
POSILOVÁNÍ KROKU 2

• Vyvěste si někde seznam běžně používaných příslovcí a přídavných jmen, který můžete
využít, až budou žáci mluvit.

• Vyzývejte žáky, aby si navzájem ve dvojicích, skupinkách nebo před celou třídou
vyprávěli novinky a příběhy. Aby byl úkol o něco náročnější, mohou potom celé skupině
převyprávět, co jim říkal jeden ze spolužáků v menší skupince.

PREZENTAČNÍ 
DOVEDNOSTI KROK 2
D o k á ž u s r o z u m i t e l n ě s d ě l i t s v é m y š l e n k y

s k u p i n ě  l i d í .  

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou sdělit rozsáhlejší informaci nebo odpověď na otázku

skupině lidí.

V předchozím kroku se naučili jasně a srozumitelně sdělit své myšlenky malé skupince

známých lidí. V tomto kroku se mají naučit především své sdělení rozšířit, doplnit je o více

podrobností. Zároveň si začínají budovat sebevědomí při projevech ke skupinám lidí, které

tak dobře neznají.

Žáci musí zvládnout:
• Umět skupině lidí povyprávět jednoduchý příběh nebo sdělit jednoduchou myšlenku.

• Prostřednictvím přídavných jmen a příslovcí svůj projev obohatit o více podrobností.

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

• Sledujte, jestli žáci při projevu před skupinou zmiňují i podrobnosti.

• Napište na tabuli nebo žákům nahlas říkejte jednoduché věty: „Šel jsem do obchodu. Mám

psa.“ Vyzvěte je, aby je obohatili o podrobnosti.



STÁTY EVROPY

Pomůcky: lístky s názvy států Evropy nebo (slepá) mapa Evropy apod.
Cíl aktivity: Žáci představí jeden vybraný stát Evropy v krátké prezentaci se zaměřením na
rozvitý projev (přídavná jména, příslovce).

Průběh: Žáci si jakoukoli zvolenou formou vyberou jeden konkrétní stát (losování, vlastní volba,
slepá mapa apod.), mohou spolupracovat i ve dvojicích. Připraví si krátkou prezentaci o daném
státu – příprava i provedení záleží na možnostech celého třídního kolektivu: práce
s encyklopediemi, se zdroji na internetu, samotná prezentace může probíhat i s podporou
powerpointových prezentací, které si žáci připraví.

Již při přípravě prezentace se žáci zaměří na obohacování svého mluveného projevu o přídavná
jména a příslovce (např. Španělsko – ve vnitrozemí studené zimy, horká léta, vlivy cikánské
kultury (flamenco), tradiční býčí zápasy v roce 2010 zakázány v Katalánsku jako nebezpečné).

Při samotných prezentacích si ostatní žáci dělají poznámky a zapisují si rozvitá klíčová slova
(např. studené zimy, cikánská kultura, nebezpečné býčí zápasy).

Reflexe: Spolužáci a vyučující dávají po prezentaci žákům zpětnou vazbu – jak se jim prezentace
podařila, na čem by mohli dále pracovat.

Vyučující se žáky vede diskuzi, jak vnímali obohacování textu o přídavná jména a příslovce. Činilo
jim to problém, nebo rozvitý popisný jazyk používají již běžně? V čem pro ně byla aktivita
přínosná, co bylo náročné? Jak obohacené texty vnímali jako posluchači?

„OBLOŽENÝ CHLEBÍČEK"

Pomůcky: potraviny pro přípravu obloženého chlebíčku
Cíl aktivity: Žáci dokážou řadit myšlenky ve správném pořadí, aby druhý člověk 
rozuměl instrukcím.

Průběh: Zahrajte si hru „Obložený chlebíček“. Můžete hrát s jedním žákem, skupinkou
žáků nebo celou třídou. Vyučující v roli „šéfkuchaře“ při ní má připravovat obložený chlebíček
(nebo jiný jednoduchý pokrm). Žáci mu musí dávat pokyny, co má dělat, a používat při tom
příslovce. „Šéfkuchař“ by se jimi měl přesně řídit, aby bylo jasně vidět, když nějaký krok

vynechají. Může žákům pomáhat otázkami: „Nezapomněli jste na nic? Nepotřebuji ještě nějaký
pokyn, abych to mohl udělat?“

Reflexe: Společně s žáky zhodnoťte, zda pro ně bylo těžké dávat jasné a
srozumitelné instrukce.



