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O lektorovi


lektor vzdělávacích kurzů pro učitele (rozvoj a ověřování čtenářských a
jazykových dovedností v mateřském jazyce, ověřování výsledků vzdělávání,
světová literatura);



dlouholetá praxe na různých typech škol;



účast na projektech ve vzdělávání;



autor řady publikací, článků a výukových materiálů;



provozování webových stránek procestinu.com;



vydávání elektronického časopisu PROČeštinu

http://www.procestinu.com/424861295

Anketa 1
A) vyučující na prvním stupni ZŠ
B) vyučující na druhém stupni ZŠ

C) vyučující na SŠ
D) kombinace a-b / a-c / b-c
E) studující VŠ
F) jiné

Anketa 2

Se sportovními texty:

A) pracuji běžně
B) pracuji výjimečně
C) nepracuji

Čtenářská gramotnost


Schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo
oceňují jednotlivci, a tyto formy používat.



Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů.



Čtou, aby se učili, aby se začlenili do společenství čtenářů ve škole
i v každodenním životě, a také pro zábavu.

(definice Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA)
Postupy porozumění textu
získávání informací (nalezení informací)
zpracování informací (celkové porozumění, interpretace)
zhodnocení textu (posouzení obsahu, posouzení formy)

(koncepce čtenářské gramotnosti ve výzkumu PISA)

Čtenářské dovednosti
- nalezení informací v textu
- porozumění textu i jeho částem
- textová návaznost
- rozeznání vypravěče, autora, postav
- určení místa/času děje
- rozlišení promluvových pásem
- určení/odvození významu slov i větších celků v kontextu
- rozeznání vyjádření faktu/domněnky/názoru
- rozeznání manipulativních prvků a postupů v textu
- porovnání informací v různých typech textů
- interpretace textu
- vyvození informací/závěrů z textu
- využití interdisciplinárních znalostí a dovedností…

Obecná typologie textů

souvislé


„klasický“ písmenný text

nesouvislé


tabulky



schémata



grafy



obrázky



mapy

Obecná typologie úloh

uzavřené

otevřené

Žák odpověď vybírá
z nabídky.

Žák odpověď sám vytváří.

s výběrem odpovědi
dichotomické
přiřazovací
uspořádací

se stručnou odpovědí
se širokou odpovědí

Využití sportovních textů
+ vyvolání zájmu o čtení prostřednictvím přitažlivého tématu

+ rozvoj (případně i ověřování) široké škály čtenářských dovedností
+ uplatnění interdisciplinárních znalostí a dovedností
+ využitelnost souvislých i nesouvislých textů včetně jejich kombinace

+ rychle pozorovatelný pokrok ve výsledcích učení
- pro některé žáky sportovní texty nejsou atraktivní
(platí ovšem pro jakýkoli text)

Rozmanitost sportovních textů


umělecká literatura (próza, poezie)



publikace o sportovcích



publikace o sportovních událostech



publikace o sportech a jejich tréninku



publicistické texty o průběhu sportovních událostí



výsledky



tabulky



statistiky



schémata, grafy, mapy …

Rozmanitost sportovních textů
umělecká literatura: pro malé čtenáře

Rozmanitost sportovních textů
umělecká literatura: pro malé čtenáře
To byla pro Damiána teprve ta pravá zábava. Skákal z obláčku na obláček, jako kdyby poskakoval po
kamenech v řece, ale nikdo jiný už se k němu nepřidal. Ostatní andílci se báli. Damián byl tak rozdováděný,
že nevěděl, kdy přestat. A tak se stalo, že se okolo prohnal vítr a obláček Damiánovi odfoukl dřív, než na něm
stačil přistát. Damián ztratil pevné nebe pod nohama a padal dolů. Dopadl přímo na zem.
Je známo, že andělé přinášejí štěstí, ale sami mají štěstí také. Damián dopadl pěkně do měkkého. Ocitl se
totiž na sportovním stadionu, přímo na žíněnce pro skok do výšky. Pořadatelé se divili, že jim další závodník
spadl přímo z nebe, ale nechtěli zdržovat, tak mu na záda přesně mezi křídla připnuli startovací číslo a poslali
ho na rozběh k novému skoku přes laťku.

