
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 5 dokážou žáci poslouchat delší projev 

a reagovat na něj díky tomu, že umějí rozpoznat klíčové informace

a zapamatovat si je. V předchozím kroku se naučili, že lidé

komunikují z různých důvodů, například aby se na něco zeptali

nebo dali někomu nějaký pokyn, a podle jakých základních znaků

tyto účely komunikace rozpoznat.

V tomto kroku se naučí při poslechu soustředit na konkrétní

klíčová slova, fráze nebo informace, které si zapamatují, a budou je

moci využít.

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, co je to „klíčová informace“.

• Rozpoznat klíčová slova a informace v delším projevu.

• Zapamatovat si slova nebo krátké fráze z mluveného projevu.

Hodnocení
• Přečtěte nebo poslechněte si společně nějaký text a následně

žákům dejte o jeho obsahu otázky typu a), b), c).

• Vyzvěte žáky, aby si dělali při poslechu delšího projevu poznámky

a zvýraznili v nich klíčová slova. Potom zkontrolujte, jestli dokázali

správná klíčová slova identifikovat.

Užitečnou strategií je dělat si

poznámky nebo si zapisovat

přímo klíčová slova. Názorný

příklad žákům dejte, až jim

budete přednášet nějakou

novou látku. Začněte klíčová

slova zapisovat na tabuli 

a vyzvěte je, aby sami

navrhovali další slova, která

je užitečné si poznamenat.

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 5
D o k á ž u  p o s l o u c h a t  d e l š í  p r o j e v  

a  u m í m  r o z p o z n a t  k l í č o v é  i n f o r m a c e ,

k t e r é  p o t ř e b u j i .  

KROK 5

Požádejte žáky, aby několika

klíčovými slovy shrnuli váš

delší projev. Abyste trénovali

v různých kontextech,

můžete jim dát ten samý

úkol, i když mluví jejich

spolužáci nebo nějaký jiný

dospělý.



JE KLÍČOVÉ, NEBO NENÍ? 
Pomůcky: text (formou mluveného projevu nebo psaného), vyučující připraví pracovní
lístky s uvedenými možnými klíčovými slovy k textu
Cíl aktivity: Žáci jsou schopni rozpoznat klíčová slova a informace v delším projevu.

Průběh: Vyučující přečte delší projev/ukázku z knihy. Děti následně vybírají z předem
napsaného seznamu slov na lístku, která v projevu zazněla a jsou pro něj klíčová. 
Ukázka 1
Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká.
„Haf, haf,“ volá na Adélku.
Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé světlehnědé vlasy a legračně pihovatý
pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a popadne ho za uši.
„Kaštane, do které chodím třídy?“
„Haf, haf,“ odpoví Kaštan.
„Správně, do druhé,“ pochválí ho Adélka. „Jsem druhák. To už jsem velká, víš? Tak mě musíš
poslouchat.“
(ukázka z knihy Adélka a Zlobidýlko od Ivony Březinové) 
Návrh klíčových slov: pes, Kaštan, Adélka, pihovatý pršáček, uši, druhák, krátké nohy,
jezevčík
Ukázka 2
Dnes je středa. V pondělí budeme psát hned první hodinu opakovací test z matematiky.
Budete moci používat kalkulačku. Nezapoměňte si rýsovací potřeby: pravítko, ořezanou
tužku, kružítko. Na test budete mít 45 minut. Papíry k pomocným výpočtům přinesu.
Pokud se chcete doma ještě připravovat, doporučuji zopakovat si učivo z učebnice ze stran
23–34. 
Návrh klíčových slov: středa, pondělí, první hodina, matematika, kalkulačka, rýsovací
potřeby, 45 minut, papíry, domácí příprava, učebnice, strany 23–34

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, která slova vybraly. Lze zaznamenat, že bez konkrétního
vymezení může být pro každého seznam klíčových slov minimálně trochu odlišný. Změnilo
by se to, kdybychom např. u ukázky 1 dali podmínku – jaká slova jsou klíčová pro
ilustrátora/ilustrátorku knihy? A u ukázky 2 – jaká slova jsou klíčová pro vyučující/ho?

 



Je nutné každý den vyměnit znečištěnou podestýlku, odstranit zbytky potravin, doplnit
či vyměnit vodu a dát zvířeti nové krmení.
Jednou týdně je nutné vyčistit celou klec, vyměnit všechnu podestýlku, umýt nádoby
na krmení.
Jednou za měsíc je potřeba klec vydezinfikovat.
Křeček potřebuje trvale něco okusovat, je dobré dát mu k tomu tvrdé pečivo, větvičku
apod.
Křečka nekoupeme. Mohl by nastydnout, není dobré mu odmastit srst.
Je vhodné pečovat o srst, odstraňovat z ní denně případné nečistoty.
Pokud se chová křeček neobvykle – např. nežere, méně se pohybuje, vyhledáme
veterináře.

NA CO NEZAPOMENOUT
Pomůcky: texty týkající se péče o pokojovou rostlinu nebo domácího mazlíčka
Cíl aktivity: Žáci jsou schopni rozpoznat klíčová slova a informace v delším projevu.

Průběh: Vyučující dětem přečte/řekne seznam doporučení, na která při péči o mazlíčka či
rostlinu nesmí zapomenout. Děti si při jeho projevu dělají poznámky, zapisují si klíčové
informace, na co při chovu/pěstování nesmí zapomenout. Jako zdroje lze použít publikace
o chovu konkrétních domácích mazlíčků apod.
Ukázka – péče o křečka

Souběžně s přednesem vyučujícího si děti dělají stručné poznámky pomocí klíčových slov.
Např.: denně – strava, čištění klece, týdně vše umýt, dezinfekce – měsíčně, něco ke kousání,
nekoupat, péče o srst, veterinář.
Obměna: Děti mohou takto zaznamenávat informace i při prezentacích spolužáků či při
výkladu nové látky. 

Reflexe: Společně si děti porovnají, které klíčové informace si zapsaly, a zhodnotí, zda si
jich zapsaly dostatek, aby zvíře/rostlina nijak neutrpěly při jejich chovu/pěstování. 

 


