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Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se
trochu jinak za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Příručka je určena nejen pro pedagogy základních a středních škol Středočeského kraje, ale pro
všechny zájemce z řad učitelů, kteří chtějí získat novou inspiraci pro výuku cizích jazyků a dále se
profesně rozvíjet.
Věříme, že nejen tato příručka, ale i ostatní metodické materiály pro Vás budou užitečným
pomocníkem a zdrojem nových podnětů pro výuku Vašich žáků.

Tým Channel Crossings
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ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Rozvoj řečových dovedností žáků a studentů je jedním z klíčových úkolů každého učitele
cizího jazyka. Tato metodická příručka přináší užitečné tipy a návody, jak jednotlivé řečové
dovednosti rozvíjet a upevňovat. V jednotlivých kapitolách naleznete užitečné informace, podněty
k zamyšlení a ukázky úkolů pro rozvoj čtení, psaní poslechu a mluvení.

Dovednosti při čtení:
-

skimming for gist – rychlé čtení pro získání základního povědomí o obsahu, velmi důležitá
dovednost, odvádí studenty od potřeby rozumět všemu, pomalu číst a nezískat tak celkový
obraz o tom, o čem je text. Vhodný způsob, jak praktikovat tuto dovednost, je zadání
časového limitu a několika jednoduchých otázek týkajících se základních informací z textu. Je
nutné povzbuzovat studenty, aby se neobávali složitých slov a učili se odhadovat jejich
význam z kontextu.

-

scanning for confirmation – touto technikou procházíme text, abychom si potvrdili své
předchozí znalosti o daném tématu a pokud narazíme na novou informaci, přidáme ji ke
svým znalostem. Ve třídě je dobré tuto aktivitu uvést brainstormingem na dané téma. Je také
možné požádat studenty, aby odhadli obsah podle klíčové slovní zásoby nebo nadpisu.

-

scanning for specific information – aktivita, kterou běžně provádíme při hledání
v telefonních seznamech, jízdních řádech apod. Důraz je kladen nikoli na detailní
porozumění textu, ale na vyhledání přesné informace.

-

extensive reading – čtení dlouhých textů (romány, noviny atd.). Studenti čtou pro vlastní
potěšení nebo připravují prezentaci do třídy.

-

intensive reading – čtení, kdy je požadováno porozumění všem částem textu a součástí
aktivity jsou detailní otázky na porozumění.
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Čtení – typy úkolů:
-

přiřazování (obrázky k textu, nadpisy k textu)

-

řazení – smíchané odstavce, rozstříhané věty

-

převádění textu na diagram

-

popis diagramu

-

vytvoření grafu

-

shrnutí (sumarizace)

-

pojmenovávání (textu, odstavce = osnova)

-

doplňování vynechaných slov v závislosti na kontextu (předvídání významu z kontextu)

-

změna slov nebo jejich nahrazení nesmyslnými výrazy – studenti hledají nevhodná slova

-

nahrazování slov synonymy/opozity ze seznamu

-

doplnění chybějícího posledního odstavec/věty

-

dramatizace dialogu/příběhu

-

řazení událostí z textu

-

2 různé verze textu, studenti tvoří otázky dle svého textu a snaží se najít rozdíly

-

jig-saw reading

-

built-up text – každý student obdrží část textu a pomocí převyprávění musí složit celý text ve
správném pořadí

K zamyšlení
 Přizpůsobujte zadání, nikoli text.
 Využívejte všeobecné znalosti studentů.
 Řekněte studentům, proč dělají cvičení - nebudou se soustředit jen na slovní zásobu a
začnou skimming, scanning aj.
 Používejte cvičení k uvedení tématu / textu.
 Dejte studentům otázky a nechte je podle nich utvořit jejich vlastní text.
 Formální texty jsou někdy snazší.
 Časový limit – studenti ví, jak dlouhou dobu mají na čtení.
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Psaní je jednou ze základních řečových dovedností, na níž je kladen důraz při výuce jak
mateřského, tak cizího jazyka. Samozřejmě by mohlo být považováno za integrovanou dovednost
vzhledem k nutnosti znalosti čtení. Psaní a čtení (společně s počty) patřily už do trivia – tedy tří
základních dovedností vyučovaných na nižších stupních škol ve starověku. Být vzdělaný znamená
schopnost číst a psát v rodném jazyce. Tento přístup se snadno přenesl do výuky cizích jazyků.
V současnosti lidé velmi málo píší i v běžném životě = rodném jazyce. Pokud píší, omezuje se jejich
písemný projev na krátké útvary jako jsou zápisy v diáři, SMS zprávy, emaily a jiné, převážně krátké
textové útvary. Když čteme, jsou to obvykle krátké texty informativního charakteru – např. cestovní
brožury, emaily, zápisy aj.
V každodenním životě se potřeba vytvářet delší psané texty v posledních letech snížila a toto
se odráží ve výuce, kde psaná aktivita je přinejmenším méně preferovaná. Příčinou je i neochota
nebo nechuť studentů k písemnému projevu.
Nemůžeme očekávat, že studenti budou v cizím jazyce dělat něco, co neumí v mateřském
jazyce!!!
Dovednosti:
-

editing – úprava / adaptace (samostatně / ve skupinách) písemné práce ve třídě

-

gramatická přesnost v delších písemných projevech

-

interpunkce, členění do odstavců, čitelnost, srozumitelnost, styl, pestrost jazyka