Andílek byl nadšený. Nic podobného v nebi není, a tak byl ve svém živlu. Ani nemusel používat křídla, aby
vyhrál. Po vítězství ve skoku do výšky se přesunul na běžeckou dráhu. Dobře se díval, jak si sportovci klekají
do startovních bloků, a při dalším rozběhu se postavil na start. Po výstřelu ze startovní pistole vystřelil jako
raketa a do cíle doběhl jako první. Pak házel koulí i oštěpem, skákal do dálky i o tyči, běhal přes překážky a
vyzkoušel si snad všechny atletické disciplíny. Celý den si náramně užil, ale když se začalo stmívat, nadešel
čas vrátit se zpátky do nebe. Od té doby ho na žádném stadionu nikdo nikdy neviděl. Na zemi ale po
Damiánovi zůstaly rekordy, které se teď sportovci snaží postupně překonávat.
(Z. Pospíšilová: Sportovní pohádky)

Rozmanitost sportovních textů
umělecká literatura
umělecké texty reflektující sportovní tematiku

Rozmanitost sportovních textů
umělecká literatura: příklad
V nevelkém městě Frenštátě uprostřed beskydských hor šil švec Oldřich Raška.
Měl za ženu Bedřišku a měl čtyři děti. Dvě holky, Věru a Ladislavu, a dva kluk,
Zdeňka a Jirku. Na to musí být kumštýř, pořídit si děti tahle vejpůl napůl. Švec
Oldřich byl kumštýř i na jiné věci. Měl také erb jako nejvznešenější kumštýři a
knížata. A v tom erbu se nalézal od té a té doby zlatý střevíček a červená růže.
(O. Pavel: Pohádka o Raškovi)

Rozmanitost sportovních textů
umělecká literatura: příklad
Za všechny peníze

Brazilské mistrovství za všechny peníze
celý svět přitisklo k travnaté hrudi
a přitom seznalo, ač je to k nevíře,
že příliš fotbalu proklatě nudí.
Temný hrdina

Suaréz je jako pes
co kouše, ale neštěká
pro fotbal je hvězdou hvězd
však rizikem pro člověka.
(T. Kafka: dostupné z http://www.literarni.cz/rubriky/basne/z-basni-tomase-kafky_10975.html#.XO11qPZuJPY)

Rozmanitost sportovních textů
umělecká literatura: příklad
Již dvakrát křičeli
Kde je, co kde dělá? Proboha
křičí potřetí, snad neprohráváme?
Ulice vymetená
jako kastrol pominutého psa,
kdyby měl někdo se zeptat,
vymřeli snad lidé?
A ona nejde. Včera jí vyznal lásku.
Jestli nepřijde, kdyby věděl, kde bydlí,
– všude je bolest,
všechno je předmětem zoufalství,
přijde o celý zápas,
nepřátelský život
a zem nese lidskou strusku dál –
a on musí být zde, na řetězu
jako zlé hovado.
Pozor, zlý – řetězy drží,
zuby klouzají po článcích,
až praská ve spáncích
a ona nejde. Jen muži v dresech
zběsile pronásledují svůj kulatý sen.
(J. Kolář: Dny v roce)

Rozmanitost sportovních textů
publikace o sportovcích
biografie sportovců

Rozmanitost sportovních textů
publikace o sportovcích: příklad
Cristiano, dříve tichý fotbalový bůžek, dnes svébytná osobnost, která sebevědomě
vyhlašuje to, co si myslí. Muž, který ukazuje a dokazuje nemožné, má také
otevřené a velmi odvážné madeirské srdce. Je originální, a tím téměř
nezařaditelný, svými výkony, názory, vyhraněným životním stylem na sebe strhává
nekonečnou pozornost. Stává se symbolem úspěchu naší moderní doby, zdaleka
není pouze idolem fotbalových fanoušků, ale také vzorem mladých generací. Jak
být úspěšný, jak zušlechťovat duši i tělo. Dokáže své vrstevníky motivovat svou
tvrdou prací, vzbuzuje jejich emoce svým společenským vystupováním. Že je
někdy egocentrický, výstřední až metrosexuaální a podobá se stejně jako David
Beckham popové hvězdě? Ale tohle všechno náleží k jeho osobnosti?
(P. Čermák: Cristiano Ronaldo, Praha 2014, s. 115)

Rozmanitost sportovních textů
publikace o sportovních událostech
publikace o olympiádách, mistrovství světa, velkých závodech, turnajích

Rozmanitost sportovních textů
publikace o sportovních událostech: příklad
Zpravidla komplexně zpracovaná sportovní událost, často doslova encyklopedický
charakter
(shrnutí historie, podrobné výsledky, soupisky, fotografie, informace k jednotlivým
utkáním, tabulky, profily hvězd)
Mistrovství světa v kopané 1982
(F. Černoch – P. Rýpar, Praha 1983)

Pohled do historie mistrovství světa
Kvalifikace
Naše cesta na mistrovství
Finálový turnaj
Jak se představili ve Španělsku
Nový mistr světa – Itálie
K vystoupení našich reprezentantů
Co tomu říkal svět
Dokumentační část

Rozmanitost sportovních textů
publikace o sportech a jejich tréninku
charakter odborné / populárně naučné literatury

