
tichem všechno přikryje.
A v tom bílém pytli ticha
všechno zastře, všechno smíchá.
Auta, domy, stromy, lidi...
Nikdo pro ni neuvidí.

Padá deštík, deštíček,
umyje i trávníček.
Všechno kolem pokropí,
kuře volá – pí, pí, pí.

Sněží, sněží potichu,
kočky, choďte v kožichu!
Noste kožich kočičí,
pod něj vítr nefičí.

Dešťové kapičky
dostaly nožičky.
Běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Na saních to pěkně jede,
tohle každý nedovede.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, jak se jim dařilo reagovat, co jim připadalo obtížné a co naopak
jednoduché. Je vhodné děti pochválit i jen za napodobení signálů těch, kteří reagovali na vyřčené 
říkadlo hned - prozatím pro ně může být náročné naslouchat a okamžitě reagovat, ale z jejich reakcí je
patrné, že se na aktivitu soustředí a zrcadlí spolužáky.



písknutí píšťalky – udělej dřep
ťuknutí lžící – udělej otočku
tlesknutí – vyskoč

ZVUKY KOLEM
Pomůcky:  pomůcky vydávající různé zvuky – triangl, tužka, papír, autíčko, lžíce, nůžky apod.
Cíl aktivity: Žáci dokážou po krátký čas soustředěně poslouchat a verbálně reagovat.

Průběh: Děti zavřou oči a poslouchají, jaké zvuky vyučující s pomůckami vytváří. Na pokyn děti oči
otevřou, a pokud ví, jak zvuk vznikl, hlásí se o slovo.  Vyučující může mačkat nebo trhat papír,
cvakat či stříhat nůžkami, ťukat tužkou nebo ji ořezávat, hrát na rozličné drobné hudební nástroje,
jezdit autíčkem po lavici apod.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, které zvuky pro ně bylo obtížné/jednoduché rozpoznat, s jakými
zvuky je zaměňovaly a proč tomu tak bylo.

CHVILKA ORCHESTRU (HRÁČI A DIRIGENTI) 
Pomůcky: nahrávky zajímavých skladeb a jednotlivých nástrojů (lze dohledat na youtube.com),
např. Vltava (Smetana), Malá noční hudba, Turecký pochod (Mozart), Čtvero ročních období
(Vivaldi), Radeckého pochod (Strauss), Louskáček (Čajkovskij), Carmen – Předehra (Bizet), Largo 
z Nového světa (Dvořák), Let čmeláka (Korsakov), zvukové knížky např. od Marion Billet
Cíl aktivity: Žáci dokážou po krátký čas soustředěně poslouchat a neverbálně reagovat.

Průběh: Vyučující pouští ukázky hudebních nástrojů a děti napodobují, jak se na dané nástroje
hraje. Posléze může pouštět celé skladbičky a děti se promění do role dirigentů/dirigentek, kdy
 s pomocí krátké tyčky či bez ní „dirigují“ skladbu. Nakonec můžeme aktivity zkombinovat tak, že
jedno dítě diriguje a ostatní jsou hráči na nástroje.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, zda se s některými hudebními nástroji a jejich zvuky setkaly poprvé.
Pokud je to možné, ukážeme dětem hudební nástroje a umožníme jim si na ně „zahrát“. V diskuzi
lze otevřít téma, že pokud něco slyšíme poprvé, je mnohem obtížnější danou věc identifikovat,
propojit si do souvislostí apod. 

SIGNÁLY
Pomůcky: píšťalka, lžíce

Cíl aktivity: Žáci dokážou po krátký čas soustředěně poslouchat a neverbálně reagovat.
Průběh: 
Vyučující vysvětlí princip hry:

Vyučující udává signály a děti reagují domluvenými činnostmi. Můžeme zrychlovat tempo udávání
signálů.
Obměna: Udávat signály mohou i jednotlivé děti. Děti mohou vymyslet nové signály a činnosti 
s nimi spojené.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, zda je těžké/snadné reagovat na signály. Je důležitá rychlost reakce,
či nikoli? Kdy může být důležitá rychlost naší reakce? Jsou takové situace?