-

vhodné vyjadřovací prostředky vzhledem k účelu textu

-

plánování písemné práce
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Několik doporučení:
 Některým studentům bud trvat velice dlouho, než budou schopni napsat ve třídě odstavec mějte s nimi trpělivost.
 Přes všechna uvedená fakta stále existuje dost důvodů, proč je užitečné zahrnout písemný projev
do výuky.
 Mnozí studenti mají specifické potřeby, které vyžadují dokonalý písemný projev: příprava na
jazykové zkoušky, studium obchodní angličtiny.
 Na nejnižších úrovních studenti dělají poznámky a proto tato aktivita stojí za povšimnutí.
 Psaní je aktivita, která vyžaduje zcela odlišný mentální proces – více času na rozmyšlení,
přípravu, více chyb a nalézání alternativních a lepších řešení.
 Při písemné aktivitě může učitel ztišit hlučnou třídu, změnit náladu a tempo hodiny.
Písemný projev v hodinách se vyvíjí od opisování k volnému psaní.
1) opisování
2) cvičení
3) vedený písemný projev
4) volný písemný projev
 Na začátku si student uvědomuje a procvičuje strukturu písemného projevu – děti se učí tvarům
písmen v písankách, na (úspěšném) konci si volí námět i styl.
 Vedený písemný projev je při výuce velmi důležitým nástrojem – pomáhá studentům stát se
lepšími „spisovateli".
 Tato pomoc vychází z postupného promýšlení, třídění myšlenek, zvažování a volení slovní zásoby
a gramatiky, společné přípravy bodů a poznámek a v dalších způsobech přípravy na psaní. Toto
se vždy zdá daleko vhodnější způsob, jak připravit studenty na písemný projev, než prosté zadání
tématu.
 Povzbuzení studentů – aktivní povzbuzování studentů a vedení pomocí několika přípravných fází
před tím, než píší text; jejich přivyknutí na tento přípravný proces – ten pak může probíhat
samostatněji.
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Jak můžeme vedeným písemným projevem připravit studenty na psaní:
•

studenti přemýšlí o tématu, dříve než začnou psát

•

studenti diskutují o nápadech a přístupech

•

studenti vidí podobný písemný projev

•

třída pracuje společně na psaném projevu

•

studenti dělají předběžná písemná cvičení – poznámky, odpovídají na otázky, rovnají
myšlenky/nápady, spojují věty

Příprava na psaní ve třídě může obsahovat některé z následujících kroků:
-

Téma – uvedení tématu; skupinová diskuse; objasnění hlavního písemného úkolu aj.

-

Úvodní samostatné nebo skupinové promyšlení

-

Výběr a zamítnutí nápadů

-

Třídění a rovnání myšlenek

-

Zdůraznění užitečných jazykových vazeb a konstrukcí – v jiných psaných textech, v příkladech
na tabuli

-

Malé skupinky mohou zkusit napsat kostru nebo vzorový text

Opravování
-

není nutné červeně

-

není nutné opravovat vše – lze se zaměřit na jisté jevy nebo chyby

-

pokuste se nepsat přímo na jejich práci

-

můžete používat correction code – použít existující nebo si zavést vlastní – vypracovat se
studenty

-

diskutujte s individuálními studenty o jejich práci

-

vypracujte přehled nejčastějších chyb – společně se studenty proveďte analýzu

-

sestavte cvičení založené na chybách z prací více studentů

-

vytvořte přehled chybných vět, nechte studenty je opravit

-

berte v úvahu, co studenti vědí – nebo by vědět měli
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Nápady na písemné úkoly
-

skutečné dopisy – osobám známým z novin, prezidentovi, starostovi; firmám; fan klubům;
novinám; jiným školám – popřípadě pošlete a počkejte na odpověď – přijde-li

-

tvořte svůj vlastní časopis, noviny včetně inzerátů, „kachen“, anket aj.