Rozmanitost sportovních textů
publikace o sportech a jejich tréninku: příklad
4. pravidlo - hráči, náhradníci, trenéři
Družstva
- skládají se z 10-12 hráčů (u nás na soupisce max. 12),
- v průběhu hracího času je na hřišti 5 hráčů z každého
družstva.
Hráči
- hráč je člen týmu na hřišti, náhradník je člen týmu na lavičce
- hráči nesmí mít při hře : předměty, které mohou způsobit
zranění např. řetízky, náušnici, ostré spony ve vlasech, prsteny,
dlouhé nehty
- hráč může mít : bandáže, ortézy (měkké bez ostrých hran),
chránič nosu, brýle, čelenky (nesmí být z hrubého, abrazivního
materiálu)
Kapitán
- zastupuje na hřišti družstvo, může požádat rozhodčího o
informaci, když je míč mrtvý a hodiny hry stojí.
Trenér
- 20 minut před začátkem utkání dá zapisovatelovi seznam jmen
a čísel hráčů,
- 10 minut před začátkem utkání svým podpisem potvrdí souhlas
se jmény a čísly hráčů a s jmény trenérů, současně označí 5
hráčů, kteří nastoupí na začátek utkání,
- vede družstvo v průběhu utkání, může zůstat stát v průběhu
utkání a vyžaduje oddechové časy.

Stručná pravidla basketbalu (www.inforama.cz)

Technika střelby v basketbalu

(www.fsps.muni.cz)

Rozmanitost sportovních textů
publicistické texty o průběhu sportovních událostí



záznam / popis průběhu utkání, závodu



článek v tištěném / elektronickém médiu o jedné konkrétní akci

(hokejové utkání, cyklistický závod, motoristický závod…)


on-line reportáž



souhrnný text o události složené z více jednotlivých akcí

(shrnutí utkání konkrétního kola ligových soutěží v míčových sportech; shrnutí výsledků
určitého dne olympijských her, mistrovství světa…)

Rozmanitost sportovních textů
publicistické texty o průběhu sportovních událostí: příklad
Souboj mezi Ruskem a Švédskem nabídl spoustu vzrušujících momentů na obou stranách.
Brankaři byli v pohotovosti hned od prvních minut a nejblíže ke skórování měl v 5. minutě
Jevgenij Dadonov. Útočník Petrohradu nastřelil tyč. Vyprodaná kolínská aréna poprvé viděla
branku v 15. minutě. Švéd Rask vtrhl do útočného pásma a oslovil rozjetého kolegu Eliase
Lindholma, který zamířil mezi betony gólmana Vasilevskije. Ve druhé třetině pokračovalo
ofenzivní představení, skóre se ale neměnilo. Do závěrečné dvaceminutovky sborná zvýšila
napadání a zasloužené branky se dočkala v 44. minutě. Barabanov chytrou zadovkou našel
Sergeje Andronova, jenž zblízka propálil zmateného Fastha. I přes další příležitosti bitva dvou
těžkých vah po 60 minutách vítěze nepoznala, a tak se poprvé v historii mistrovství světa šlo do
prodloužení tři na tři. V atraktivní pětiminutovce zahodil největší možnost Nikita Kučerov. Útočník
Tampy jel od obranné modré sám na brankaře, jenže při bekhendovém zakončení minul bránu.
Utkání tak rozhodovaly samostatné nájezdy, v nichž byl jediným úspěšným střelcem Rus Artěmij
Panarin, který zajistil svému celku druhý bod.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej)

Rozmanitost sportovních textů
publicistické texty o průběhu sportovních událostí: příklad – on-line reportáž
29. Hra je neskutečná a akce střídá akci! Harri Pesonen se dostal na levý kruh a vyslal tvrdou
střelu nad beton Murrayho. Jednička Pittsburghu Penguins ale parádně zakročila!
30. Jani Hakanpää přebruslil hned dva kanadské obránce a dostal se ke střele z levého kruhu.
Murray prostor na bližší tyči vykryl, Henri Jokiharju ale puk přebral a hrál dále. Finové tlačí Kanadu
s neskutečnou chutí a mocnou podporou fanoušků v zádech.
30. Joel Kiviranta poté objel celé pásmo a od levého mantinelu se dostal na modrou čáru. Zde
zakončoval, ale jeho svižné zakončení bylo tečované nad branku.
31. Juhani Tyrväinen pověsil na mantinel obránce Chabota a tohle fanoušky zkrátka baví. Už
dlouho jsme neviděli přerušení hry!
31. Snažení kanadského výběru v útočné třetině zakončoval Dylan Strome. Ten zpoza branky
centroval do brankoviště, kde se ale nikdo v červeném neprosadil.
32. Z velice ostrého úhlu zakončoval Damon Severson, puk ale čistě proletěl brankovištěm a
Pesonen pak vyhodil Kanadu do vlastního území.
32. U levého mantinelu se ke kotouči dostal obránce Oliwer Kaski, jenž s neposednou gumou dojel
až ke kruhu. Zde ale poslal takový lehčí pokus jen na beton Murrayho.

