
SCHOPNOST NASLOUCHAT
KROK 10
U m í m p o k l á d a t p r o h l u b u j í c í a  r o z š i ř u j í c í o t á z k y ,  a b y c h s i

o v ě ř i l a  p r o h l o u b i l v l a s t n í p o r o z u m ě n í .

POSILOVÁNÍ KROKU 10

Při zvládnutém kroku 10 si žáci začínají při sledování mluvčího vytvářet vlastní významy a dokážou

pokládat prohlubující otázky, aby si prohloubili a rozšířili vlastní porozumění. V předchozích krocích se

naučili analyzovat, jak může mluvčí využívat jazyk, tón, důraz, jaké je jeho hierarchické postavení a jaký to

má vliv na posluchačovo pochopení a zaujetí. V tomto kroku mají od identifikace toho, jakým efektem chce

mluvčí zapůsobit na posluchače jazykovými a paralingvistickými prostředky, pokročit k prohloubení

vlastního porozumění tématu prostřednictvím pokládání správných otázek.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, co znamená „prohlubující“ otázka a „rozšiřující“ otázka.

• Tvořit a pokládat prohlubující a rozšiřující otázky, které jim pomohou prohloubit porozumění

projevu.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Přečtěte žákům krátký úryvek nějakého projevu a potom jim dejte na výběr tři prohlubující a tři rozšiřující

otázky. Žáci musí vybrat ty otázky, které jim pomohou textu lépe porozumět.

• Hodnoťte otázky, které žáci při poslechu nějakého projevu přidávají na „otázkovou nástěnku“ z bodu 3

posilování dovednosti. (https://skillsbuilder.scholaempirica.org/universal-framework-steps/schopnost-naslouchat-

krok-3)

• Rozdejte žákům přepis nějakého projevu/diskuze a požádejte je, aby na okraje vepsali vhodné

prohlubující a rozšiřující otázky

• Na tabuli napište různá uvození prohlubujících a rozšiřujících otázek (např. „Ale proč...?“,

„Co kdyby...?“, „Mohl bys vysvětlit...?“, „Kde můžeme vidět...?“) a žáky vyzvěte, aby je využili

při výkladu učitele nebo skupinové diskuzi. Pak je vyzvěte, aby se zamysleli: „Jak vám

tyto otázky pomohly tématu lépe porozumět? Na co dalšího jste se mohli nebo

měli zeptat?“

• Než žákům přednesete nějaký projev, řekněte jim, na jaké bude téma, a požádejte je, aby

zkusili odhadnout, na jaký typ prohlubujících a rozšiřujících otázek se asi budou chtít ptát,

až budete hovořit.

https://skillsbuilder.scholaempirica.org/universal-framework-steps/schopnost-naslouchat-krok-3


ZVĚDAVEC

Pomůcky: šátek přes oči

Cíl aktivity: Žáci si prohloubí své dovednosti v pokládání otevřených otázek.

Průběh: Vyučující na úvod žákům vypráví příběh o Zvědavci, který může znít asi takto: “Asi

nevíte, že krajem chodí zvláštní stvoření – Zvědavec. Je to zvláštní tvor, který nevidí, a právě

proto je velmi zvědavý. Mluví zvláštní řečí, která se skládá ze samých otevřených otázek. Navíc

se říká, že pokud se dáte se Zvědavcem do řeči a on zjistí, kdo jste, stane se z vás také

Zvědavec. Pojďme si teď vyzkoušet, jak jste na tom s dovedností pokládat otevřené otázky

vy.“ Děti se postaví do kruhu. Vybranému dítěti, které bude představovat Zvědavce, zavážeme

oči a postavíme je doprostřed kruhu. Pustíme hudbu a děti začnou chodit v kruhu. V okamžiku,

kdy zastavíme hudbu, se všichni žáci postaví čelem do kruhu. Zvědavec si letmým dotekem

někoho vybere, zůstane před ním stát a začne mu klást otevřené otázky, tj. na které se nedá

odpovědět „ano“ a „ne“, např. Jsi holka nebo kluk? Jaké máš vlasy? Který je tvůj oblíbený

předmět? Co nemáš rád? apod. Oslovený odpovídá šeptem nebo změněným hlasem tak, aby

nebylo poznat, o koho se jedná. Zvědavec se pak pokouší na základě odpovědí uhodnout, kdo

před ním stojí. Během aktivity klademe důraz na to, aby děti pokládaly pouze otevřené otázky

a pravdivě na ně odpovídaly. Po uhodnutí lze aktivitu ukončit, zvolit nového Zvědavce nebo

zopakovat se dvěma Zvědavci současně.

Reflexe: Aktivitu uzavřeme krátkou reflexí, jejímž cílem je zopakovat rozdílnost využití

otevřených a uzavřených otázek: Co vás při této aktivitě zaujalo? Jak náročné je tvořit

otevřené otázky? V čem konkrétně mohou otevřené otázky pomáhat? Dokážete říct, k čemu

jsou dobré otevřené otázky? Dokážete uvést nějaký příklad? Kdy je vhodnější použití

uzavřených otázek? Na co bychom si měli u uzavřených otázek dávat pozor?

Zdroj: Kurzy o podnikavosti na Karlínské OA s Lukášem Policarem

TAJEMNÁ BYTOST

Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žák si uvědomuje, jaký je rozdíl mezi uzavřenými a otevřenými otázkami.

V reálných situacích si ověří fungování uzavřených otázek.

Průběh: Vyučující se vžije do role vypravěče – tajemné bytosti, vstoupí do role a navodí

atmosféru. Úkolem žáků je pomocí otázek odhalit, kterou bytost vyučující představuje. Ví, že

se jedná o pohádkovou bytost. “Moc toho ale nenamluvím, pokládejte mi proto pouze

otázky, na které mohu odpovědět ano nebo ne.“ Děti je možné nechat ptát se v určitém

pořadí, případně může otázku položit kterékoliv z dětí bez ohledu na to, zda je na řadě.

Jakmile si některé z dětí myslí, že zná řešení, poví ho nahlas. Odhalením můžeme aktivitu

ukončit. Žák, který bytost odhalil, se může stát novou tajemnou bytostí a odpovídá na nové

otázky spolužáků. Během aktivity klademe důraz na to, aby děti pokládaly pouze uzavřené

otázky.



Obměna: Žáci nemusí hádat pouze pohádkovou postavu. V rámci opakování učiva může učitel

představovat jakoukoliv dětem známou postavu. Alternativně lze děti rozdělit do několika

skupin, kdy tajemnou bytost představuje jeden její člen.

Reflexe: Aktivitu uzavřeme krátkou reflexí, kdy zopakujeme využití otevřených a uzavřených

otázek. Co vás při této aktivitě zaujalo? Kdy se je vhodné pokládat uzavřené otázky? Na co je

potřeba dávat pozor při kladení uzavřených otázek? Dokážete říct, k čemu jsou dobré

uzavřené otázky? Dokážete uvést nějaký příklad? Jak náročné je tvořit uzavřené otázky?

V čem konkrétně mohou uzavřené otázky pomáhat?

Zdroj: Kurzy o podnikavosti na Karlínské OA s Lukášem Policarem


