
POSILOVÁNÍ KROKU 5

• Stanovte si „formální zónu“ – může to být např. nějaké místo ve třídě, nějaká konkrétní

doba apod. Dejte žákům za úkol, aby v této „zóně“ mluvili jen formálně, a připomínejte jim

to.

• Názorně žákům předvádějte využití formálního jazyka v různých situacích a vždy

zdůrazněte, proč mluvíte formálně: „Teď budu mluvit formálně, protože v mém publiku je

spousta různých lidí a chci, aby mi všichni dobře rozuměli.“

PREZENTAČNÍ 
DOVEDNOSTI KROK 5
P ř i  p r o j e v u  u m í m  v y u ž í v a t  f o r m á l n í  

ja zy k ,  tó n a  v ý ra z .   

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou při prezentaci před skupinou lidí mluvit spisovně a vyhýbat se

nevhodným výrazům či slangu.

V předchozích krocích se naučili informace ve svém projevu logicky uspořádat, aby jim publikum dobře

rozumělo. Zároveň se začali na posluchače více zaměřovat díky využití několika prezentačních technik.

V tomto kroku si mají především uvědomit, že při projevu se od nich často očekává spisovný jazyk, a naučit

se ho správně používat.

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit rozdíl mezi formálním a neformálním jazykem.

• Když to projev vyžaduje, umět formálně mluvit.

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

• Ne při všech projevech je potřeba, aby žáci mluvili formálně, stanovte si ale typy projevu, kdy budete

formální jazyk vyžadovat (např. hodnocení jiného žáka před celou třídou), a sledujte, jak se to žákům daří.

• Pouštějte žákům videa s příklady formálních a neformálních projevů a ptejte se, o který typ se jedná a jak

to poznali.

• Rozdejte žákům odstavec textu, který obsahuje neformální výrazy, a vyzvěte je, aby je zakroužkovali. Dál

je můžete požádat, aby je nahradili výrazy formálními, a výsledky zkontrolovat.



FORMÁLNÍ NEBO NEFORMÁLNÍ?

Pomůcky: nastříhané lístky s příklady formálních a neformálních situací
Cíl aktivity: Žáci dokážou rozpoznat situace formální, kdy užíváme formální jazyk, tón
a výraz, a neformální.

Průběh: Vyučující rozstříhá a nejlépe zalaminuje lístky s příklady různých situací. Vyučující
rozdělí žáky na skupinky po cca 4 dětech. Do každé skupiny dáme jednu sadu lístků. Úkolem
dětí je lístky rozdělit na dvě hromádky – situace formální, kdy by žáci použili formální jazyk,
tón a výraz, pokud by se v nich ocitli, a kdy neformální. Vyučující společně s dětmi definuje,
podle čeho rozpoznáme, kdy je situace formální a kdy neformální a čím se projev v těchto
situacích vyznačuje.

Reflexe: Společně zkontrolujeme, jak děti ve skupinách úkol vyřešily a diskutujeme důvody

jejich rozhodnutí. Ne vždy může být jednoznačné, zda se jedná o formální nebo neformální

situaci. Pokud si například povídáme s maminkou kamarádky/kamaráda, kterou příliš

neznáme, jedná se o rozhovor spíš formální. Pokud ale hovoříme s maminkou

kamarádky/kamaráda, se kterou se známe od malička, rozhovor bude méně formální.

Diskutujeme s dětmi, jaké další formální a neformální situace v životě zažívají.

TELEVIZNÍ REPORTÁŽ

Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci se se dokážou vyjadřovat formálně, vyžaduje-li to konkrétní typ projevu.

Průběh: Vyučující vyzve žáky, aby ve dvojicích sepsali ve vhodném formálním jazyce

„televizní reportáž“, která by mohla zaznít ve zprávách. Téma: Co jsme dnes/tento týden

dělali. Připravenou reportáž přečtou jiné dvojici nebo celé třídě.

Reflexe: Vyučující s žáky diskutuje: Jaká slova volili, aby byla reportáž formální?

Co museli změnit oproti běžnému vyprávění?

návštěva lékaře rozhovor s babičkou

rozhovor s panem ředitelem nakupování v obchodě

povídání s kamarády prezentace před třídou

povídání se sourozencem
vyprávění vedoucí 

volnočasového kroužku 
o zážitcích z prázdnin

rozhovor s maminkou 
kamaráda/kamarádky

setkání s místním politikem 
nebo významnou osobností

vyprávění rodině, jaký jsem měl 
dnes den

rozhovor s neznámým 
člověkem, který se ptá na cestu