Rozmanitost sportovních textů
výsledky



Pořadí účastníků závodu v cíli
(běžecké atletické a lyžařské závody, cyklistika, veslování, sjezdové lyžování, biatlon,
plavání, motoristické sporty…)



Skóre v kolektivních sportech
(fotbal, lední i pozemní hokej, ragby, americký fotbal, basketbal, házená, vodní pólo,
volejbal, curling…)



Pořadí v turnaji nebo akci turnajového charakteru
(box, judo, šerm, moderní pětiboj, turnaje v míčových sportech…)

Rozmanitost sportovních textů
výsledky: příklad
Velká cena Monaka, závod MS vozů
formule 1:
1. Hamilton (Brit./Mercedes)
1:43:28,437 (prům. rychlost 150,928
km/h)
2. Vettel (Něm./Ferrari) -2,602
3. Bottas (Fin./Mercedes) -3,162
4. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,537
5. Gasly (Fr./Red Bull) -9,946
6. Sainz (Šp./McLaren) -53,454
7. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -54,574
8. Albon (Thaj./Toro Rosso) -55,200
9. Ricciardo (Austr./Renault) -1:00,894
10. Grosjean (Fr./Haas) -1:01,034

Mistrovství světa juniorů ve florbalu v Halifaxu
(Kanada):
Skupina A:
Švýcarsko - Lotyšsko 6:5 (3:1, 1:1, 2:3)
Finsko - Lotyšsko 9:2 (2:0, 4:2, 3:0)
Švýcarsko - Norsko 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
Skupina B:
ČR - Slovensko 7:3 (0:1, 5:1, 2:1)
Branky: 26. a 56. Buršík, 28. a 30. Šindler, 33. Kreysa,
39. Forman, 56. D. Švéda - 17. Kvasnica, 25. Faith, 59.
Hrabčák.
Švédsko - Dánsko 15:5 (7:3, 4:1, 4:1).

Rozmanitost sportovních textů
tabulky

Celkový (konečný / průběžný) stav dlouhodobé soutěže / turnaje
Kompletní souhrnné údaje
(Národní fotbalová liga, skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů, basketbalové mistrovství
světa, evropský šampionát v házené, národní soutěže v míčových sportech na všech
úrovních…)

Rozmanitost sportovních textů
tabulky: příklad

Mistrovství světa v házené 2012 – ženy

skupina A
1. Norsko

3

3

0

0

67:62

6

2. Srbsko

3

2

0

1

79:75

4

3. Česko

3

1

0

2

68:71

2

4. Ukrajina

3

0

0

3

62:68

0

Rozmanitost sportovních textů
statistiky


výsledky zpracovávané z různých hledisek



dosažený počet vstřelených branek + asistencí (nahrávek) (fotbal, hokej)



počet úspěšných doskoků a proměněných trestných hodů (basketbal)



úspěšnost střelby (biatlon)



úspěšné / neúspěšné pokusy (skokanské a vrhačské atletické soutěže, trestné hody,
nájezdy, penalty



průměry úspěšnosti (využití přesilových her, úspěšné zásahy brankáře)



četnosti (vyloučení, střely na branku, účast v závodech…)

Rozmanitost sportovních textů
statistiky: příklad (MS v ledním hokeji 2019)


Nejtrestanější hráči: 1. Peter (Rak.) 31 trestných minut, 2. Freibergs 27, 3. Bičevskis (oba Lot.) 25,
4. Hronek, Hager (Něm.) oba 22, 6. Bonsaksen (Nor.), Y. Weber (Švýc.) oba 18, 8. Mantha,
Severson (oba Kan.), Herburger (Rak.), Holzer (Něm), Martinsen (Nor.) všichni 16.



Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas: 1. Lankinen (Fin.) 1,50, 2. Vasilevskij (Rus.)
1,60, 3. Niederberger (Něm.) 1,77, 4. Dahm (Dán.) 1,95, 5. Genoni (Švýc.) 1,99, ...10. Bartošák
2,78.



Efektivita střelby: 1. Švédsko 8 zápasů/15,57 procenta (289 střel/45 branek), 2. Rusko 10/12,68
(339/43), 3. Slovensko 7/12,61 (222/28), 4. ČR 10/12,57 (374/47), 5. Kanada 10/11,66 (386/45), 6.
USA 8/10,83 (277/30), 7. Norsko 7/10,27 (185/19), 8. Německo 8/9,64 (197/19), 9. Švýcarsko
8/9,54 (304/29), 10. Finsko 10/9,20 (337/31).



