
POSILOVÁNÍ KROKU 3

• Zaveďte si chvilku na rozmyšlení toho, co se chystám říct. Než žáci začnou ve skupině nebo

samostatně mluvit, zeptejte se jich: „Promysleli jste si, jak to, co řeknete, uspořádáte?

• Dávejte žákům za úkol vyprávět, co dělali včera nebo o víkendu, a soustředili se při tom na

to, jak události řadí.

• Vyvěste někde seznam běžně používaných spojovacích výrazů, který můžete využívat, až

budou žáci mluvit.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 
KROK 3
K d y ž  m l u v í m ,  ř a d í m  s v é  m y š l e n k y  t a k ,

a by  by l y  po c ho pite l né .  

Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou sdělit své myšlenky ve vhodném pořadí,

s vhodnou mírou podrobností a strukturovat svůj projev pomocí spojovacích výrazů.

V předchozím kroku se naučili sdělit rozsáhlejší informaci nebo odpověď na otázku skupince lidí.

V tomto kroku si mají především uvědomit, proč je důležité při projevu myšlenky správně uspořádat,

a jakými způsoby se toho dá dosáhnout.

Žáci musí zvládnout:
• Pochopit, že je důležité umět svůj projev strukturovat.

• Naučit se obohatit jej o další podrobnosti prostřednictvím spojovacích výrazů a složitějších vět.

Hodnocení

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

• Sledujte, zda žáci při projevu před skupinou používají spojovací výrazy a to, co říkají, je správně

uspořádáno.

• Napište na tabuli nebo žákům nahlas řekněte pár jednoduchých vět, např: „Šel jsem do obchodu. Mám

psa.“ Vyzvěte žáky, aby tam, kde se to podle nich hodí, mezi věty doplnili spojovací výrazy

a vytvořili z nich souvětí.



SPOJKY V HLAVNÍ ROLI

Pomůcky: lístečky se spojovacími výrazy
Cíl aktivity: Žáci dokážou strukturovat svůj projev pomocí spojovacích výrazů.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupinek po 4–5 a každému dá papírek
s nějakým spojovacím výrazem. Každý žák bude mít za úkol říct větu, na jejímž konci použije
svůj spojovací výraz. První např. začne: „Mám moc rád sladkosti, ale...“ Další má za úkol
navázat, a pak znovu použít svůj výraz z papírku: „... kazí se po nich zuby, takže...“ a tak dál.
Nakonec žáky vyzvěte, aby se zamysleli, jestli jejich souvětí dávalo smysl.
Obměna: Jednotlivým žákům dejte za úkol mluvit o libovolném tématu, přičemž musí
použít 3 předem určené spojovací výrazy.

Reflexe: Společně s žáky zhodnoťte, zda pro ně bylo těžké navazovat na věty spolužáků
tak, aby jejich vyprávění dávalo smysl.

NAJDU CESTU V CENTRU PRAHY?

Pomůcky: mapa centra Prahy
Cíl aktivity: Žáci dokážou strukturovat svůj projev pomocí spojovacích výrazů.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupinek po 2–3 a každé dá papírek s názvy dvou
významných míst v historickém centru Prahy. Úkolem žáků bude najít a na papír popsat

nejkratší cestu z jednoho místa do druhého tak, aby bylo jasné, kudy má jít. Každá skupinka
poté bude číst nahlas popis cesty ostatním žákům ve třídě. Ti budou vědět místo odkud
vycházejí, ale nebudou vědět cíl cesty. Jejich úkolem bude jít dle popisu a najít cíl.
Obměna: Je možné pracovat s mapami různých měst, případně s mapami různého druhu.

Reflexe: Společně s žáky zhodnoťte, zda se jim dařilo srozumitelně popsat cestu na mapě
a jaké spojovací výrazy nejčastěji používali.