POSLOUCHEJ ZVUKY
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci věnují pozornost zvukům, které slyší.

Průběh: Na začátku aktivity vyučující žáky požádá, aby dělali spoustu hluku. Poté je
požádá, aby se zhluboka nadechli, byli úplně potichu a poslouchali zvuky, které mohou
slyšet v místnosti.
Poté s žáky probereme, co během mlčení v místnosti nebo mimo ni slyšeli. Následně
cvičení zopakujeme a zase s žáky probereme, zda po předchozím sdílení již slyšeli také to,
co ostatní (vyučující se také aktivně zapojí). 

Reflexe: Diskutujeme s žáky, proč někdo zpočátku některé zvuky neslyšel, co je možnou
příčinou. Co napomohlo tomu, že při opakování aktivity již dané zvuky žáci vnímali? Dalo by
se toto zjištění převést do reálného života? Např. signál pro ukončení práce (zvonek,
tlesknutí apod.). Pokud víme, jak má signál znít, snadněji jej rozpoznáme.
Zdroj: Debra Burdick (2019). Mindfulness u dětí a dospívajících, 154 technik a aktivit. Praha,
Grada, str. 135.

ČTENÍ S GESTY
Pomůcky: připravený text k četbě s předem vybranými slovy
Cíl aktivity: Žáci dokážou po krátký čas soustředěně poslouchat a neverbálně reagovat.

Průběh: Vyučující se s dětmi společně domluví, jakými gesty lze předvádět jednotlivá jím
vybraná slova (z textu). Vyzkouší, zda děti reagují na slova a ukazují gesta správně.
Následně čte příběh, ve kterém jsou daná slova obsažena. Děti provádí odpovídající gesta,
když slyší zvolená slova. 
Jeden ze známých příběhů je Příběh o sultánovi a žebrákovi.
Slova, která lze zvolit pro gesta: sultán, jablko, dar, žebrák.

Příběh o sultánovi a žebrákovi
Jeden bohatý a mocný sultán poručil, aby mu každý den ráno jeho poddaní vzdávali slávu 
a přinášeli mu dary. Už dosáhl všeho, čeho si myslel, že mohl dosáhnout, a trochu se nudil.
Spolu s ostatními přicházel také každé ráno mlčenlivý žebrák, který králi přinášel jedno
jablko a beze slova vždy zase odešel. Sultán byl ale zvyklý na jiné dary, a proto vždy trochu
znechuceně sice jablko přijal, ale jakmile se k němu žebrák otočil zády, začal se mu
posmívat a celý dvůr s ním. Žebrák na sobě nedal nic znát. Každé ráno znovu a znovu
přicházel k sultánovi se svým darem. Sultán jablko vždy přijal a bezmyšlenkovitě ho položil
do koše vedle trůnu. Dával do něj všechna jablka, která mu žebrák přinesl, až z koše začala
vypadávat, jak byl plný. Jednoho dne králova cvičená opička jedno sebrala, kousla do něj 
a s pliváním ho hodila sultánovi k nohám. Sultán s překvapením zjistil, že v tom jablku je
ukryta perla. Dal tedy všechna žebrákova jablka rozkrájet a v každém skutečně našel perlu.
Velice udiven si nechal žebráka osobně zavolat a ten mu pravil: „Přinesl jsem Ti tato jablka,
můj pane, abych Ti ukázal, že život Ti každé ráno nabízí podivuhodný dar, který přehlížíš 
a zahazuješ, protože jsi obklopen příliš velikým bohatstvím. Tímto darem je nový den, který
právě začíná.“ 



Text lze číst opakovaně, kdy při dalším opakování budou děti počítat, kolikrát se vybraná
slova v příběhu opakují. Rozdělí se na skupinky, kdy každá sleduje jedno vybrané slovo.
Se žáky „čtenáři“ lze v aktivitě pokračovat vyhledáváním a označováním daných slov přímo
v textu.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, co bylo pro ně na aktivitě nejobtížnější. Pochválíme je, že
dle jejich reakcí bylo patrné, že naslouchají a vnímají čtený text.

 