Trestné minuty: 1. ČR 10 zápasů/106 trestných minut (10:00 na zápas), 2. Rakousko 7/99 (14:00),
3. Lotyšsko 7/96 (13:00) a Kanada 10/96 (9:00), 5. Německo 8/78 (9:00), 6. Norsko 7/72 (10:00),
Švédsko, Švýcarsko oba 8/72 (9:00), 9. Rusko 10/70 (7:00), 10. Francie 7/62 (8:00).

Rozmanitost sportovních textů
schémata



schematicky zobrazený průběh soutěže (rozlosování, schéma soutěže s výsledky…) –
např. tzv. pavouk



schematicky zobrazená sestava týmu (rozestavení hráčů na hřišti)



schéma herních situací

Rozmanitost sportovních textů
schémata: příklad (pavouk)

(www.vysledky.cz)

Rozmanitost sportovních textů
schémata: příklad (sestava)
Sestavy (10 = nejlepší, 1 = nejhorší)
Nizozemsko
Heitinga (5)
Seedorf (7)
Van der Meyde (7)

Van der Sar (6)
Stam (6)
Bouma (6)
Cocu (5)
Van Nistelrooij (9)
Baroš (10)

Nedvěd (10)
Jankulovski (5)

Van Bronckhorst (6)
Davids (8)
Robben (10)

Koller (9)

Galásek (7)
Rosický (10)
Ujfaluši (5)
Jiránek (7)
Čech (6)

Poborský (8)
Grygera (-)

Česko

Střídání: 59. Bosvelt (5) za Robbena, 79. Reiziger za Cocua, 86. Van der Vaart za
Seedorfa – 25. Šmicer (9) za Grygeru, 62. Heinz za Galáska, 75. Rozehnal za Kollera.
(Sport 21. 6. 2004)

Rozmanitost sportovních textů
schémata: příklad (herní situace)
Příkladem prodlouženého rychlého útoku vedeného ze dvou předcházejících sledů je schéma 4:
Pollany ve svém nejnovějším materiálu
"Rychlý útok - koncept čtyř sledů" jeden
sled přidává. Jednotlivým sledům pak
přiřazuje následující úkoly:
- první sled "převzetí tempa„
- druhý sled "otevření prostoru„
- třetí sled "úvod k zakončení„
- čtvrtý sled "konečná fáze"

(www.handballeshop.eu)

Rozmanitost sportovních textů
graf: příklad

(www.hokej.cz)

Rozmanitost sportovních textů
graf: mapa

(www.humorblog.pl)

Překonat obavy, že textu neporozumím
Viktoria – Slavoj 4:2 (1:1)

12. Mrkvička, 47., 62. a 70. z pen. Vašíček – 45. Horník, 87. Vanovič
Po pětačtyřiceti minutách se zdálo, že každý ze soupeřů si z tohoto utkání odnese po bodu. Domácí se sice
brzy ujali vedení, pak se ale iniciativa přestěhovala na kopačky hostů, kteří gólem do šatny vyrovnali. Ve
druhé půli se obraz hry zásadně změnil. K neudržení byl zejména Vašíček, který zaznamenal hattrick. Hosté
v samotném závěru už jen dali výsledku pro ně přijatelnější podobu. Tři body tak zaslouženě zůstaly na
Viktorce.
Jak textu rozumět?
Domácím mužstvem byla Viktoria, hostujícím týmem Slavoj. Domácí Viktoria tedy porazila hostující Slavoj
poměrem čtyři ku dvěma (4:2) , když první poločas skončil nerozhodně jedna ku jedné (1:1). Viktoria vstřelila
čtyři branky, z toho tři ve druhém poločase, Slavoj dal branky dvě, v každém poločase po jedné. Fotbalové
utkání je rozděleno do dvou poločasů, každý z nich trvá 45 minut. Mezi oběma poločasy je přestávka, po ní si
oba týmy vymění strany hřiště. Za nerozhodný výsledek (remízu) na konci zápasu by obě mužstva získala po
jednom bodu. První branku (gól) domácích vstřelil Mrkvička, za hosty vyrovnal těsně před koncem prvního
poločasu (před přestávkou) Horník. V průběhu druhého poločasu dal tři branky domácí Vašíček. Třetí branku
dal z pokutového kopu (penalty). Pokutový kop rozhodčí nařizuje za hraní rukou bránícím hráčem nebo za
faul (nedovolený zákrok) na útočícího hráče v pokutovém území (velkém vápně). Hosté před koncem utkání
snížili. Za vítězství získala Viktoria tři body, poražený Slavoj zůstal bez bodového zisku.

