
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
KROK 8
D o k á ž u  u p r a v i t  j a z y k o v é  p r o s t ř e d k y  a  m í r u  p o d r o b n o s t í ,  a b y  

b y l  m ů j  p r o j e v  v  d a n é m  k o n t e x t u  c o  n e j z a j í m a v ě j š í .

POSILOVÁNÍ KROKU 8

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou při projevu upravovat míru podrobností a jazykové

prostředky vzhledem k publiku a kontextu. V předchozím kroku se naučili zaujmout

posluchače vhodným strukturováním projevu, využitím vhodné slovní zásoby a příkladů pro 

ilustraci svých myšlenek. V tomto kroku se mají především naučit uvažovat nad tím, jaký vliv

má konkrétní kontext projevu na využití jazykových prostředků a míry podrobností.

Žák musí zvládnout

• Zvolit míru podrobností vhodnou pro daný kontext.

• Umět obměňovat jazykové prostředky, aby si udrželi pozornost publika.

Hodnocení

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

• Zadejte žákům 4–6 příkladů různých situací, v nichž by mohli mluvit, a 4–6 charakteristik

projevu, které těmto situacím odpovídají. Např.: „Vysvětluji mladšímu sourozenci, jak rostou

rostliny“, k čemuž se hodí: „Jednoduché vyjadřovací prostředky, ne moc odborných termínů, 

ne moc podrobností.“ Vyzvěte žáky, aby pospojovali situace a charakteristiky, které se k nim

hodí.

• Naučte žáky, aby se před tím, než se k něčemu vyjádří, vždy nejdřív zamysleli: „Než 

začnete mluvit, uvědomte si, kdo vás poslouchá. Jaké informace a kolik podrobností 

potřebuje slyšet? Je potřeba nějak přizpůsobit jazykové prostředky, které použijete?“

• Na viditelné místo vyvěste seznam různých jazykových prostředků a frází, kterými se 

mohou žáci při projevu inspirovat, např: přídavná jména, spojovací výrazy, příslovce, 

krátké věty: „Zaprvé...“ Připomínejte jim, aby seznam využívali a doplňovali, pokud je 

napadnou další prostředky.



BĚŽNÝ ŽIVOT EGYPŤANA

Pomůcky: pracovní list „urozená rodina“, pracovní list „farmářská rodina“, papíry, psací

potřeby

Cíl aktivity: Žáci si vyzkouší pracovat s jazykovými prostředky tak, aby předávané

(dramatizované) informace byly pro auditorium co nejzajímavější a nejsrozumitelnější.

Průběh:

1) Motivace: sejděte se s dětmi na koberci, v kruhu apod. Zeptejte se jich, co je slyšet, když

šumí rákosí, když člověk vstává z postele, když si hrají děti, když se někdo umývá, když se 

obléká. Nechť zvuky předvedou.

2) Řekněte žákům, že dnes budou pracovat s textem, který vytvořili britští archeologové na

základě svých výzkumů v Egyptě. Archeologové prozkoumali pozůstatky obydlí farmáře a 

šlechtice a pokusili se rekonstruovat jeden jejich běžný den v životě.

3) Rozdělte žáky do skupin po 3–4.

4) Vysvětlete jim úkol: Úkolem skupiny je interpretovat jeden ze zadaných příběhů formou

Readers Theater (https://en.wikipedia.org/wiki/Readers_theater), tzn. zvukové scénky. Může

se podobat příběhu předčítanému v rozhlase. Navrhněte jim možnosti:

a. Zkraťte text, proškrtejte věty, které nejsou pro zachování podstaty příběhu nutné.

b. Některé věty přeměňte v přímou řeč.

c. Přidejte zvuky a ruchy (tekoucí voda, zvuky domácnosti, hostiny, zvířat apod.)

d. Rozdělte si role a úlohy, určete vypravěče, nebo se ve vyprávění střídejte.

e. Vše dobře nacvičte.

5) Žákům řekněte, že scénku budou přehrávat pro dvě různá publika. Skupiny A budou svou

prezentaci připravovat pro účastníky večírku, v tomto případě by scénka měla být neformální, 

s prvky humoru. Skupiny B budou svou prezentaci připravovat pro potřeby vědeckého

sympozia, v tomto případě by jejich projev měl být formální, daleko více zaměřený na fakta. 

Obsah prezentace (farmář/šlechtic) žákům určí vyučující (např. losem/konkrétně), je však

vhodné zajistit rovnoměrné rozdělení témat.

6) Rozdejte texty a nechte skupiny pracovat, pomáhejte tam, kde je třeba.

7) Na přípravu dejte skupinám 20–25 minut času.

