
Při zvládnutém kroku 0 umí žáci odpovídat na jednoduché otázky a sdělovat jednoduché

informace jednomu člověku, kterého znají.

Žáci musí zvládnout:
• Odpovědět na jednoduchou otázku.

• Sdělit spolužákovi nějakou informaci.

• Mluvit jasně, aby jim posluchač rozuměl.

Hodnocení

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

• Sledujte, jestli se žákům při rozhovoru ve dvojicích daří odpovídat na jednoduché otázky

a sdělovat, co si myslí.

• Zaměřte se na to, jestli mluví jasně a srozumitelně a zda jim spolužák, se kterým

komunikují, rozumí.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 
KROK 0
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 n ě k o m u , k o h o z n á m .

POSILOVÁNÍ KROKU 0

Pokládejte žákům jednoduché otázky, ptejte se jich, co zrovna dělají.

• Za jasné a srozumitelné odpovědi žáky chvalte a odpovídající reakcí jim dejte

najevo, že jste jim rozuměli.

• Podpořte žáky v tom, aby si svou odpovědí byli jisti: dále na ni reagujte, případně

jim ukažte, jak by mohla vypadat jasnější a srozumitelnější odpověď.



HOSTÉ NA VEČÍRKU
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci dokáží jasně mluvit o sobě a svých zájmech se svým spolužákem.

Průběh: Každý z žáků si zvolí nějakou pravdivou skutečnost o sobě, kterou chce, aby
o něm ostatní věděli. Mělo by se jednat o osobní tvrzení o schopnosti, o něčem, co má nebo
nemá rád/a. Žáci si o sobě navzájem ve dvojici sdělí pravdivou skutečnost, kterou si vybrali.
Následně chodí všechny dvojice po místnosti jako při pomyslném večírku, kdy představují svého
spolužáka a případně reagují na informace od ostatních. Například: “Tohle je Marie a ráda hraje
na flétnu.” “Ahoj Marie, já jsem Jan a tohle je Robert. Umí psát poutavé povídky.” “Večírek”
skončí v okamžiku, kdy se každá dvojice představí třem dalším dvojicím.

Reflexe: Po skončení “večírku” každý žák řekne jednu skutečnost o nějakém žákovi, se
kterým nebyl ve dvojici. Potvrdí se tak, zda informace byly jasně sděleny a správně pochopeny.

SITUAČNÍ SCÉNKY
Pomůcky: lístky s názvy obchodů
Cíl aktivity: Žáci dokáží jasně formulovat otázku, požadavek a také na otázku jasně odpovědět.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do dvojic. Každá dvojice si vylosuje lístek s názvem obchodu.
Úkolem žáků ve dvojici je odehrát krátkou scénku (1–2 minuty), ve které budou představovat
role prodavače/ky a zákazníka/ice. Na lístečcích je pro inspiraci uvedeno, čeho se může rozhovor
týkat. Dvojice dostanou k dispozici 10 minut pro nácvik. Následuje přehlídka scének/rozhovorů.

Reflexe: Žáci sdílí, zda v reálném životě podobné rozhovory vedli, na která úskalí naráželi
a v čem jim tato aktivita pomohla. Pokud nemají reálnou zkušenost, říkají, co si z dané aktivity
odnášejí za poznatky (jak se chovat v reálné situaci?). Pomohla jim tato aktivita v budoucí reálné
situaci překonat ostych a snadněji sdělit, co potřebují/chtějí?



květinářství
- objednání svatební kytice, květiny pro 

prababičku k 80. narozeninám
-jak o květiny pečovat, aby dlouho vydržely, 

řezaná květina 
vs. květina v květináči

elektronika
- koupě nového mobilu/nového budíku

-požadavky na parametry
-cenové rozpětí, tlačítkový vs. chytrý, iOS 

vs. Android, fotoaparát

domácí potřeby
-koupě dortové formy ve specifickém 

tvaru, lahve na olej/ocet
-velikost formy/lahve, ne/rozkládací forma, 

lahev s rozprašovačem/nálevkou

řeznictví
-koupě masa na guláš, špekáčků

-množství, kvalita -špekáčky - množství 
masa min. 40 %, bez barviv!!!, na guláš -

kližka, hovězí krk (méně tučné)