Překonat obavy, že textu neporozumím
tabulka (většinou v kolektivních sportech)

1. Černá Hora
2. Rusko
3. Rumunsko
4. Island
sloupec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

79:63
78:72
63:63
56:78

6
3
3
0
údaj ve sloupci

pořadí týmu v tabulce
název týmu
počet odehraných utkání
počet vyhraných utkání
počet nerozhodných výsledků (remíz)
počet prohraných utkání
skóre (celkový poměr vstřelených a obdržených branek)
celkový počet získaných bodů

Práce s informacemi v textu
Z nepříznivého vývoje turnaje zklamaní Švýcaři již hráli pouze
o čest, s favoritem přesto drželi krok a na první gól se čekalo až
do druhé třetiny.

1 Určete na základě článku výsledek utkání
USA–Švýcarsko:

I proto, že gólman Berra dokázal skvěle zasáhnout proti
Faulkovi. Švýcaři pak nevyužili dvě přesilovky a ještě před
přestávkou se znovu vyznamenal Berra při ráně Butlera a hned
několika dorážkách Smithe.

2 Která z následujících možností je bilancí
Stastného v utkání?
A) 1 branka + 1 nahrávka
B) 1 branka + 2 nahrávky
C) 2 branky + žádná nahrávka
D) 2 branky + 1 nahrávka

Už 21 vteřin po zahájení druhé části se však skóre změnilo
a do vedení šli Švýcaři zásluhou Rüthemanna. Vzápětí ale hráli
v oslabení, a přestože se ubránili, sedm vteřin po návratu
hříšníka Sbisy do hry vyrovnal Ryan. Poté, co nevyužili další
příležitosti Von Gunten s Wickem, potrestal Švýcary povedeným
usměrněním Stastného přihrávky Fowler. Du Bois krátce poté
zazvonil nenápadnou ranou na horní tyč.

3 Která z následujících částí článku
nevyjadřuje vstřelení branky?
Výtečně hrající Stastny, který v duelu zaznamenal tři kanadské
A) už za 16 vteřin kontroval
body, zvýšil ve 46. minutě při přesilovce […] a jen o 42 sekund
B) zazvonil nenápadnou ranou
později se prosadil bombou z kruhu pro vhazování i rozjetý
Goligoski. Švýcaři ještě ožili s Trachslerovým gólem z 55. minuty, C) se prosadil bombou z kruhu pro vhazování
jenže už za 16 vteřin kontroval Perry a bylo rozhodnuto.
(http://sport.lidovky.cz, upraveno)
D) potrestal Švýcary povedeným usměrněním
(Hokejové MS 2012 v testových úlohách)

Práce se dvěma texty současně
Přiřaďte k jednotlivým textům (1-3) odpovídající výsledky fotbalových utkání, (A–E), o

kterých se v textech píše:
1) Domácí svého soupeře jednoznačně přehráli a připisují si vysokou výhru.
2) Domácí hostili druhý tým tabulky. Ten sice byl fotbalovější, ale nakonec si odvezl jen bod za
nerozhodný výsledek.

3) Domácí rozhodli o svém vítězství až v závěru, když vstřelili rozhodující třetí branku.
A) Světlá si poradila s Bedřichovem v poměru tři ku dvěma.
B) Pelhřimovští nadělili Ledči pět branek, aniž sami inkasovali.

C) Věžnice zdolala domácí Brod brankou, která padla v 88. minutě.
D) Domácí haberský tým poprvé prohrál, od Pohledu dostal čtyři branky.

E) Štoky se rozešly s Chotěboří smírně, když oba týmy daly po jedné brance.
(podle www.vysocina.efotbal.cz)

Práce se dvěma texty současně
Na trávníku se mezitím odehrávalo velké představení Nizozemců
se sólistou Van Nistelrooijem. Klidně mohl nasázet pět gólů,
dokázal jen dva, než jej v 70. minutě vystřídal Makaay, který
připojil závěrečnou trefu.
Nizozemci tlačili, 27krát vystřelili! Seedorf mohl uzmout rekord
v nejrychlejším gólu evropských turnajů: ve 26. vteřině však pálil
z výhodné pozice ke skále za brankou.

Lotyši vypadali unaveně, zvláště v prvním poločase jen bránili a
téměř nepřelézali půlku hřiště. S čistým štítem přesto vydrželi
skoro půlhodinu, přísně odpískaný faul na Davidse potrestal
z penalty Van Nistelrooij. Také druhá trefa téhož autora vypadala
sporně, podle televizního záběru jí předcházel ofsajd.
Nijak to však nesnižuje hodnotu vítězství, naopak vyšší skóre by
lépe odpovídalo průběhu hry.
Pobaltský tým se vzmohl krátce po pauze, ale Rubins mířil do
gólmana a Lobanovs půl metru vedle.
(MF DNES 24. 6. 2004)

Opravte s využitím
následující tabulky
patřičný údaj v novinovém
článku:
Nizozemsko

Lotyšsko

16

Střely na bránu

2

9

Střely mimo

4

9

Rohy

3

69

Držení míče v %

31

Převzato z publikace

Práce se dvěma texty současně
Která z následujících informací je
obsažena v novinovém článku i
v sestavách?