-

pracujte na dlouhodobých projektech – výsledkem by měla být složka nebo „kniha“

-

psaní na PC – internet – chatujte, nechte studenty hledat podklady pro své práce na
internetu

-

studenti mohou připravit materiál pro výuku – obeznámíme je s tématem dalších hodin a
necháme připravit zajímavé materiály

-

POSTMAN – posílání psaníček, kde učitel je doručovatelem

Od příběhu k textu:
-

učitel vypráví příběh

-

rozdá proužky papíru a zadá studentům, aby napsali na každý proužek jedno
klíčové/zapamatované slovo z příběhu

-

studenti ve dvojicích nebo skupinách projdou proužky a vyřadí slova, která se vyskytují
duplicitně

-

proužky se zamíchají a každý student si vezme jeden a na něj napíše větu, která bude
obsahovat slovo na něm uvedené

-

až budou všechny použité, třída se podívá na věty a seřadí je podle sledu událostí v příběhu;
zde je nutné, aby souhlasila zájmena a časy

-

chybí-li nějaká informace, může ji učitel dodat – napíše na čistý proužek

-

s použitím spojovacích výrazů se pokusíme vytvořit elegantní příběh – nejen s krátkými
větami

-

vytvoříme jednotlivé odstavce příběhu

-

studenti si příběh napíší do sešitu nebo jej vypracují doma
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K zamyšlení:
-

snažte se kdykoli je to možné vytvořit „obecenstvo“ pro písemný projev – písemná
komunikace mezi studenty nebo mezi studenty a učitelem mívá dobré výsledky (př. deníčky)

-

někdy je motivující nechat studenty pracovat na velkých plochách – zdi třídy (potažené
balícím papírem) – je zde však třeba vytvořit dojem účelnosti

-

nechte studenty pracovat v skupinkách – není pak třeba opravovat takové množství
písemných prací

-

nechte je opravovat svoje práce navzájem
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Používání obrázků ve výuce
Kde je nalézt:
1. Mini pexeso - hračkárna, papírnictví cca 30 Kč
2. Barevné časopisy, noviny, prospekty
3. Katalogy (IKEA, QUELLE, FISCHER…)
4. Učebnice, doplňkové materiály
5. Pohledy
6. Sami je nakreslíme
Typy obrázků:
1. Lidé / zvířata
2. Situace
3. Věci
4. Jídlo
5. Krajiny
6. Kreslené obrázky
7. Grafy
Jak je skladovat:
1. Laminovat
2. Přilepit na čtvrtku
3. Vložit do euro obalů
4. Požívat projektor
5. Roztřídit do složek (tématicky, podle využití)
6. Kroužková vazba (25Kč)
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Co můžeme dělat s obrázky?
1. Vyprávět - komunikativní
2. Procvičovat gramatiku
3. Využívat pro procvičování výslovnosti
4. Psát novinové články
5. Opakovat nebo prezentovat slovní zásobu

Příklady aktivit:
Gramatika - Love story
Obrázky lidí (jednotlivců) – pojmenujte je nebo požádejte studenty, aby to udělali.
Malé skupinky, měl by jich být sudý počet.
Pro 2 skupinky: Dejte každé skupině obrázek muže a požádejte je, aby ho během 5 minut
charakterizovali. Měli by si dělat poznámky.
Pak ukažte obrázek ženy a řekněte jim, že byla zasnoubená s jedním z mužů, když potkala toho
druhého. Zamilovala se do něj, ale …
Skupiny by měly diskutovat o tom, co se stane, když si vezme toho prvního / druhého.
Gramatika: Opakování osobní charakteristiky + podmínkových vět.

-

Variace s obrázky starých lidí – vzala si X, ale kdyby (bývala) utekla s Y, tak …

-

Variace Loterie - studenti charakterizují osobu a pak diskutují, jak by se změnil(a), kdyby
vyhrál(a) 10 000 000,- Kč

-

Variace – osoba dostala báječnou pracovní nabídku, ale bude muset po nějakou dobu žít
v Pekingu. Co se stane, když přijme? Nepřijal(a) – co by se bývalo dělo, kdyby přijal(a)?
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Diskuse v hodinách
Diskuse by měly být:
-

podnětné a zajímavé s vhodnými tématy

-

vycházet z toho, co studenti obecně vědí o světě nebo po předchozí informační průpravě

-

nutit studenty k tomu, aby se chtěli vyjádřit

Kromě dialogů a diskusí jako základních forem mluvení ve třídě můžeme stanovit tyto aktivity:
-

Imitative speaking – drily, pro pouhé opakování frází nebo vazeb (e.g., "Excuse me." or "Can
you help me?") se zaměřením na přesnost

-

Intensive speaking – drily či opakování zaměřené na určité fonologické nebo gramatické
jevy jako jsou znělé a neznělé souhlásky, rozkazovací věty, atd.

