
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou naslouchat spolužákům a pokládat jim 

k tomu, co slyšeli, relevantní otázky. V předchozím kroku žáci poslouchali

jednoduché pokyny, které jim dával dospělý, a aby ukázali, že jim rozumí, měli

za úkol je zopakovat a správně splnit. V tomto kroku se naučí naslouchat jeden

druhému a pokládat si navzájem k tomu, co slyšeli, relevantní objasňující nebo

doplňující otázky.

Žáci musí zvládnout:
• Umět říct, proč je správné naslouchání svým spolužákům stejně tak důležité

jako naslouchání dospělému.

• Používat strategie aktivního poslechu, aby mluvčímu ukázali, že mu věnují

pozornost.

• Pokládat otázky, z nichž je zřejmé, že spolužákům naslouchali.

Hodnocení
1. Vytvořte ve skupině dvojice a zadejte jim zajímavé téma k diskuzi.

Poslechněte si, jestli žáci druhému pokládají relevantní otázky.

2. Předveďte s některým z žáků modelový rozhovor (nebo si nějaký rozhovor

pusťte na videu) a ostatních se zeptejte, podle jakých znaků se dá poznat, že

někdo aktivně naslouchá.

3. Rozdejte žákům kartičky s oznamovacími větami a kartičky s otázkami 

a dejte jim za úkol každou větu spojit s otázkou, která k ní patří. Např.

k větě „Mám dva bratry“ se nehodí otázka „Kolik má kol?“, ale „Jak se

jmenují?“

Některého z žáků vyzvěte,

aby dával celé skupině

pokyny, a ostatní si tak

zvykli soustředit se na

důležité informace, které

jim sdělují spolužáci.

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 2
D o k á ž u  p o s l o u c h a t  s p o l u ž á k y  

a  p t á t  s e  n a  t o ,  c o  j s e m  s l y š e l / a .  

KROK 2

Žáky chvalte a odměňujte,

když spolužákům pozorně

naslouchají a ptají se jich.

Pochvalte konkrétně, co

udělali dobře: „Tome,

vážně se mi líbilo, jak ses

ptal Máji, jak ty sušenky

dělala.“



ROZHOVOR
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci poslouchají spolužáka a používají strategie aktivního poslechu, aby mluvčímu
ukázali, že mu věnují pozornost.

Průběh: Děti utvoří dvojice. Po dobu 10 minut si povídají o tom, co mají rády, s kým bydlí, kolik mají
sourozenců, zda mají zvíře, co rády dělají, s kým a s čím si nejraději hrají apod. Vyučující může 
v polovině času zazvonit na zvoneček, aby děti měly představu, kolik času jim zbývá, a aby mluvily
obě dvě o sobě alespoň chvíli. Po uplynutí času si děti sednou do kruhu a postupně jeden druhého
představí ostatním. Děti se snaží říci vše, co si zapamatovaly. Pokud se v něčem spletou, může je
představované dítě nakonec opravit či doplnit.
Tip: Dětem může při rozhovoru pomoci seznam otázek, na které se mohou ptát.
Obměna: Témata rozhovoru je možné zaměřit na aktuální téma – „návrat z prázdnin“, „moje
oblíbená kniha“...

Reflexe: Vyučující na konci celé aktivity může pokládat otázky typu: Pamatujete si... kdo má doma
kočku? ...má dva sourozence? ...bydlí s babičkou?

VYPRÁVĚNÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci poslouchají spolužáky a navazují na to, co říkali.

Průběh: Děti sedí s vyučujícím v kruhu. Dospělý začne vyprávět příběh. Může začít: Pojedeme na
výlet.../ Byla jednou jedna.../ Slyšeli jste o.../ Maminka zavřela dveře pokoje... 
Dítě po jeho levé/pravé ruce bude pokračovat ve vypravování jednou větou. Následně pokračují po
kruhu všechny děti. Dospělý má právo příběh ukončit, pokud vnímá, že už se nikam nerozvíjí.
Je vhodné děti upozornit, že věty na sebe musí navazovat. Děti si předávají slovo pomocí drobného
předmětu, který koluje po kruhu. Pokud někdo neví, jak by příběh mohl pokračovat, předá předmět
dalšímu dítěti.
Obměna: Dospělý začne větou: „Na výlet si je potřeba vzít... svačinu...“ a děti postupně doplňují, co
dalšího je vhodné si vzít. Musí ale vždy nejprve zopakovat, co řekli všichni před nimi. 
Reflexe: Proč bylo potřeba poslouchat, co říkají ostatní? Co bylo při naslouchání nejtěžší? Co se
vám u společného vypravování líbilo? Co vás v příběhu nejvíce zaujalo?

„KŘESLO PRO HOSTA"
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci pokládají otázky, z nichž je zřejmé, že spolužákům naslouchali. 
Průběh: Vyzvěte žáky, aby si ze svého středu zvolili spolužáka, který je podle jejich názoru
zajímavý/inspirativní/ podnikavý. Tohoto žáka pozvěte do „křesla pro hosta“. Ostatní žáci poté
napíší na papírky své otázky a vybraný žák na ně odpovídá a vypráví o svých aktivitách. Žáci mají za
úkol klást doplňující otázky v průběhu vyprávění.

Obměna: Do „křesla pro hosta“ pozvětě zajímavou osobnost, která se váže k tématu výuky či látky,
kterou probíráte.  
Reflexe: Diskutujeme s žáky, jak se jim dařilo vymýšlet a klást doplňující otázky. Připadalo jim to
obtížné nebo naopak jednoduché? Co na to mělo vliv? Chvalte žáky, když spolužákům pozorně
naslouchají a ptají se jich. Buďte v pochvalách konkrétní. Povzbuzujte žáky, aby vám pokládali
otázky na konci výkladu. 