A) drobné chyby obou brankářů
B) slabý výkon italských útočníků
C) stejné rozestavení obou mužstev
D) výborná hra dánských obránců
Squadra Azzura se musela spokojit s bodem. V prvním poločase ji totiž nenápadní, avšak dobře organizovaní Dánové
přehrávali. Ve druhém byly gólové šance na obou stranách, ale brankáři zářili.
Dánsko nečekaně ovládlo střed pole. Vynikající Poulsen s D. Jensenem rozbili veškerou snahu Italů o útok a stejně
kvalitně se oběma vedlo i při zakládaní útočných akcí. Rozvážní Seveřané měli dostatek sebedůvěry, těžili z výborného
rozestavení a ve hře dopředu zvládla dvojice Tomasson – Sand soupeři pořádně zatopit. Jen skvělý Nesta a spolehlivý
Buffon dokázali oběma nebezpečným Dánům zabránit ve skórování.
Itálie v prvním poločase selhala. Jakoby ji Dánové otrávili. Favorit byl k nepoznání, měl problém přesně si přihrát. Totti se
sice snažil spoluhráče burcovat, ale Vieri byl dlouho neviditelný a Del Piero se toulal u postranních čar. Až ve druhém
poločase se Italové zvedli a předvedli několik pohledných i nebezpečných akcí. Narazili však na výtečného gólmana
Sörensena.
(Sport 15. 6. 2004)

Interdisciplinární žákovské projekty


dlouhodobější práce žáka s využitím znalostí a dovedností z různých vyučovacích předmětů



potřebné vedení / průvodcování učitelem



změněná individuální interakce žák – učitel



individuální / skupinové projekty



rozvoj čtenářských dovedností + rozvoj konkrétních předmětových dovedností + rozvoj
měkkých dovedností

Vymyšlení koncepce projektu – myšlenková mapa – vyhledání informací – zpracování
informací podle projektového záměru – vypracování výstupu – resumé / anotace v cizím jazyku

Interdisciplinární žákovské projekty
příklady



Vliv politiky na olympijské hry



Regionální atlas sportovních osobností



Sportovní atlas amerických měst



Není balón jako balón



Atletika očima fyziky



Komplexní zpracování sportovní události („malý“ i „velký“ sport - okresní fotbalový
přebor, mistrovství světa v ragby, lyžařské závody…)



Jihočeský krajský přebor v číslech



Hokejový šampionát v grafech

Čtenářské dovednosti
nalezení informace v textu
Australský tenista Lleyton Hewitt musel dokonce absolvovat na kurtu čtyři hodiny, ale
nakonec se mu to vyplatilo, když dotáhl do úspěšného konce více než čtyřhodinovou bitvu
s Guillermem Caňasem. Šestý nasazený hráč před nedělním přerušením zápasu pro tmu
vedl nad Argentincem 4:2 v pátém setu a dva potřebné gamy včera rychle získal.
(Haló noviny 5. 6. 2001)

Která z následujících informací se ve výchozím textu nadbytečně opakuje?

A) o době trvání zápasu
B) o důvodu přerušení utkání
C) o národnosti hráčů

D) o pátém setu
E) o průběhu dohrávky
(F. Brož: Umíme číst sportovní zprávy?)

Čtenářské dovednosti
nalezení informací v textu (více informací najednou)
Viktorka může naříkat u splavu nad svým zaváháním
Ve dvacátém třetím kole první fotbalové ligy udržela Sparta vedoucí pozici, když lehce zdolala Drnovice.
Dařilo se také Slavii, která góly mladíků zvítězila ve Starém Městě. V klání o druhé místo svedly souboj „na
férovku“ v přímém souboji Liberec s Viktorií Žižkov. Favorizovaná Olomouc nedokázala vyhrát na trávníku
poslední Opavy. Další celek ze suterénu tabulky Blšany jen doma remizovaly s Jabloncem a jejich situace
v boji o záchranu začíná být kritická.
(Haló noviny 25. 3. 2002)

Ve kterém z následujících sloupců odpovídají výsledky všech utkání výchozímu textu?

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Blšany – Jablonec

2:2 1:2 1:1 2:0 0:0 0:1

Liberec – Žižkov

0:0 0:2 1:0 3:1 0:1 2:3

Opava – Olomouc

0:0 3:3 1:1 0:2 2:1 3:0

Sparta – Drnovice

1:0 2:0 3:0 3:1 4:1 4:3

Staré Město – Slavia

0:1 0:0 1:3 0:3 0:2 1:2
(F. Brož: Umíme číst sportovní zprávy?)

