
POSILOVÁNÍ KROKU 1

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 
KROK 1
D o k á ž u n ě c o s r o z u m i t e l n ě s d ě l i t m a l é s k u p i n c e l i d í ,  

k t e r é z n á m .

Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou jednoduše odpovědět či sdělit myšlenku skupince lidí,

např. při skupinové diskuzi.

Žáci musí zvládnout:
• V jednoduchých větách jasně a přehledně vyjádřit své myšlenky.

• Umět sdělit myšlenky malé skupince lidí ve známém prostředí.

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

• Sledujte, jak spolu žáci hovoří ve skupince: jestli mluví jasně

a srozumitelně, se správným slovosledem a hlasitostí.

• Zeptejte se žáků: „Co může řečník dělat pro to, aby mluvil jasně

a srozumitelně?“ A zjistěte tak, jestli porozuměli hlavním bodům, které se v tomto kroku měli

naučit.

• Chvalte žáky pokaždé, když vám na něco jasně a srozumitelně odpovědí, a řekněte jim, co

konkrétně oceňujete: „Moc se mi líbilo, že mi Janička odpověděla celou větou, protože jsem

díky tomu přesně pochopila, co chtěla říct.“

• Zaveďte si „stupnici hlasitosti“ pro „hovor ve dvojici“, „projev před malou skupinou“, „hovor

venku“ apod., aby si žáci uvědomili, že než začnou mluvit, mají se nad vhodnou hlasitostí

zamyslet, a při úkolech ve skupinkách jim ji připomínejte: „Jak hlasitě byste měli mluvit, aby

vám bylo dobře rozumět?“



PALEC NAHORU A DOLŮ

Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci dokážou jednoduše odpovědět či sdělit myšlenky malé skupince lidí ve
známém prostředí.

Průběh: Na úvod aktivity vyučující s žáky probere, jaká je vhodná hlasitost projevu k menší
skupině lidí. Poté rozdělte žáky do menších skupin (4 – 5 žáků) a požádejte žáky, aby jeden po
druhém mluvili o konkrétním tématu (např. „Co jsem dělal o víkendu“, „Co jsem měl včera
k večeři“). Ostatní žáci budou pomocí palce nahoru nebo palce dolů poskytovat žákovi zpětnou

vazbu o tom, zda je jeho hlasitost projevu ideální nebo ne. Obměna: Vyučující si připraví do
klobouku (sáčku, pytlíku) lístky s různými slovy (tématy). Žáci si vytáhnou z klobouku slovo
a např. tři minuty o něm plynule mluví. Ostatní žáci pomocí „palec nahoru a dolů“ hodnotí
správnou hlasitost projevu.

Reflexe: Chvalte žáky pokaždé, když vám na něco jasně a srozumitelně odpovědí, a řekněte
jim, co konkrétně oceňujete. Může být prospěšné zavést si „stupnici hlasitosti“ pro „hovor ve
dvojici“, „projev před malou skupinou“, „hovor venku“ apod., aby si žáci uvědomili, že než
začnou mluvit, mají se nad vhodnou hlasitostí zamyslet.

KDO JSEM

Pomůcky: pracovní list Kdo jsem, papír, propiska, tužka
Cíl aktivity: Žáci o sobě dokáží mluvit před ostatními spolužáky. Projevují zájem o poznávání
druhých i sama sebe.

Průběh: Žáci samostatně dokončí věty (nebo dohodnutý počet vět) na pracovním listu Kdo
jsem (doba dle potřeby, cca 5-10 min). Poté vyučující rozdělí žáky do menších skupin, ve
kterých si žáci vzájemně předčítají své odpovědi a hovoří o nich. Vyučující může využít zvukový
signál k pravidelnému střídání členů ve skupině v mluvení, nebo k přechodu od jedné položky
k další.

Reflexe: Na závěr aktivity společně diskutujte s žáky, co nového se dozvěděli, kterou větu bylo
obtížné dokončit a proč, jaké informace je překvapily. Diskusi je vhodné uzavřít otázkami typu:
"Co mi tato aktivita přinesla?"; "O čem jsem v této souvislosti dosud neuvažoval/a?"; "Co mi
došlo až nyní?"; "Co jsem se dozvěděl/a nového?"

