
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 3 by žáci měli umět poslouchat rozhovor několika
mluvčích, informace si zapamatovat a jednoduše zrekapitulovat někomu
jinému, o čem se mluvilo. V předchozím kroku žáci naslouchali jeden
druhému a prokazovali relevantními dotazy, že chápou, o čem mluví.
 Hlavním posunem v tomto kroku je, že se žáci naučí naslouchat a věnovat
pozornost více než jedné osobě. Zároveň budou mít za úkol informace si
zapamatovat a stručně shrnout, o čem rozhovor byl a co říkali jednotliví
mluvčí.

Žáci musí zvládnout:
• Porozumět, že při rozhovoru hovoří více než jedna osoba.
• Využít strategie, které jim pomohou si zapamatovat, co která osoba
říkala, a zrekapitulovat to ostatním.

Hodnocení
• Podívejte se na krátké video nebo si pusťte krátkou nahrávku 
s rozhovorem. Potom rozdejte žákům kartičky s jednotlivými replikami.
Vyzvěte žáky, aby kartičky správně seřadili a označili, kdo co říkal.
• Pusťte si společně nějaký rozhovor a vyzvěte žáky, aby napsali vlastními
slovy krátké shrnutí (nebo aby jej shrnuli ústně, pokud jim psaní ještě
moc nejde).

Než budou žáci poslouchat

nějakou diskuzi nebo

rozhovor, řekněte jim, že po

nich následně budete chtít

konkrétní informace:

„Budeme se 

s Martinem bavit o tom, jaké

máme plány na víkend.

Zaměřte se na to, jaké

činnosti se chystáme dělat 

a s kým budeme trávit čas.“

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 3
D o k á ž u  s l e d o v a t  r o z h o v o r  

a  z r e k a p i t u l o v a t ,  č e h o  s e  t ý k a l .  

KROK 3

Po diskuzi ve skupinkách žáky

vyzvěte, aby ostatním

zopakovali, co jejich spolužáci

říkali (ptejte se i těch, kdo se

sami nehlásí, aby se mohlo

dostat na kohokoliv). Žáci

musí dopředu vědět, že toto

budou mít za úkol, aby byli

motivováni plně se na

rozhovor soustředit.



BUBLINY
Pomůcky: Pracovní listy s nakreslenými komiksovými bublinami.
Cíl aktivity: Žáci jsou schopni si zapamatovat, co která osoba v rámci rozhovoru říkala, 
a zrekapitulovat to ostatním.

Průběh: Dvojice dobrovolných/zvolených dětí si vyberou téma scénky, např. návštěva
zubaře, veterináře, pomoc turistovi při hledání cesty, rodič s dítětem při plnění domácího
úkolu, nákup jízdenek na nádraží apod.
Scénku dvojice přehraje před třídou. Po odehrání scénky se ostatní pokusí zaznamenat
rozhovor do pracovních listů s bublinami. Scének může před samotnou prací s pracovními
listy proběhnout více a děti mají možnost vybrat si, který rozhovor chtějí zaznamenat.
Pokud je to potřeba, děti si do pracovního listu doplní bubliny navíc.
Obměna 1: Obtížnost lze zvýšit tak, že v rozhovoru diskutuje více lidí. Můžeme použít
formu ankety, kdy dotazující zjišťuje např. jak jezdí děti do školy. Po aktivitě mají ostatní za
úkol vypovědět, které odpovědi dotázaných zaznamenaly. 
Obměna 2: Děti mohou po odehrání scének malovat celé komiksy i s postavami.

Reflexe: Nad komiksovými bublinami diskutujeme, necháme děti vypovědět, co se 
v rozhovoru kdo dozvěděl, co chtěl vědět apod. 

 