knihkupectví
-koupě nového románu od oblíbeného 

autora, autogramiáda k vydání
-je/není na skladě, kdy bude, knihy 

s podobnou tematikou, stylem autora, 
přednáška autora

koberce
-koupě nového koberce do dětského 

pokoje, rozměry pokoje, barva
-ne/vhodnost koberce do dětského pokoje 

-úklid, alergie, nabídka menších koberců

papírnictví
-koupě nového pera do školy pro prvňáčka, 

kreativní sady DIY
-pravák/levák, děvče/chlapec, cenové 

rozpětí, opakovaná použitelnost - výměna 
bombičky

móda
-koupě pyžama/džínů

-běžná velikost, preferované barvy, styl, 
džíny - slim fit, volné, bokové, do pasu, 

pyžamo - dlouhé/krátké, košilka, materiál 
(teplé)

drogerie
-koupě barvy na batikování, prostředku na 

odstranění skvrn 
na prádle

-preferovaná barva, množství prádla na 
batiku, nabídka různých produktů 

-mýdlo na praní/Vanish, speciální sprej

hračkářství
-koupě oblečků pro panenku, 

nerf pistole
-velikost panenky, typ oblečení (šaty, 

mikina apod.), parametry pistole (velikost, 
zásobník na náboje, 

dostřel apod.)

galanterie
-koupě záplat na kolena u kalhot, guma do 

kalhot, zavírací špendlíky
-velikost, barva, šířka
-záplaty - jednotlivé, 

látka k nastříhání

klenoty a hodinky
-koupě prvních náušnic 

pro miminko, prstýnku pro maminku
-druh kovu (zlato/stříbro/…),

cenové rozpětí, s kamínkem/bez kamínku

parfumerie
-koupě parfému pro maminku/sestru

-základní vůně - ovocná, květinová, svěží, 
kořeněná

-cenové rozpětí, velikost flakonu, -
parfém/toaletní voda

obuv
-koupě nových bot, kabelky

-velikost, typ (obuv - letní, zimní,
s podpatkem/bez podpatku), barva, 
materiál, požadavky na parametry 

-zip, kapsy u kabelky apod.

lékárna
-koupě léku na průjem pro miminko, 

obinadla do lékárničky
-věk dítěte, otázky na celkový stav, nabídka 

dalších vitamínů,
-obinadlo - velikost lékárničky, nabídka 

svorek k upevnění

cukrárna
-objednávka narozeninového dortu, koupě 

zákusků na oslavu
-počet strávníků, nabídka krémů, korpusu, 

typů zákusků, cenové rozpětí

kadeřnictví
-objednávka příštího termínu (stříhání, 

barvení, foukání), definování přání, jak se 
nechat ostříhat

-nabídka barvení, gel/lak, při barvení 
nabídka nápoje, časopisu ke čtení, při 

objednávce rozmezí mezi návštěvami asi 4-
8 týdnů dle délky vlasů

optika
-koupě prvních brýlí, slunečních, 

dioptrických brýlí, požadované parametry 
(barva, dioptrie)

-nabídka typu čoček (sklo/plast), obrouček 
(kov/plast), nabídka kontaktních čoček, 

cenové rozpětí, přípravky pro péči o brýle

železářství
-koupě dopisní schránky k domu, zámku na 

školní skříňku
- parametry schránky (velikost, barva, typ, 
materiál) a zámku (ne/kódovací, velikost, 

typ)

provaznictví
-koupě houpací sítě, dekorační sítě na zeď

-parametry výrobku (šířka, délka, vzor a typ, 
druh materiálu), u houpací sítě nosnost,

pekárna
-koupě čtvrtky chleba, celozrnného pečiva, 

strouhanky, koblih plněných krémem
-chleba krájený/v celku, pečivo 

s posypem/bez posypu, nabídka jiného 
zboží

čistírna
-zadání objednávky - vyčištění kabátu nebo 

hedvábné halenky zašpiněné hořčicí či 
vínem

-délka čištění, termín výdeje, doplňkové 
služby /žehlení, doprava/

tabák
-koupě poštovní známky, 

stíracího losu
-hodnota známky - typ A/B, 
-typy losů - možnosti výhry, 

nabídka jiného produktu

svatební salon
-výběr svatebních šatů/obleku 

-koupě/výpůjčka
-parametry - cenové rozpětí, barva, délka 

šatů, specifika - zdobené krajkou, 
ornamenty apod. 

doplňky - kravata, kapesníček 
do saka, kabelka, boty