(PREZENTACE) SEBEHODNOCENÍ

Pomůcky: vyplněné sebehodnotící listy, se kterými běžně v třídním kolektivu pracujete
Cíl aktivity: Žáci prezentují své sebehodnocení v rámci určených oblastí
(předmět, kompetence), popíší své pokroky a cíle do budoucna s využitím přídavných jmen

a příslovcí.

Průběh: Pokud vyučující běžně používá s žáky sebehodnotící listy, kde hodnotí své pokroky
za dané období v různých oblastech – předmětové cíle, kompetence ke spolupráci, k učení
apod., lze toto písemné sebehodnocení využít pro trénování prezentačních dovedností.
Prezentace mohou probíhat zprvu v menších skupinách, aby měli žáci menší ostych sdílet
osobní informace s ostatními. Dle potřeby a naladění kolektivu je možné posléze prezentace
provádět s celým kolektivem naráz.
Každý žák si písemně připraví stručný komentář k tomu, jak se mu v uplynulém
hodnoceném období dařilo. V hodnocení se zaměří na pokrok – tj. volí slova popisující změnu
(přídavná jména, příslovce), např. Na vyučování jsem již většinou připraven/a. Domácí úkoly
zapomínám výjimečně. Zápisy v sešitech mám úhlednější. Zatím nezvládám převádět zlomky na
desetinná čísla. Ale ty nejčastější ano. Podařilo se mi napsat velmi pěkné vyprávění. Příště se
zaměřím na použití většího množství přímé řeči. Pravidelně budu procvičovat převody zlomků
na desetinná čísla. V textu si barevně označí přídavná jména a příslovce.
Ve skupinkách následně žáci ústně (jen s pomocí přípravy na lístku) sdílí svá
sebehodnocení. Mohou si poskytovat zpětnou vazbu, nabízet si pomoc pro zvládnutí
stanovených cílů apod.

Reflexe: Vyučující za využití psaných textů žáků poukáže na rozdíl textů s podrobnostmi
a bez nich (přídavná jména a příslovce). Společně se žáky lze rozebírat, v čem tkví
pozitiva obohaceného projevu.
Např. text výše by zněl: Na vyučování jsem připraven/a. Domácí úkoly zapomínám.
Zápisy v sešitech mám. Nezvládám převádět zlomky na desetinná čísla. Ale nějaké ano.
Podařilo se mi napsat vyprávění. Příště se zaměřím na použití přímé řeči. Budu procvičovat
převody zlomků na desetinná čísla.



Vzor sebehodnotící listiny ke vzdělávacím kompetencím

Sebehodnocení ano, vždy snažím se občas zatím ne

Pracovní 

kompetence

Soustředím se na 

práci, ničím se 

nerozptyluji, pracuji 

na své maximum.

Na lavici mám 

pořádek, pomůcky 

na výuku mám 

připravené.

Zadanou práci 

dokončím.

Samostatně 

odevzdávám 

vyplněné domácí 

úkoly.

Komunikativní 

kompetence

Slušně komunikuji s 

ostatními.

Mluvím, když mám 

slovo.

Pozdravím, omluvím 

se…

Sociální 

kompetence

Spolupracuji s 

kýmkoliv ve třídě.

Chci-li něco půjčit, 

slušně o to 

požádám.

Pomůžu druhému, 

pokud je to potřeba.

Respektuji ostatní.

Kompetence 

k učení

Moje zápisy jsou 

přehledné a čitelně 

napsané.

Samostatně 

provádím kontrolu 

své práce, hledám a 

opravuji chyby.

Plánuji si, co musím 

docvičit, a pracuji na 

tom.

Dělám i práci navíc –

sám/sama pro sebe.

Občanské 

kompetence

Dodržuji domluvená 

pravidla.

Plním si své 

povinnosti.

Umím ocenit i druhé 

a jejich práci.

Respektuji názory 

druhých.


