
LEKCE 12 

Aktivity: 

Prezentace výrobku: 

Každý student (nebo ve dvojicích) si vytáhne jeden výrobek a má za úkol o něm jednu 
minutu mluvit. Prezentaci si samozřejmě mohou studenti připravit, ale neměli by pak číst 
text. Ostatní studenti si každý připraví jednu otázku na prezentujícího, na kterou se ho 
pak zeptají. 

Učitel studentům předem řekne, že je budeme hodnotit podle následujících kritérií: Zadání, 
slovní zásoba, gramatika. (Můžeme přidat i například vtip, originalitu atd.)  

Prezentaci je dobré nejdříve předvést, aby studenti pochopili, kolik se toho o jedné věci 
dá vymyslet a říct. Např.: Toto je velmi praktický výrobek, jmenuje se tužka. Je dlouhá, 
hubená a šedá. Když používáme tužku, potřebujeme také papír. Papír je bílý a čistý. Tužka 
je na papíru krásně vidět. Když máme tužku, můžeme psát domácí úkoly, texty, cvičení i 
dopisy. Tužku také potřebujeme, když chceme kreslit. Můžeme kreslit, co chceme - krásné 
i ošklivé věci. Nejlepší je, že tužka je strašně levná, stojí asi jen 10 korun a můžeme ji 
používat i rok a déle. Tužku můžeme koupit v papírnictví, také papír tam můžeme koupit. 
Nepište na telefony, pište tužkou na papír, má to styl a je to zase moderní. 

Učitel může připojit otázky, které mohou v prezentaci studenti zodpovědět. Ty mohou sami 
vymýšlet a zapisovat na tabuli. 

Např.: Jak výrobek vypadá? Jaký je? Z jakého je materiálu? Kde se vyrábí? Proč je 
praktický? Co s ním můžeme/nemůžeme/nesmíme dělat? Kdy ho obvykle používáme? 
Máme ho rádi? Používáme ho často? 

Toto cvičení je výborný trénink na jakoukoliv prezentaci, cvičení na postřeh a pohotovost 
v mluvení nejen v cizím jazyce. 

(PŘÍLOHA 1) 

Hodnotící formulář: 

Tento formulář používáme se studenty při jakékoliv konverzační aktivitě, kdy potřebujeme 
jejich výstup nějak ohodnotit. Zároveň chceme studenty seznámit s tím, jak hodnotí jejich 
výkon učitel. Studentům to dá také hezkou zpětnou vazbu, jaká část konverzace jim jde 
nejlépe a jaká je naopak jejich největší výzvou.  

Můžeme ho využít např.: při tréninku na certifikovanou zkoušku A2 nebo jako přípravu na 
přijímací řízení na střední a vysoké školy, tedy na pohovor s ředitelem školy. 

Každý student říká krátký monolog o sobě. Učitel mu dá 1-3 doplňující otázky. Např.: Máš 
velkou rodinu? Máš bratra, sestru? Co rád/a děláš? Jaké místo v Praze se ti líbí? Co děláš 
ve volném čase? Jak jezdíš do školy? Kde bydlíš a jaké místo blízko máš rád/a? Co jsi 
dělal/a včera? Co chceš dělat příští rok? a další. Studenti dostanou tabulku, kde vždy napíší 
jméno studenta a sami jeho výkon ohodnotí podle zadaných kritérií. Učitel jim nejdřív 
kritéria objasní, napíše je na tabuli a vysvětlí. Např.: Zadání znamená, že student mluví o 
správném tématu, gramatika znamená, že student nedělá při mluvení chyby ve tvaru 
slova, slovíčka hodnotí, kolik různých slov student zná, interakce je pak o jeho reakci a 
odpovědích na otázky učitele a spolužáků. Nakonec se hodnocení sečtou a výsledky 
probereme dohromady. 



Tip: Určitě je fajn, když se ohodnotí i každý sám vzhledem k výkonům ostatním. Můžeme 
to nechat třeba jako poslední krok před součtem výsledků. 

(PŘÍLOHA 2) 

Slepá mapa: 

Podle národností studentů připravíme pro každou národnostní skupinu slepou mapu jejich 
země. (Pokud je studentů z jedné země hodně, pak je samozřejmě rozdělíme do menších 
skupinek.) Studenti pak ve skupinách mají za úkol mapu popsat a pak ji prezentovat 
ostatním. K prezentaci můžou používat projektor, nebo ho používá učitel a jednotlivá místa 
z mapy vyhledává na internetu. 

Prezentace: 

Toto je vlastně určitá varianta předchozí aktivity. Každý student má za úkol si doma 
připravit nějakou prezentaci/kvíz/ fotografie o své zemi/městě/výrobku. Prezentace by 
neměla přesáhnout 5-10 minut. Posluchači mohou k prezentaci používat hodnotící 
dotazník, nebo si jen připravit nějaké otázky atd. Tato aktivita připravuje studenty na 
pozdější referáty ve škole. Zároveň bývá i pro ostatní velmi zajímavá, protože se dozví 
zajímavé informace o státech svých spolužáků. 

Popis obrázků: 

Studující odpovídají na otázky: Kdo je na obrázku? Kde jsou? Co tam dělají? Proč se 
fotografujou? Jak se cítí? Co mají na sobě? Jaké je počasí? Jaké je roční období? Jak se na 
ten den připravovali? Kam půjdou potom? 

(PŘÍLOHA 3) 

Bojovky: 

Jsou to hry sestávající z jednotlivých úkolů, které studenti plní ve skupinách. Cílem je 
vyluštit tajenku vztahující se k nějakému jevu nebo události.  

Vznik republiky: 
Na začátku studujícím ukážeme tabuli zakrytou papírem, kde je napsáno nějaká 
informace. Tato informace bude jejich tajenka, na kterou musí přijít. Pak studenty 
rozdělíme do třech skupin a dáme jim instrukce, podle kterých musí najít schované 
indicie. Instrukce k cestě k „pokladu“v příloze jsou pouze ilustrativní, vyučující si je musí 
přizpůsobit konkrétnímu prostoru ve škole. Studenti tedy podle instrukcí (doprava, 
rovně, vlevo) najdou obálku s indiciemi, podle nich musí přijít na tajenku - slovo 
napsané na tabuli. Samozřejmě je nejlepší hrát bojovku jako soutěž o ceny. 
 
(PŘÍLOHA 4) 
 
Sametová revoluce: 
Podobný typ bojovky, jen bez cesty za indiciemi. Studenty opět rozdělíme do několika 
skupin a každé vytiskneme soubor úkolů a tajenku. Úkoly musí podle čísel postupně 
vyřešit a podle barev vpisovat do tajenky. Kdo první vyluští dvouslovný název důležité 
události z české historie, vyhrál. 
 
(PŘÍLOHA 5)  
Přílohy 4 a 5 se připravují. 



PŘÍLOHA 1: 
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PŘÍLOHA 2: 
 

Jméno: Zadání 
(4b) 

Gramatika 
(2b) 

Slovíčka 
(3b) 

Interakce: 
(1b) 

Celkem 
(max 10b) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 3: 

✁. ------------------------------------------------------------------------------- 
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