Čtenářské dovednosti
vyvození informací z textu (tabulka)
Ghana – DR Kongo 2:2, Mali – Niger 1:1, Ghana – Mali 1:0, Niger – DR Kongo 0:0
1. Ghana
3 2 1 0 6:2 7
2. Mali
3 1 1 1 2:2 4
3. DR Kongo 3 0 3 0 3:3 3
4. Niger
3 0 1 2 0:4 1
(http://www.eurofotbal.cz/africky-pohar-narodu-2013/vysledky-rozlosovani-tabulky/skupina-b/)

Kterými výsledky skončila poslední dvě utkání ve skupině?
A) Ghana – Niger 3:1, DR Kongo – Mali 1:0
B) Ghana – Niger 4:1, DR Kongo – Mali 0:0
C) Ghana – Niger 3:0, DR Kongo – Mali 1:1
D) Ghana – Niger 2:0, DR Kongo – Mali 0:1

Čtenářské dovednosti
vyvození informací z textu (tabulka)
Mistrovství světa v házené 2012 – ženy
skupina B

1. Francie

3

2

0

1

80:61

4

2. Dánsko

3

2

0

1

91:84

4

3. Švédsko

3

2

0

1

70:65

4

4. Makedonie

3

0

0

3

61:92

0

Z každé skupiny postupují první tři týmy (při rovnosti bodů rozhoduje vzájemné utkání)
do dvou osmifinálových skupin, kam se započítávají vzájemná utkání ze základních
skupin.

Zdůvodněte pořadí týmů na prvních třech místech tabulky:

Čtenářské dovednosti
textová návaznost / dějová posloupnost
Seřaďte jednotlivé úryvky tak, aby na sebe logicky navazovaly:
A) Žádný z nich nepromluvil ani slůvka. Padli na židle a na lavice a jen Honza si pořád utíral
nos, aby zadržel slzy, které se mu draly do očí.

B) Ve vedlejší místnosti se celý roj masérů trenérů vrhl na australské hráče, aby jim třením a
pleskáním osvěžili unavené svaly.
C) V šatně Klapzubů bylo však ticho a mrtvo a stín neodvratné porážky ležel na bukvičkovské
jedenáctce.
D) Když soudce odpískal konec první půle, 1:0 pro Austrálii, vraceli se Klapzubové do šaten
zcela zničeni.
E) Naopak rudí hráli jak jedenáct ďáblů a Klapzubové se po celou první půlku nestačili bránit.

Země

Čtenářské dovednosti
posouzení informací v tabulce
Přiřaďte k jednotlivým kritériím (1.1−1.4) příslušné pořadí
států (A–F):
1.1 pořadí států podle počtu získaných zlatých medailí
1.2 pořadí států podle počtu získaných stříbrných medailí
1.3 pořadí států podle počtu získaných bronzových medailí
1.4 pořadí států podle celkového počtu získaných medailí
A) 1. Spojené státy americké, 2. Čína, 3. Rusko, 4. V. Británie,
5. Německo
B) 1. Rusko, 2. Spojené státy americké, 3. Čína, 4. V. Británie,
5. Japonsko
C) 1. Spojené státy americké, 2. Čína, 3. Rusko, 4. Německo,
5. V. Británie
D) 1. Rusko, 2. Spojené státy americké, 3. Čína, 4. Japonsko,
5. Německo
E) 1. Spojené státy americké, 2. Čína, 3. V. Británie, 4. Rusko,
5. Korejská republika
F) 1. Rusko, 2. Čína, 3. Spojené státy americké, 4. Korejská
republika, 5. V. Británie

Zlato

Stříbro

Bronz

Celkem

1.

Spojené státy
americké

46

29

29

104

2.

Čína

38

27

23

88

3.

Velká Británie

29

17

19

65

4.

Rusko

24

26

32

82

5.

Korejská
republika

13

8

7

28

6.

Německo

11

19

14

44

7.

Francie

11

11

12

34

8.

Itálie

8

9

11

28

9.

Maďarsko

8

4

5

17

10.

Austrálie

7

16

12

35

11.

Japonsko

7

14

17

38

12.

Kazachstán

7

1

5

13

13.

Nizozemsko

6

6

8

20

14.

Ukrajina

6

5

9

20

15.

Nový Zéland

6

2

5

13

(F. Brož – P. Brožová: Český jazyk a literatura II, Třebíč 2012, upraveno)

Děkuji vám za pozornost
Další materiály k práci se sportovními texty najdete zde:

http://www.procestinu.com/
…a také v publikacích:

