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Manuál k výukové aktivitě „Průvodce očekáváním“

Charakteristika

V této aktivitě mají žáci za úkol přemýšlet, psát anebo diskutovat a předávat si s ostatními 
spolužáky názory na klíčová témata nebo myšlenky obsažené v textech/kapitolách apod., které 
později budou číst. 
Samotný průvodce je často vytvořen ve formě pracovního listu, kde žáci najdou seznam výroků 
(tvrzení), které se týkají klíčových myšlenek textu. Jejich úkolem je vyjádřit souhlas nebo nesouhlas 
s těmito výroky. To lze provést písemně nebo ústně.

Může být užitečné, když si žáci na konci samotného čtení znovu projdou své vyplněné průvodce, 
aby se zamysleli, jak se změnily jejich názory ohledně jednotlivých výroků.
Průvodce očekáváním (anglicky: Anticipation guide) učí žáky předvídat obsah a smysl textu (před 
samotným čtením) a také ověřovat jejich vlastní odhad. 
Aktivita podporuje zájem žáků o nové čtenářské téma a navíc pomáhá stanovit hlavní smysl (cíl) 
čtení. Napomáhá propojování nových informací s předchozími znalostmi u žáka. 

Cíl

• Zvýšení pracovní a studijní motivace u žáků. 
• Propojení předchozích znalostí žáka s novými informacemi.
• Rozvíjení kognitivních dovedností u žáka, jako je odhad děje a předvídání smyslu příběhu. 
• Rozvíjení verbálních dovedností, jako je slovní zásoba, vyjadřování, argumentace, přemýšlení                            
-.o struktuře, obsahu textu, hlavních myšlenkách v textu. 

Velikost skupiny / věk dětí
1) Skupina
2) Třída

Aktivita určena zejména žákům na 1. stupni základní školy. Může být zejména prospěšná žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami (žákům s odlišným mateřským jazykem, žákům, kteří mají obtíže 
ve čtení, s pozorností aj.).

Čas

1) 15–30 minut

Pomůcky
• Pracovní list pro každého žáka (ke stažení na Zapojmevšechny.cz).
• Obálka knihy/textu/příběhu s nadpisem, jménem autora a úvodní ilustrací v rozlišení dobře viditelném            
-.pro všechny žáky (interaktivní tabule, tablety, flipchart s ručně nakreslenou ilustrací apod.).
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Postup

Přípravná fáze: 
Průvodce očekáváním by měl být pro žáky na 1. stupni ZŠ co nejjednodušší.
Vytvořte 4–6 tvrzení (výroků), které se týkají klíčových myšlenek v textu, který chcete s žáky číst. Některá 
tvrzení budou pravdivá, jiná budou nepravdivá (poměr je na Vaší volbě). 

Jak vytvářet jednotlivé výroky? 

Příklad 1: Příběh, který plánujete s žáky číst, vypráví o tom, jak si určitá rodina plánuje osvojit malé dítě
z dětského domova. Zvolené výroky mohou být například následující:

Výrok

Výrok

Odpověď: 

Odpověď: 

Podívej se na obrázek na hlavní straně příběhu. Chlapec na obrázku je velmi
šťastný, protože brzy bude mít nového sourozence.

Děti by měly mít povoleno pít během cvičení nebo sportu pouze vodu a nízkotučné 
mléko. 

Malá batolata nemůžou ještě posílat zprávy svým starším sourozencům.

Děti potřebují pít iontové nápoje, když cvičí nebo sportují.

Děti, které vyrůstají v dětském domově, nemůžou být osvojeny rodiči ze zahraničí.

Ve školách by se neměly prodávat iontové nápoje.

Iontové nápoje jsou pro zdraví dětí lepší než sodovka. 

ano-ne

ano-ne

ano-ne

ano-ne

ano-ne

ano-ne

ano-ne

Příklad 2: Příběh, který plánujete s žáky číst, řeší téma pitného režimu během sportu a cvičení u dětí. Jsou 
vhodnější iontové nápoje, mléko nebo čistá voda? Zvolené výroky mohou být například následující:

Délku a obsah výroků pedagog uzpůsobí věku žáků, jejich dovednostem ve čtení, chápání textu aj. 

Realizace aktivity ve výuce: 

Žáky zpočátku jen stručně seznamte s tématem, které se chystáte číst. Seznamte je s hlavním názvem textu,
autorem, námětem, je možné jim také ukázat úvodní ilustraci aj.

Před samotným čtením si žáci poslechnou/přečtou několik výroků, které souvisí s klíčovými pojmy textu. 
Výroky jsou formulovány tak, že si žáci mohou vybrat, zda s určitým výrokem souhlasí nebo nesouhlasí.

Přečtěte tedy (nebo nechte žáky přečíst) každý výrok a zeptejte se žáků, zda s ním souhlasí nebo nesouhlasí.

Žáci obdrží pracovní listy, ve kterých vyplní v této fázi práce první část.

Za každým (očíslovaným) výrokem má žák k dispozici v pracovním listu výběr odpovědí:
 - Velmi souhlasím
 - Souhlasím
 - Nesouhlasím
 - Velmi nesouhlasím 
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Varianty, komentáře:

1) Aktivitu můžete doplnit využitím multimédií:

Než začnete číst nový text, ukažte žákům související video (video s českými titulky je vhodná varianta
zohledňující i žáky s odlišným mateřským jazykem, případně můžete i vybrat například video v mateřském 
jazyce žáků s odlišným mateřským jazykem), prezentaci nebo fotografii. Konkrétně můžete využít například: 
hudbu z dané éry/období, zpravodajství o významné události, videorozhovory s autorem knihy/textu. 

Předložení vizuálního materiálu je dobrým způsobem, jak rychle zmapovat předchozí znalosti u žáků a jak 
vzbudit jejich zájem o téma. 

Jednoduchá výzva učitele může znít: „Čeho jste si všimli?“ nebo „Co vás zaujalo?“ 

Požádejte žáky, aby napsali své dojmy anebo aby své dojmy z předloženého materiálu (znalosti, které k tématu 
už mají, postřehy a nápady) sdíleli se svým spolužákem (diskusi je vhodné časově ohraničit). 

2) Aktivitu můžete doplnit tzv. přípravnými (jednoduššími) texty:  

Poskytování jednodušších přípravných textů před samotným složitějším čtenářským úkolem může žákům 
(zejména těm s odlišným mateřským jazykem) velmi pomoci při budování základních čtenářských dovedností 
a důvěry ve čtení. 

Učitelé mohou poskytovat zjednodušené texty zabývající se podobnými tématy jako je plánované čtenářské 
téma (tzn. složitější text). Jedná se také o způsob, jak žák může snadnější formou získat „předchozí“ znalosti 
k plánovanému tématu. 

Přípravný text by měl mít nižší úroveň obtížnosti: jiná slovní zásoba, volba jiných vět, jiná délka apod.

Žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří mají malou znalost českého jazyka, může učitel také poskytnout 
přípravný text v jejich mateřském jazyce. 

3) K aktivitě přidejte pohyb 

Dynamičtější verze aktivity může žáky více bavit a lépe se zapojí například i ti žáci, kteří mají obtíže s pozorností 
a aktivitou. 

Žáci mohou reagovat na řadu předložených výroků tak, že se postaví a umístí sami sebe na zvolené
kontinuum. Kontinuum odpovědí může sahat například z levé části třídy do pravé (coby neviditelná přímka). 

Příklad 1: Žáci, kteří velmi souhlasí s daným výrokem, se postaví na levou stranu místnosti, ti, kteří velmi 
nesouhlasí, se postaví na pravou stranu. Ostatní žáci, kteří souhlasí nebo nesouhlasí, umístí sami sebe zhruba 
doprostřed této linie (mírně vlevo nebo vpravo). 

Příklad 2: Učitel také může umístit výroky (tvrzení) v rozích třídy. Výroky by měly být dobře viditelné. Poté se 
žáků zeptá, se kterým výrokem nejvíce souhlasí. Žáci si tedy vyberou určitý výrok, a přemístí se na pokyn

Žák vybere odpověď ke každému z výroků a zároveň do sloupce „vysvětlení“ vypíše své zdůvodnění výběru 
odpovědi v délce 1–2 vět.
 
Následně poskytněte žákům příležitost ke vzájemné diskusi. Není rozhodující, zda žáci najdou správnou
odpověď. Nejpodstatnější je sdílení toho, co žáci už znají a jakou na základě svých předchozích znalostí zvolili 
odpověď.  

Poté přečtěte daný text nahlas nebo nechte žáky, aby si text přečetli samostatně potichu. Pokud čtete text 
nahlas, je vhodné číst pomalu a zastavovat se na místech v textu, která odpovídají každému z výroků
uvedeném v příručce očekávání. 

Zakončení aktivity naleznete níže v oddílu „vyhodnocení“.
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Vyhodnocení aktivity:

Aktivitu uzavřete tím, že se vrátíte ke každému z výroků. 
Žáci se opět vrátí ke svým pracovním listům a vyhodnotí 2. část.

Žáci mají za úkol:
1) Vypsat číslo stránky, kde našli odpověď ke každému výroku.
2) Zpětně posoudit, zda jejich odpověď byla správná (varianty: „ano-ne“).
3) Provést zpětné sebehodnocení /sebereflexi: 
 • zhodnotit, proč odpověděli správně či nesprávně;
 • co k jejich volbě přispělo;
 • jak jsou spokojeni se svým odhadem; 
 • či připsat cokoliv dalšího, co jim přijde podstatné. 

Žáky je možné potom nechat společně diskutovat o výsledcích svého sebehodnocení (je vhodné stanovit 
předem pravidla diskuse a také časový limit) či nechat několik žáků dobrovolníků, aby představili výsledky 
svého sebehodnocení spolužákům.

učitele do daného rohu třídy. Žáky, kteří si vybrali stejný výrok, nechte mezi sebou ve skupině diskutovat, 
proč s tímto tvrzením souhlasí (diskusi je vhodné časově omezit, například 5–15 minut). Poté jeden zástupce 
skupiny sdílí názor celé skupiny k tomuto výroku před celou třídou. Přemýšlení o výrocích a společná diskuse 
pomáhá rozvíjet 
u žáků verbální dovednosti. Podněcuje také jejich zvídavost a motivaci ke čtení. 

4) Pracovní list pro žáky je možné modifikovat:

Žák může dostat na výběr mezi dvěma odpověďmi „ano-ne“ (lze použít navíc také třetí variantu odpovědi 
„možná“).

Vytvořeno s použitím materiálů z následujících zdrojů: 
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https://www.readingrockets.org/strategies/anticipation_guide
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Edutopia®, George Lucas Educational Foundation. [dat. cit. 8. 6. 2022]. 
Dostupné z: https://www.edutopia.org/article/activating-prior-knowledge-english-language-learners

Zdroj: Autorský tým APIV B


