Vzdělávací oblast: RÉTORIKA
Ročník: 8. – 9.
Kompetence (výstupy)
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umí vysvětlit pojem
rétorika, ví, kdy a kde
tento pojem vznikl
zná nejvýznamnější
řečníky historie

dokáže vysvětlit základní
pojmy
ví, co všechno má vliv na
vyjadřování člověka a
kultivovanost projevu
na základě dotazníku
zjistí, co má největší vliv
na jeho schopnost
vyjadřování
na základě cvičení si
zdokonalí spisovnou
výslovnost obtížnějších
slov a slov cizího původu
uvědomí si chyby ve
vlastní výslovnosti a bude
se snažit o jejich
odstranění
zná nejčastější vady řeči,
jejich příčiny a následný
vliv na veřejné
vystupování
je schopen doplnit či
vybrat vhodné slovo podle
jeho významu
rozlišuje dvojí význam
některých slov a dokáže
vysvětlit rozdíl

zná základní pravidla pro
práci s hlasem při
veřejném projevu
dokáže znalosti aplikovat
při čtení nebo přednesu
jakéhokoliv textu

umí vysvětlit základní
pojmy a význam
neverbální komunikace ve
veřejném projevu
ví, jak správně využít
neverbální prostředky při

Učivo - obsah

-

Mezipředm.

Poznám

vazby

ka

Termín

rétorika – význam a
vznik pojmu
- historický vývoj –
nejvýznamnější
události a řečníci
historie (Aristoteles, Cicero..)
Úroveň vyjadřování a
celková kultivovanost
jazykového projevu
- pojmy: jazyk. kultura,
vnitřní a vnější
determinant, jazyk.
schopnosti a
dovednosti, veřejnost,
proslov, projev
- anamnestický dotazník
Několik cest ke
zdokonalení jazykové
kultury
- dechové cvičení,
cvičení na tvoření
hlásek a jejich
výslovnost, nácvik
spisovné výslovnosti,
chyby ve výslovnosti
- vady řeči a jejich vliv
na veřejné vystupování

ČJ, OV

Září

ČJ

Říjen

Snažíme se najít styl
- cvičení na výběr a
doplnění vhodných
slov
- způsob výběru slov –
faktory ovlivňující
výběr a možné chyby
- dvojí význam
některých slov
- test jazykové kreativity
Zvukové složky
jazykového projevu
- intonace, modulace
hlasu, využívání
pauzy, parazitická
slova
- možné chyby v práci s
hlasem
Základy neverbální
komunikace
- pojmy: neverbální
komunikace, mimika,
gestika
- význam neverbální

ČJ

Prosinec

ČJ

Leden

ČJ, OV

Únor

Listopad

-

veřejném vystoupení
umí vysvětlit pojem
„interpersonální zóna“,
dokáže je rozlišit
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dokáže rozlišit různé typy
projevů podle příležitostí
(oslava narozenin, firemní
akce..)
zná jednotlivé složky
každého jazykového
projevu a postup při jeho
tvorbě
dokáže vysvětlit pojem
„řečnický cíl“

dokáže dle získaných
znalostí sestavit krátký
projev na dané téma a
prezentovat ho
umí vyjmenovat pomůcky
využitelné při veřejném
projevu, jejich výhody a
nevýhody
ví, podle zlých kritérií
vybírat jednotlivé
pomůcky, ví, co je v dané
situaci vhodné a co nikoliv
dokáže samostatně
pracovat se základními
pomůckami ( vytvoří PC
prezentaci…)

- na základě získaných znalostí
a dovedností dokáže sestavit
veřejný projev na vybrané téma,
prezentovat ho s použitím
některých pomůcek

komunikace ve
veřejných projevech
význam některých
pozic v neverbální
komunikaci (zkřížené
ruce na prsou…)
příklady správného a
nesprávného chování
interpersonální zóny a
jejich užití při
veřejném projevu

Příprava a plánování
jazykového projevu
- rozlišení různých typů
projevů podle
příležitosti
- různé typy řečníků
(vliv lidských vlastností na
veřejné vystupování)
- obsah jazykového
projevu a postup při
jeho přípravě
- pojem „řečnický cíl“
- tvorba krátkých
vlastních projevů na
jednoduchá témata
(oslava narozenin..) a
jejich prezentace
Technické pomůcky při
mluveném projevu
- typy pomůcek, jejich
výhody a nevýhody
- princip výběru
pomůcek při veřejném
vystupování
- praktické ukázky
pomůcek a práce
s nimi ( PC prezentace,
zpětný projektor,
plátno, interaktivní
tabule…)
Shrnutí získaných
znalostí
Výstupní práce
- příprava veřejného projevu
na vybrané téma a jeho
prezentace

ČJ

Březen

ČJ, IVT

Duben

IVT

Květen

Pomůcky: nakopírované materiály, časopisy, internet, PC

Červen

