
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 4 by žáci měli chápat, že lidé komunikují za různými

účely. Dále by měli umět identifikovat některé základní jazykové

prostředky, podle nichž se dá účel projevu rozlišit, a umět je při poslechu

rozpoznat. V tomto kroku se žáci učí přemýšlet o tom, co slyší,

analytičtěji a na základě klíčových slov a frází identifikovat účel

komunikace.

Žáci musí zvládnout:
• Porozumět, že komunikace může mít různé účely, např. se potřebujeme

na něco zeptat nebo chceme někomu dát nějaký pokyn.

• Znát klíčová slova a fráze, podle nichž mohou účel komunikace

rozpoznat.

• Umět prokázat, že účelu a zamýšlenému výsledku komunikace, kterou

slyšeli, rozumí.

Hodnocení
• Zahrajte si nebo přečtěte vhodný úryvek z nějaké pohádky nebo filmu 

a vyzvěte žáky, aby počítali, kolik uslyší otázek a pokynů. Zeptejte se jich,

podle čeho je poznali.

• Řekněte žákům, aby body 3 a 4 z procvičování udělali samostatně.

Napadnou je ještě nějaké další důvody, proč lidé komunikují? Dokážou

sepsat, podle čeho se to dá poznat?

Na něco se žáků zeptejte

nebo jim dávejte pokyny.

Potom se jich zeptejte:

„Proč jsem teď na vás

mluvil? Ptal jsem se vás na

něco, nebo jsem vám dával

pokyny? Jak jste to

poznali?“

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 4
D o k á ž u  v y s v ě t l i t ,  ž e  k o m u n i k a c e  

m á  r ů z n é  ú č e l y ,  u m í m  ú č e l  

k o m u n i k a c e  i d e n t i f i k o v a t .  

KROK 4

Když si všimnete, že děti

používají výrazy, o

kterých jste se učili, když

si povídají mezi sebou,

upozorněte je na to:

„Všimla jsem si, že když

Ema dává Kájovi pokyn,

že má postavit věž,

používá při tom často

slovesa v rozkazovacím

způsobu.“



POKYN, NEBO DOTAZ
Pomůcky: nastříhané lístky s pokyny a dotazy
Cíl aktivity: Žáci jsou schopni identifikovat klíčová slova a fráze, podle nichž mohou
rozpoznat účel komunikace.

Průběh: Vyučující rozstříhá a nejlépe zalaminuje lístky s pokyny a dotazy.
Rozdělíme kolektiv dětí na skupinky po cca 4 dětech. Do každé skupiny dáme jednu sadu
lístků. Úkolem dětí je lístky rozdělit na dvě hromádky – pokyny vs. dotazy.

Zalij květiny.
Otevři si učebnici na straně 16.
Kde máš učebnici?
Co máš k svačině?
Kolik dnes máte vyučovacích hodin?
Zkontroluj, že nikdo není za dveřmi.
Smaž tabuli.
Ořezej si pastelky.
Kde jsou tvé přezůvky?
Jak velká je tvá lahev na pití?
Kdo chybí?
Udělejte dvojice.
Potřebuje se někdo na něco zeptat?
Posaď se do volné lavice.
Stoupni si a protáhni se.
Odevzdal jsi hotovou práci?
S kým chceš být ve dvojici?
Zapiš na tabuli dnešní datum.
Znáš písničku o vodě?
Viděl/a jsi někdy venku krtka?
Ukliď si lavici.
Umyj si ruce.
Povíš mi, co se stalo?
Řekni mi, co se stalo.
Polož si hlavu na lavici a odpočiň si.
Jsi unavený/á?

Společně zkontrolujeme, jak děti ve skupinách úkol vyřešily. 

 



Děti mohou přeformulovat dotazy v pokyny a naopak, např. Umyj si ruce. → Myl/a sis
ruce?/Máš umyté ruce? Ne vždy je přeformulování možné, resp. snadné. Lze zadat jako
písemný úkol a společně zkontrolovat.
Mezi výroky mohou děti zaznamenat obsahem podobné dotazy a pokyny, např. Povíš
mi, co se stalo?/Řekni mi, co se stalo.
S pomocí některých lístků mohou děti simulovat rozhovor mezi dítětem a vyučujícím.
Děti mohou diskutovat, kdo by mohl dané pokyny či dotazy říkat (rodiče, vyučující,
kamarád/ka, spolužáci). Lze následně udělat statistiku, kdo říká častěji pokyny a kdo
dotazy (dospělí vs. vrstevníci).

Obměna 1: Vyučující společně s dětmi definuje, podle čeho rozpoznáme pokyn a dotaz.
Domluví si společná gesta pro pokyn (např. salutování) a pro dotaz (např. otevřené dlaně
obou rukou před sebou). 
Vyučující čte jednotlivé výroky a děti reagují gesty. 

Obměna 2: další možné navazující/rozšiřující aktivity:

Reflexe: Diskutujeme s dětmi o tom, jakou funkci má v komunikaci pokyn a jakou dotaz.
Vyhovuje jim/je jim příjemná forma pokynů? Bylo by možné formulovat je jinak? Např. Umyj
si ruce. → Je potřeba umýt si ruce. Ukliď si lavici. → Na tvé lavici je nepořádek. 
Je vhodné vést děti k tomu, že je mnohdy lepší používat popisný jazyk místo pokynu.

 