Kdo jsem
Když se ráno probudím, nejčastěji .....………...…….....……………………. 
Než usnu, často myslím na.....………...…….....……………………............... 
Nejvíc mám rád/a…………………………....……..……….....…………….... 
Nemám rád/a lidi, kteří…………………..……..…………....……………..... 
Důvěřuji lidem, kteří………………………...……..…………...…………...... 
Mám pocit štěstí, když………………………………………….....…………. 
Moji rodiče by měli vědět, že…………………………………………........... 
Bojím se, když………………………………………......................................... 
Je smutné, že………………………………………………………………..... 
Jsem…………………………………………………………………………....



ZAČAROVANÉ VĚTY

Pomůcky: papíry (dle počtu skupin ve třídě) s větami se špatným slovosledem
Cíl aktivity: Žáci dokážou v jednoduchých větách jasně a přehledně vyjádřit své myšlenky.

Průběh: Na úvod aktivity vyučující napíše na tabuli větu: „Okně seděla kočka na.“ Přečtěte ji
nahlas a vyzvěte žáky, ať ji zopakují. Zeptejte se jich: „Kde ta kočka byla? Je to z toho, co jsem
řekl, jasné?“ Na základě tohoto úkolu jim vysvětlete, jak funguje větná struktura: aby nám druzí
rozuměli, co jim sdělujeme, musíme slova ve větě správně seřadit. Požádejte žáky, aby větu
přeskupili a řekli vám ji ve srozumitelnější podobě. Poté rozdělte žáky do menších

skupin (4 – 5 žáků) a rozdejte jim papír, kde budou napsány věty se špatným slovosledem.
Nechte žáky ve skupinách zamyslet se nad větami a uspořádat je tak, aby byly srozumitelnější.
Společně proberte, jak věty upravili a proč je nový slovosled lepší.

Reflexe: Chvalte žáky pokaždé, když vám na něco jasně a srozumitelně odpovědí, a řekněte
jim, co konkrétně oceňujete.

ROZHOVOR

Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci dokáží mluvit o sobě a svých zájmech se svými spolužáky.

Průběh: Děti utvoří trojice. Po dobu cca 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 o sobě mluvily obě dvě 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“ apod.

Reflexe: Mluvit o sobě nemusí být pro každého jednoduché. Je potřeba vytvořit příjemnou
atmosféru otevřeného sdílení, kdy děti vnímají, že ostatní ve skupince se zajímají “o jejich
příběh”. Na druhou stranu formulovat myšlenky o sobě může být jednodušší než mluvit
o daném konkrétním tématu, kde si informacemi nejsme jisti. Toto vyučující může s dětmi
zmínit v reflexi a všichni mohou sdílet společně své pocity výhod a nevýhod tématu “Já”.



OD ŠEPOTU PO KŘIK

Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci volí pro danou vzdálenost od posluchače optimální hlasitost svého projevu.

Průběh: Aktivita probíhá ve dvojicích, najednou se jí účastní dva nebo tři páry, ostatní hráči
jsou v rolích diváků. Hráči stojí naproti sobě ve vzdálenosti asi půl metru. Jeden z hráčů řekne
svému partnerovi libovolné slovo/sousloví/větu, ten couvne o jeden krok, pak o dva kroky, až
nakonec na vzdálenost několika metrů, potom se začne znovu přibližovat, opět couvne atd. Po
každém přesunu druhý hráč zopakuje dané slovo, kdy hlasitost přizpůsobí dané vzdálenosti.

Poté, co si hráči vymění role, přichází na řadu další dvojice.

Reflexe: Je vhodné, aby aktivita probíhala v klidu a s dostatečnými intervaly mezi jednotlivými
výroky, aby byla patrná změna hlasitosti. Pomozte žákům najít správnou intenzitu hlasu. Jak
lze pracovat se svým hlasem? Co je na hlasitosti projevu důležité, aby mi druhý rozuměl a měl
zájem mi naslouchat?