-

Responsive speaking – Krátké odpovědi učiteli nebo studentům – např. odpovědi na yes/no
questions

-

Transactional speaking – Dialogy vedené za účelem vyměňování informací jako interviews,
role plays, or debates

-

Interpersonal speaking – Dialogy pro upevňování sociálních vztahů jako osobní rozhovory,
příležitostná konverzace, atd.

-

Extensive speaking – Rozvinuté monology jako krátké proslovy, prezentace, souhrny, atd.

Je mnoho cílů, které diskuse mohou splňovat, avšak vždy jsme blíže plynulosti než produkování
korektních vět, které nejsou svázány a plynule utvářeny.
Snažíme se o to, aby co nejvíce studentů mělo příležitost mluvit. Frontální diskuse je v tomto ohledu
méně produktivní než skupinová či diskuse ve dvojicích – ty však dávají menší možnost kontroly.
Nicméně jde především o plynulost. Proto je dobré snažit se kombinovat tyto možnosti v rámci
jedné hodiny.

13

Tipy:
 Zasaďte aktivitu do pevného rámce (=úvod, pomůcky, kontext…)
 Dejte studentům čas na přemýšlení – přípravu (ne na sepisování proslovů), a to čas na práci
se slovníkem, promyšlení a poznámky.
 Připravte role-cards. Je snazší mluvit v roli někoho než sám za sebe, jsme-li v uměle
vytvořené situaci.
 Vyhýbejte se příliš obecným diskusím – zkuste stanovit problém, ke kterému se zaujímají
stanoviska, navrhují řešení apod.
 Založte diskusi na podkladech – článcích, grafech, informacích aj.
 Pyramidová diskuse má dostatek prostoru i pro slabší žáky. (dvojice = argumenty, shoda –
čtveřice = argumenty, shoda atd.)
 Měňte uspořádání třídy/seskupení studentů pro různé aktivity.
 Při nacvičování telefonování nechte studenty sedět zády k sobě.
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Zaměřme se na poslech jako jednu řečových dovedností. Zkusme studentům ukázat ne to, co je na
poslechu obtížné, ale to, že přes obtíže mohou hodně rozumět. Je mnohem důležitější naučit je
zachytit požadovanou informaci než chtít, aby bezpodmínečně všemu rozuměli.
Úkoly k poslechovým cvičením:
-

musí skutečně vyžadovat poslech

-

neměly by být testem paměti

-

měly by být realistické a nějakým způsobem užitečné

-

aktivita musí zlepšovat jejich schopnost poslouchat

-

neměly by studenty děsit

-

pomozte studentům překonat obtíže a dosáhnout určitých výsledků

Již vlastní zadání otázek před poslechem vede k úspěchu. Studenti poslouchají a hledají specifické
informace. Zadáním jasného cíle pomáháme studentům změnit postoj k poslechu z paměťového
testu k poslechovému úkolu.
Poslech:
-

pro zjištění specifické informace

-

pro získání povědomí o celém tématu

-

pro ověření daných informací (true / false)

-

pro kontextové porozumění

Co poslouchat:
-

nahrávky k učebním materiálům

-

zpravodajství nahrané z rádia – velmi užitečné, protože jsou to aktuální, většinou známé
události

-

videonahrávka zpráv – obrazový materiál vytváří kontext

-

písničky – texty mohou být zajímavé, studenti rádi zjistí, o čem píseň je

-

diskuse s rodilými mluvčími

-

možnost využití internetu – Skype, internetová rádia, materiály k výuce EFL, atd.

-

doplňkové poslechové materiály

-

filmy na DVD
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Techniky:
-

používejte krátké nahrávky – stačí kolem 2 minut

-

přehrávejte nahrávku opakovaně tak dlouho, jak je třeba

-

nechte studenty prodiskutovat a porovnat odpovědi

-

neprezentujte hned správné odpovědi slovně či gesty, dejte šanci dalším studentům (Do you
agree?)

-

neřiďte tempo podle nejsilnějšího studenta

-

přimějte studenty, aby se shodli společně bez vaší pomoci – dokud se neshodnou,
přehrávejte nahrávku, kdykoli je třeba

-

přehrávejte krátké (problematické či stěžejní) pasáže (slovo, větu, frázi) dokola, dokud není
vše zcela jasné

-

pomozte studentům pouze návodem, nedávejte jim hotové odpovědi

-

úkol by měl být obtížný, ale v možnostech studentů – cíl = bylo to těžké, ale zvládli jsme to

K zamyšlení:
Zadali jsme úkol dostatečně jasně?
Co je základním cílem poslechu?
Jaké dovednosti chci procvičovat?
Jak studenty navést k řešení pomocí cizího jazyka?
Jak uvést úkol s pomocí mimojazykových prostředků?
Zvládla to již většina studentů?
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