8) Prezentujte výsledek. Sejděte se u pracoviště každé skupiny a vyslechněte jejich

interpretaci. Oceňte skupinu potleskem…

Reflexe: Podařilo se vám zaujmout publikum? Co konkrétního při prezentaci směrem

k publiku fungovalo? Jakým způsobem jste přemýšleli nad tím, jak scénku udělat co 

nejzajímavější? V čem se lišily scénky pro různá publika? Podle čeho jste se rozhodovali, co

v rámci scénky řeknete a co vynecháte? Vnímali jste absenci kulis, dekorací či kostýmů jako

negativum? V čem by použití kulis mohlo scénce pomoci?

Společně shrňte a zapište si, co jste se během této hodiny naučili o starověkém Egyptě.

Zdroj: https://ancientegypt.co.uk/life/story/main.html.



Jeden den v životě urozené egyptské rodiny

Jednoho jasného rána se na posteli povlečené kvalitním lněným ložním prádlem probudil

urozený muž. Otevřel oči a rozhlédl se po své ložnici. Zahlédl skříň s oblečením, kosmetickou

skříňku své ženy a lampu, která osvětlovala místnost v noci. Jeho myšlenky přerušil sluha, 

který vstoupil do místnosti. Pomohl pánovi umýt se a oholit. Urozený muž se oblékl do sukně

vyrobené z lněné látky a obul si kožené sandály. Mezitím se vzbudila jeho žena. S pomocí

služebné se umyla a oblékla do lněných šatů. Ozdobila se skleněnými šperky a na oční víčka

nanesla trochu černého prášku. Ke snídani se oba odebrali do spodního patra domu. Urozený

pár usedl na měkké polštáře kolem nízkého stolu a posnídal chléb a ovoce. Po snídani odešel

muž na schůzku se správcem svých pozemků. Jeho žena zatím dohlížela na přípravu večerní

hostiny. Sluha přivedl děti, předtím je však nakrmil a oblékl. Správce rodinných pozemků

šlechtice potěšil. Úroda bude letos dobrá a dobytku a drůbeže bylo včera večer napočítáno

dostatek. Během rozhovoru se správcem oba pojedli trochu masa a chleba. Vše zapili

džbánem piva. Odpoledne se šlechtična zdržovala v zahradě, aby unikla horku rozpáleného

domu. Ukrývala se ve stínu stromů a sledovala děti, které si hrály se svými hračkami. Později

byl čas připravit se na hostinu. Sluha pečlivě vykartáčoval oblíbenou paruku své paní a 

připravil nejlepší šaty a šperky vyrobené ze zlata a polodrahokamů. Nedlouho poté, co se 

muž vrátil, začali přicházet první hosté. Služebné hostům nabídly vonný vosk a leknínové

květy. Byly podávány nejvybranější pokrmy: maso, chléb, zákusky, víno, datle a fíky. Pro 

rozptýlení hostů hrála v domě hudba a tančily tanečnice.

Jeden den v životě egyptských farmářů

Jednoho jasného rána se na posteli povlečené hrubým lněným ložním prádlem, které utkala

jeho žena, probudil farmář. Otevřel oči a rozhlédl se po své ložnici. Spatřil polici s prádlem a 

proutěný koš. Umyl se, oholil, oblékl se do hrubé lněné sukně a obul si rákosové sandály. 

Farmářova žena byla již dávno vzhůru. Probudila děti a začala se věnovat obvyklým denním

činnostem. Také ona byla oblečena do hrubých lněných šatů. Kolem krku, na šňůrce z papyru, 

jí visel amulet bohyně Tawaret. Celá rodina společně posnídala trochu chleba a ovoce. Seděli

přitom na lavici a jedli z rákosových rohoží. Ihned po snídani odešel muž pracovat na pole, 

které bylo nedaleko domu. Žena zažehla oheň a pustila se do své nejobvyklejší práce – mletí

pšenice. Farmář byl spokojen. Rok byl dobrý, úroda bohatá. Dnes musí odvézt část sklizně do 

chrámu, aby zaplatil nájem za chrámovou půdu, na které hospodařil. Naplnil zrním několik

proutěných košů, naložil je na dva osly a s pomocníky se vydal na cestu k chrámu. Tam 

královští úředníci a písaři vše spočítali, zapsali a uložili v chrámové sýpce. Po cestě domů se 

farmář se svými pomocníky naobědval. Chléb, kousek masa a pivo zahnaly jejich hlad a žízeň. 

Farmářova žena strávila většinu dne mletím pšenice a pečením chleba. Odpoledne šla s dětmi

k řece doplnit zásoby vody. Večer připravila skromnou večeři. Tvořil ji chléb, maso a pivo. 

Když se venku setmělo, farmář rozsvítil malou olejovou lampu. Jakmile uložili děti do postelí, 

zhasli a odebrali se k spánku.


