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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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-

Je důležité, abychom se nejprve podívali na své vlastní psaní a náš přístup k této aktivitě.
Pokusíme se vžít do role studenta a poté lépe pochopíme, jak se asi cítí a co preferuje.

-

Proč je psaní pro studenty náročné a často neoblíbené?
• Psychologická náročnost - student nemůže okamžitě obdržet odpověď, není k
dispozici zpětná vazba
•

Jazyková náročnost – rozdíly mezi mateřskou řečí a cizím jazykem, obavy z
používání jazyka a chybování

•

Kognitivní náročnost – organizace myšlenek na papíře a vytváření smysluplného
textu

-

Psaní a vnitřní a vnější inteligence
•

Vnitřní inteligence (intrapersonal) – student, který píše například dopis, pracuje zcela
samostatně. Převádí svou vnitřní řeč do slov a zaznamenává je na papíře.

• Vnější inteligence (interpersonal) – dopis bude poté přečten a vnitřní myšlenky
budou přeneseny další osobě.

-

Role učitele – opravování a asistence v hodině
o Je důležité si uvědomit a odpovědět na následující otázky:
-

Jakým způsobem studenty motivujete?

-

Do jaké míry zasahujete do procesu psaní?

-

Kontrolujete studenta, jestli nedělá chyby a opravujete ho? Nebo ho
necháte pracovat a psaní vyberete a opravíte později?

-

Co si myslíte o opravách studenty?

-

Jak opravujete chyby?

4

Důvody pro rozvíjení psaného projevu žáků
-

Posílení jazykových dovedností, stavba vět, postavení slov ve větě. Na rozdíl od
mluveného/poslechového projevu má psaní vizuální formu a stavba vět se lépe pamatuje.

-

Styl učení – někteří studenti jsou výjimeční a jsou schopni odposlouchat jazyk. Ale ostatní
potřebují čas na přemýšlení jak projevit své myšlenky.

-

Psaní jako nástroj – základní jazykové dovednosti jsou rovnoprávně důležité. Tak jako
mluvení, čtení, poslech, studenti potřebují vědět, jakou formu má psaní (dopisy, e-maily).
Kdy a jak uvést novou myšlenku nebo kdy oddělit dvě věty.

Rozdíly mezi tradičním a moderním přístupem psaní
-

Tradiční – odpovídáme výhradně na otázku Co píši? Jak píši? Učitel opravuje gramatické a
spellingové chyby, radí ohledně stavby vět. Samostatná práce.

-

Moderní – odpovídáme na otázky:
-

Pro koho píši?

-

Proč píši?

-

Co se snažím říct?

-

Jak to mám vyjádřit na papíře?

-

Učitel se soustředí na uvedení situace, kdy se konkrétní psaní
vyskytuje, kdo je čtenář atd. (př. psaní pohlednice z prázdnin ve
Francii pro spolužáka ze třídy)

-

Využití práce ve skupině

Psaní jako domácí úkol nebo práce v hodině?
-

Výhody práce v hodině – učitel může průběžně poradit s gramatikou, spellingem. Studenti si
navzájem mohou radit, dodávat energii a navzájem se podporovat.

-

Výhody domácího úkolu – uzavření studenti raději píší v tichém prostředí, a tak se mohou
na práci lépe soustředit. Také zde není časové omezení jako v hodině.
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a) Opisování
b) Gramatické cvičení
c) Psaní s použitím vzoru
d) Psaní jako proces
e) Volné kreativní psaní

-

Opisování - studenti přímo opisují informace z tabule, nebo píší diktát

-

Gramatické cvičení – soustředění na fráze, gramatiku, omezené nebo žádné možnosti pro
kreativitu

-

Psaní s použitím vzoru – učitel dá žákovi vzor a vede ho předepsaným způsobem.
Například vzory, příklady textů. (Dopisy, životopisy, stížnosti atd.).
-

ESA (Engage-Study-Activate) přístup k psaní:
-

Nejprve učitel zaujme studenty tématem, např. mluvení o poslední
dovolené ve Francii. Poté student nastuduje příklady jednotlivých pohlednic
a frází. Naposledy aktivuje své jazykové schopnosti a začne psát vlastní
pohlednici.

