
POSILOVÁNÍ KROKU 4

• Každou příležitost k projevům využívejte a žákům zdůrazňujte, jakým způsobem své

myšlenky sdílet. Když vám žáci mají odpovídat na otázky nebo mají jinak promluvit před

ostatními, vyzvěte je, aby se postavili a vzpomněli si na prezentační techniky, např. mysleli

na správnou hlasitost projevu a nemluvili příliš rychle.

• Prezentační techniky si vyvěste ve třídě tak, aby byly dobře vidět a žáci si je mohli kdykoli

připomenout.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 
KROK 4
Sv á  sdě l e ní  umím uspo řá da t  ta k ,  a by

mi  po s l uc ha č i  c o  ne j l é pe  ro zumě l i .  

Při zvládnutém kroku 4 umějí žáci informace ve svém projevu uspořádat logicky tak, aby byly posluchačům

srozumitelné. Začínají se také učit posluchače zaujmout pomocí prvních prezentačních technik.

V předchozích krocích se naučili své myšlenky sdělovat v jasném pořadí, s vhodnou mírou podrobností

a využitím vhodných spojovacích výrazů.

V tomto kroku jde především o to, aby začali uvažovat o svém „publiku“ a uvědomili si, proč je při projevu

důležité na ně myslet.

Žáci musí zvládnout:
• Umět vysvětlit, co je to „publikum“, a znát příklady různých druhů publika.

• Začít používat několik jednoduchých prezentačních technik, které jsou pro jejich publikum vhodné.

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

• Při projevech sledujte, jestli žáci používají jednoduché prezentační techniky a zda se vyjadřují jasně.

• Požádejte žáky, aby (ústně nebo písemně) definovali „publikum“ a napsali pět věcí, které jsou podle nich

nejzásadnější pro dobrý projev.

• Vyzývejte žáky, aby se hodnotili navzájem.



MOJE OBLÍBENÉ ROČNÍ OBDOBÍ
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci dokážou používat několik jednoduchých prezentačních technik,

které jsou pro dané publikum vhodné.

Průběh: Vyučující žákům zadá, aby si připravili krátký projev na téma “Moje oblíbené
roční období”. Než začnou prezentovat žáci, přednese svůj projev vyučující. Názorně
předvede, jak to vypadá, když řečník mluví špatně: projev je neuspořádaný, moc tichý,
řečník se dívá do země. Vyučující vyzve žáky, aby se přihlásili a upozornili ho/jí, když si
nějaké chyby všimnou, a podle jejich zpětné vazby projev vyučující upravuje, dokud se
žákům nebude zdát, že už jsou jako publikum „úplně spokojení“. Při hodnocení mohou žáci
využít pravidla, která si společně s vyučujícím sestavili při představení tohoto kroku
(viz Průvodce nebo využít aktivitu Hodnocení prezentací). Následně může roli řečníka
převzít některý z žáků.

Reflexe: Způsob vedení konstruktivní zpětné vazby k projevu žáků je popsán
v aktivitě Hodnocení prezentací (Krok 4).

KUCHTĚNÍ

Pomůcky: lístečky s názvy pokrmů (např. viz tabulka)
Cíl aktivity: Žáci prezentují přípravu konkrétního pokrmu – srozumitelně popisují pracovní
postup výroby.

Průběh: Žáci si vyberou/vylosují konkrétní pokrm. Jejich úkolem je popsat pracovní
postup, jak by pokrm připravovali. Ostatní žáci si dělají poznámky v případě, že
zaznamenají jakékoliv nedostatky v postupu (např. není určena doba vaření/pečení).
Nakonec se žáci vzájemně hodnotí – dávají doporučení, co je třeba pro správný pracovní
postup doplnit, pochválí co se prezentujícím podařilo – hlasitost, srozumitelnost apod.

Reflexe: Vyučující se žáky diskutuje o důležitosti jasných formulací při popisu jakéhokoli
pracovního postupu/návodu. Žáci navrhují, ve kterých jiných situacích kromě vaření je
důležitá jasnost sdělení, např. popis cesty do určeného místa, popis opravy něčeho (např.
pračky).

Inspirováno: Jan Dvořák, ZŠ Jeseniova

knedlíky s vejcem omeleta palačinky

bramborová kaše těstoviny s kečupem vejce naměkko

míchaná vajíčka vajíčková pomazánka rybičková pomazánka

mrkvový salát kuskus se zeleninou rizoto se zeleninou

lívance pizza se šunkou ovesná kaše

ovocný salát tyčinky z listového těsta párky v těstíčku



HODNOCENÍ PREZENTACÍ

Pomůcky: záznamové lístky, psací potřeby
Cíl aktivity: Žáci dokážou používat několik jednoduchých prezentačních technik, které
jsou pro dané publikum vhodné.

Průběh: Pokud děti ve třídě prezentují samostatně jakoukoli práci – čtou referát, vypráví
zážitek z prázdnin/víkendu, představují přečtenou knihu, dostanou ostatní děti
záznamové lístky, do kterých si dělají poznámky.

Před prvním použitím záznamových lístků je potřeba s dětmi vydefinovat, co která oblast
sledování obnáší, co si mohou do tabulky zapsat. Od počátečního hodnocení typu
„splnil/a“ (✔) by vyučující měl děti vést ke konstruktivní zpětné vazbě, kdy děti po

prezentaci zhodnotí výstup v ucelených větách, např. Je potřeba mluvit hlasitěji, aby
posluchači dobře rozuměli. Při prezentaci nás ...sledoval/a a díval/a se na nás. Bylo dobré,
že se...nijak nekroutil/a a neodváděl/a pozornost od svého projevu.

Reflexe: Pokud si některé z dětí zaznamenaly doplňující otázky, které by je zajímaly,
dostanou prostor na jejich položení.
Po prezentaci vyzve vyučující několik dětí nejprve k hodnocení vedoucímu ke zlepšení
(max. 3) a následně k pozitivnímu hodnocení.

Téma: Prezentuje:

Udržuje oční kontakt

Hlasitost projevu

Srozumitelnost projevu

Gesta a mimika

Doplňující informace