-

Další příklady aktivit:
-

Studenti vymyslí své vlastní menu

-

Psaní dopisu do redakce novin jako reakce na článek

-

Psaní emailu studentům z jiných anglicky mluvících zemí

-

Example Postcard Headway, ACTIVITY 2 Writing a postcard from holiday
that went wrong Example Formal letters and Review

-

Psaní jako proces – Studenti dostanou zadané téma a kreativně tvoří. Mohou pracovat ve
skupině a navzájem se radit. Soustředíme se více na proces psaní než na výsledek. Výběr
témat, získávání informací, organizování myšlenek, psaní nanečisto, opravování chyb a psaní
načisto. Učitel může zasahovat do procesu a radit.
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 Nemusíte se soustředit tolik na výsledek psaní, tak jako na proces tvorby. Výběr tématu,
brainstorming, psaní nanečisto, úpravy a opravy chyb a psaní načisto. Učitel může
konzultovat verzi nanečisto, asistovat s gramatikou a spellingem. Výhody – diskuse ve
skupině, výzkum tématu, interakce učitel-student. Nevýhody – dlouhé, zabírá hodně času.
Učitel může:
 Zkontrolovat použití jazyka
 Zkontrolovat stavbu vět
 Zkontrolovat spelling
 Zkontrolovat zbytečné opakování slov
 Poradit jak psát text to odstavců
 Navrhnout vlastní nápady
 ACTIVITY 3 Women in US group work

-

Volné kreativní psaní – Studenti většinou pracují zcela samostatně, bez toho, aby jim učitel
poskytl asistenci. Během psaní neprobíhá žádná zpětná vazba. Práce je vybrána a opravena
později.

 Walt Disney Model
 The Dreamer, The Realist, The Critic
 Snílek – příprava na téma, brainstorming
 Realista – přenášení myšlenek na papír
 Kritik – Úprava a hodnocení
 Jak se cítíte, když se připravujete k psaní?
 Vizualizujete si vaše představy?
 Je snění částí vašeho kreativního procesu?
 Umíte si navrhnout vaše psaní v bodech či obrázcích?
 Jak se cítíte, když najdete inspiraci a začnete psát?
 Jak je důležité sebehodnocení výsledného textu?
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Co je brainstorming?
Volné proudění myšlenek na určité téma, forma asociací. Učitel napíše téma uprostřed tabule a poté
napíše ke slovu vše co studenty okamžitě napadne. Až když je nápadů dost, vyberou se ty
nejvhodnější a studenti mohou začít psát.
Nápady pro volné kreativní psaní:
 Text start a objekty – Jedna nebo více vět na úvod psaní, např. vyprávění o záhadě.
Studenti dopisují příběh sami, inspirace pochází z úvodních vět. Nebo můžete použít objekty
k inspiraci. – klobouk, dýmka, a peněženka
 Obrázky nebo fotografie z různých událostí mohou inspirovat k tvorbě nápadů. Vhodné k
práci ve skupině či dvojici.
 Fast writing – rychlopsaní – na zvolené téma v určitém časovém limitu píšete bez toho,
abyste se zastavovali, přemýšleli nebo opravovali chyby. Po uplynulém čase se text zpětně
pročte a vyberou se jen ty části, které se dají použít.
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 Je vhodné, aby studenti psali s vynecháním jednoho řádku a s širokými okraji. Lépe se pak
vpisují opravy a návrhy.
 Praktické rady ohledně organizace a stylu Writing Organization 2, Writing Style 2
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 Writing Extra Graham Palmer
 Creative Writing Christine Frank, Mario Rinvolucri
 Reward Pre-intermediate Resource Pack Susan Kay
 How to Teach English Jeremy Harmer
 Learning Teaching Jim Scrivener
 http://www.studentsoftheworld.info/menu_penpals.php
 http://www.eduplace.com/kids/hme/k_5/brightideas/
 http://www.english-4kids.com/index.html
 http://www.ilovethatteachingidea.com/ideas/subj_writing.htm
 http://pages.uoregon.edu/leslieob/pizzaz.html
 http://www.eduplace.com/activity/bottle.html

10

