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  OZNÁMENÍ 
1. V oznámení – upozornění najděte informace 

a doplňte tabulku. 

Jaký (co) je problém?   

Kdy je problém?    

Kde je problém?    

Kdo problém oznamuje? 
 
   

Jede tramvaj číslo 19?  

Jede tramvaj číslo 26 přes 
zastávku Vozovna Strašnice? 

 

Jede tramvaj číslo 22 přes 
zastávku Strašnická? 

 

Kde končí tramvaj číslo 7?   

Co je X-22 a X-26?   

Kde dostanu další informace?  

2. Legenda. Spoj symboly (písmena) s popisem (čísly). 

A.       1. přerušený tramvajový provoz 

B.       2. dopravní infocentrum 

C.       3. náhradní autobusová doprava se směrem jízdy 

D.       4. změna trasy pravidelných linek 11, 22, 26, 51, 56 

E.        5. zastávka 

F.        6. trasa metra A 

G.           7. směr náhradní autobusové dopravy X-22 

H.           8. změna trasy 
 
3. Co je oznámení a co obsahuje?  

OZNÁMENÍ je informace o události (akci), která se teprve stane (bude). 

OZNÁMENÍ obsahuje: 
 změna trasy tramvají 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 4. 2. 2013 – 6. 2. 2013 

 7:00 – 22:00 

 Husinecká – Spojovací 

 



   
Autorky: Lenka Kejhová, Zuzana Brumlichová 

 

Tento materiál byl vytvořen za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a MŠMT ČR. 

                                                                                                                        

4. Typy oznámení. Přiřaďte typy oznámení k obrázkům. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. _ _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

  

4. _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 5. _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

6. _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
5. Co je to? Napište k definicím správný termín. 

a) Stručná informace o události, která se stane = …………………………………….. 

b) Informace o oslavě narozenin = ……………………………………………………… 

c) Informace o koncertě v aule školy = …………………………………………………. 

d) Informace o změně trasy tramvají = …………………………………………………. 

e) Informace o produktech nákupního centra = ………………………………………... 

f) Informace o svatbě = ……………………………………………………………………

A. POZVÁNKA VEŘEJNÁ   B. INZERÁT   C. PLAKÁT   D. UPOZORNĚNÍ 
E. SOUKROMÉ OZNÁMENÍ  F. POZVÁNKA OSOBNÍ        G. PROPAGAČNÍ LETÁK 

V pátek 8. 2. 2013 

se obědy ve školní jídelně 

vydávají jen do 13 hodin. 

 Vaše kuchařky 
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Téma lekce: Oznámení 

Charakteristika materiálu: 

Představený materiál se skládá z pracovního listu, jeho příloh a řešení, z návrhů dalších 

možných aktivit, se kterými lze pracovat v jedné až dvou vyučovacích jednotkách 

v hodinách Českého jazyka, a to zejména v hodinách komunikační a slohové výchovy. 

Dále je v materiálu obsažen stručný a podrobný plán lekce a tabulka jazykových 

prostředků pro žáka s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ). 

Materiál se zaměřuje na slohový útvar Oznámení. Využívá výchozí autentický text Změna 

trasy, celá lekce tudíž vychází z reálné situace na zastávce tramvaje. 

Pracovní list Oznámení lze využít při výkladu nového slohového útvaru především 

v 6. ročníku ZŠ pro celou třídu včetně ŽOMJ. Pro individuální práci ŽOMJ lze materiál také 

využít pro rozvoj jeho slovní zásoby, dále pro procvičení jazykových struktur potřebných 

pro získání informací. V rámci opakování slohových útvarů lze materiál teoreticky využít 

i ve vyšších ročnících. 

Na vytvořený pracovní list volně navazuje materiál Místní názvy a velká písmena, který lze 

využít v blízkých hodinách gramatiky. Materiály lze používat v návaznosti, protože oba 

vychází ze stejného jazykově podnětného textu Změna trasy, ale rovněž lze využít 

odděleně. 

Materiál byl vyzkoušen v 6. třídě základní školy v rámci úvodní slohové hodiny do tématu 

Oznámení. Lekce se zúčastnili dva ŽOMJ (velmi pokročilý Thajec, středně pokročilý 

Albánec). Žáci na praktické téma pozitivně reagovali. Aktivita Zdi je časově náročnější, pro 

některé žáky (nejen ŽOMJ) to bylo obtížné. Je vhodné mít pro lekci připraveno více 

plakátů výchozího textu (pro 20 žáků ve třídě alespoň 5 plakátů).  

Cíl materiálu: 

Obsahový cíl: 
 Žák se seznámí se slohovým útvarem Oznámení a jeho druhy v rámci komunikační 

a slohové výchovy.  
 Žák definuje, jaké náležitosti musí oznámení obsahovat. 
 Žák rozvíjí své sociální kompetence (uvědomí si, v jakých situacích se setkává 

s oznámením). 

 Ve svém okolí žák najde příklady oznámení. 

Jazykový cíl: 

 Žák vyhledává klíčová slova a náležitosti oznámení v textu, popř. v mapě. 

 Žák si nacvičí komunikaci při nenadálém problému při výluce, ptá se a reaguje. 

 Žák komunikuje a domlouvá se se spolužákem při aktivitách, diskutuje. 
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Jazykové prostředky: 
Konkrétní jazykové prostředky, které dopomohou žákovi k vyjádření obsahu (např. začátky 
vět, slovesa, jazykové vazby): 

Aktivity  

Jaké aktivity jsou 
v průběhu výuky 
používány? 

Jazykové struktury 

Jaké vazby, věty budou ŽOMJ 
potřebovat k vyjádření obsahu? 

Výstup 

Co umí říct/napsat/dělat na základě 
zvolených jazykových struktur 
a vybrané slovní zásoby? 
Za co je možné hodnotit?  

Šibenice (motivace) Je tam Á? Je tam…? 
Změna trasy je … 
Viděl/a jsem … 
Tramvaj/autobus nejel/a… 

Žák si procvičí a vyjmenuje písmena 
české abecedy a diskutuje o svých 
zkušenostech se změnou trasy. 

Zdi (cv. 1) Ano, jede./Ne, nejede. Ano/Ne. 
Tramvaj číslo 7 končí… 
Je pravda, že… 
Není pravda, že… 
Nerozumím. 
Co je…? 

Žák vyhledá v textu klíčová slova 
a informace a doplní klíčový vizuál, 
slovně odpovídá na otázky. 
Zeptá se učitele v případě 
neporozumění. 

Legenda (cv. 2) To je… 
Tento symbol znamená… 

Žák spojí symboly s definicí, rozumí 
jednotlivým symbolům. 

Obálky To je… 
To patří sem/tam. 
Co to znamená? Co to je? 
Oznámení je… 

Žák přiřadí klíčová slova ke konkrétním 
údajům, rozumí termínům, příp. se na 
jejich význam zeptá. 

Co je oznámení a co 
obsahuje? (cv. 3) 

Oznámení je informace o 
události, která se stane. 
Oznámení obsahuje… 

Žák z předchozí aktivity doplní klíčový 
vizuál, definuje oznámení a vyjmenuje 
jeho náležitosti. 

Brainstorming frází Prosím Vás, nevíte, proč nejede 
tramvaj 22? 
Odkud jede náhradní autobus? 
Jak se dostanu na metro? 

Žák vymyslí, popř. zopakuje vhodnou 
frázi na zastávce v případě změny 
trasy. 

Dramatizace Dobrý den, prosím Vás, jede 
tramvaj … 
Počkejte, podívám se.  
Musíte jet náhradním autobusem. 
Aha, děkuju. 
Není zač. Na shledanou. 

Žák ve dvojici či trojici sehraje scénku 
na zastávce tramvaje. 
Začátečník se zdvořile zeptá, pokročilý 
i reaguje na otázky. 

Typy oznámení (cv. 4) To je… 
Místo konání je… 

Žák vyjmenuje a přiřadí jednotlivé typy 
oznámení, najde v nich další informace. 

Co je to? (cv. 5) … je … Žák k definici napíše správný typ 
oznámení. 

Shrnutí a DÚ Oznámení je … 
Oznámení obsahuje … 
Mezi oznámení patří … 

Žák definuje Oznámení, vyjmenuje jeho 
náležitosti a jednotlivé typy. 

Slovní zásoba: změna trasy, tramvaj, autobus, objížďka, náhradní doprava, zastávka, 
směr, trasa, přerušený tramvajový provoz, oznámení, informace, událost (akce), stát se 
(stane se), název, jméno pořadatele, místo, datum a čas konání, údaje, pozvánka veřejná 
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a osobní, plakát, upozornění, soukromé oznámení, inzerát, propagační leták 

Potřebný materiál do hodiny: pracovní list Oznámení pro každého žáka, barevný plakát 

Změna trasy (nejlépe formát A3 a dostatek kopií; viz přiložený soubor Změna trasy.pdf ve 

větším rozlišení, popř. Příloha – Změna trasy), obálky s nastříhanými lístečky do skupin 

(Příloha 1), nastříhané otázky k dramatizaci (Příloha 2). 

Pro ŽOMJ: překladový slovník. 

Stručný popis lekce: 

1. Motivace: Šibenice (ZMĚNA TRASY), uvedení do situace, diskuse, zda se žáci 

s nějakou změnou trasy setkali apod., rozdání pracovních listů. 

2. Aktivita Zdi: Hledání informací na plakátech, doplnění tabulky (cvičení 1), kontrola. 

3. Legenda: Spojování symbolů z mapy s popisem (cvičení 2), kontrola. 

4. Aktivita Obálky: Hledání dvojic ve skupině (př. Místo konání – Husinecká; Příloha 1), 

vyvození, co je oznámení a jaké má náležitosti. 

5. Co je oznámení a co obsahuje: Doplnění obsahu oznámení/termíny (cvičení 3). 

6. Brainstorming frází: Jaké fráze lze použít při nastíněné situaci na zastávce? 

7. Dramatizace: Sehrání scénky na zastávce (Příloha 2). 

8. Typy oznámení (cvičení 4): Přiřazování typů oznámení k obrázkům, kontrola. 

9. Co je to? (cvičení 5): Doplnění typu oznámení k definicím. 

10. Shrnutí a DÚ: Najít ve svém okolí nějaké oznámení, určit typ oznámení a zhodnotit, 

zda obsahuje všechny náležitosti. Vytvoření vlastního oznámení (plakát, upozornění, 

pozvánka). 

Podrobný popis lekce: 

1. Motivace: Žáci si na aktivitě procvičí písmena české abecedy a diskutují o tématu 

Změna trasy. 

1. Učitel na tabuli připraví Šibenici (Z M Ě N A  T R A S Y). 

2. Žáci hádají písmena – používají frázi „Je tam A?“ 

3. Po uhádnutí slovního spojení žáci s učitelem diskutují, zda se s nějakou 

změnou trasy setkali apod. (Studenti nejčastěji uváděli příklady „objížďka“, 

„uzavření silnice“ – auto.) 

4. Učitel žáky navede na změnu trasy týkající se městské hromadné dopravy. 

2. Aktivita Zdi: Žáci čtou s porozuměním, hledají v autentickém textu klíčová slova 

a informace. Možná úskalí aktivity: časově náročné, pro některé studenty těžké se 

v textu a mapě zorientovat. 
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1. Učitel během diskuse po třídě rozvěsí oznámení (plakáty změny trasy 

tramvajové dopravy). 

2. Učitel rozdá studentům pracovní listy. 

3. Žáci individuálně hledají informace na plakátech a vyplňují klíčový vizuál 

(cvičení 1). 

4. Společná kontrola a případná diskuse. 

3. Legenda (cvičení 2): Žáci rozumí symbolům uvedených v mapě oznámení. 

1. Žáci samostatně či ve dvojicích spojují písmena s čísly (symboly s popisem). 

Žáci mohou používat barevnou mapu. 

2. Společná kontrola a případná diskuse. 

4. Aktivita Obálky: Žáci přiřazují klíčová slova ke konkrétním údajům. Na základě 

cvičení si vyvodí, co musí obsahovat oznámení, a pojmenují jednotlivé náležitosti. 

1. Učitel rozdá do skupin po třech až čtyřech žácích obálky s nastříhanými 

náležitostmi oznámení a konkrétními údaji z plánu. Viz Příloha 1 

2. Žáci ve skupině hledají dvojice (př. Místo konání – Husinecká). 

3. Po společné kontrole žáci vyvodí definici oznámení a jeho náležitosti. 

5. Co je oznámení a co obsahuje? (cvičení 3): Žáci si na základě klíčového vizuálu, do 

kterého doplňují termíny z předchozí aktivity, ujasní pojmy, co musí oznámení 

obsahovat. 

6. Brainstorming frází: Žáci vymyslí vhodné fráze, které lze používat na zastávce 

k získání potřebných informací při změně trasy. 

1. Učitel uvede situaci: „Čekáte na tramvaj a nejede. Oznámení nerozumíte. Na co 

se zeptáte spolucestujících?“ (vhodné fráze např.: „Prosím Vás, nevíte, proč 

nejede tramvaj 22? Odkud jede náhradní autobus? Jak se dostanu na metro?“) 

2. Učitel, především pro ŽOMJ, zapisuje vhodné fráze na tabuli. 

7. Dramatizace: Žáci rozvíjí své sociální kompetence, nacvičí si komunikaci při 

nenadálém problému při výluce. ŽOMJ podle úrovně trénuje pokládání formálních 

otázek, pokročilejší může na otázky odpovídat. 

Učitel vytvoří prostředí pro reálný nácvik komunikativních kompetencí (situace na 

zastávce při výluce). 

1. Žáci ve dvojicích či trojicích připravují scénku na zastávce tramvaje a poté ji 

před třídou předvedou. 
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2. VARIANTA: Polovina třídy dostane na lístečku konkrétní otázku (viz Příloha 2). 

Žáci vytvoří dvojice, kdy jeden z páru má lísteček s otázkou, zeptá se druhého 

žáka, který také čeká na zastávce, a ten musí na otázku zareagovat. 

Příklad: A: „Dobrý den, prosím Vás, jede tramvaj 22 na zastávku Strašnická?“ 

B: „Počkejte, podívám se. Musíte jet náhradním autobusem X-22.“ 

A: „Aha, děkuju. Na shledanou.“ 

B: „Není zač. Na shledanou.“ 

8. Typy oznámení: Žáci se seznámí s jednotlivými typy slohového útvaru Oznámení. 

1. Žáci samostatně přiřazují typy oznámení k obrázkům (cvičení 4). 

2. Společná kontrola a doplňující otázky a úkoly učitele: „Podle čeho jste to 

poznali? Najděte na soukromém oznámení místo konání. Najděte v inzerátu 

čas konání.“ 

9. Co je to? (cvičení 5): Žáci si upevňují termíny typů oznámení a porozumění definicím. 

Žáci samostatně čtou definice a píšou správný termín typu oznámení. 

10. Shrnutí a DÚ: Žáci definují slohový útvar oznámení, vyjmenují jednotlivé náležitosti 

a typy oznámení. ŽOMJ zopakuje jedno nové slovo a frázi, kterou se v lekci naučil. 

Učitel zadá domácí úkol: „Najděte ve svém okolí nějaké oznámení, určete typ 

oznámení a zhodnoťte, zda obsahuje všechny náležitosti. Vytvořte vlastní oznámení 

(plakát, upozornění, pozvánku).“ 

 

 

Zdroje obrázků: 

Kliparty Microsoft Office 

Plakát Změna trasy: http://www.praha10.cz/verejneprostory/hlavni-

stranka/tabid/1819/articleType/ArticleView/articleId/1980/Zmeny-ve-vedeni-tramvajovych-

linek-od-2252012-do-2652012.aspx 

Inzerát: http://www.leroza.cz/ 

Plakát: http://www.velkydrevic.cz/tjsokol/akceNew.php?id=8 

Pozvánka osobní: http://www.kolemsveta.com/napady/Napady_navody/P_a_P.html 

Pozvánka veřejná: http://skolstvi.mmdecin.cz/index.php?start=78 

Propagační leták: http://letak-letaky.blog.cz/rubrika/tesco 

Soukromé oznámení: http://www.fotosvatebka.cz/
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Příloha – Změna trasy 
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Příloha 1 

NÁZEV UDÁLOSTI (AKCE) = CO 

JMÉNO (NÁZEV) POŘADATELE = KDO 

MÍSTO KONÁNÍ = KDE 

DATUM KONÁNÍ = KDY 

ČAS = V KOLIK HODIN 

BLIŽŠÍ ÚDAJE O AKCI (více informací) 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY  

ZMĚNA TRASY TRAMVAJÍ 

HUSINECKÁ – SPOJOVACÍ 

4. 2. 2013 – 6. 2. 2013 

7:00 – 22:00  

TRAMVAJOVÉ LINKY ODKLONĚNY PŘES ZASTÁVKY … 

ZAVEDENA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA X-9 
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Příloha 2 

Jede tramvaj číslo 26 přes 
zastávku Vozovna Strašnice? 

Jede tramvaj číslo 22 přes 
zastávku Strašnická? 

Jede tady tramvaj číslo 19? 
 

Kde končí tramvaj číslo 7? 

Odkud jede náhradní autobus  

X-22? 

Jede tramvaj číslo 22 přes 
zastávku Zahradní Město? 

Kde končí autobus X-26? 
 

Je výluka tramvají i zítra? 

 

Jede tramvaj číslo 26 přes 
zastávku Vozovna Strašnice? 

Jede tramvaj číslo 22 přes 
zastávku Strašnická? 

Jede tady tramvaj číslo 19? 
 

Kde končí tramvaj číslo 7? 

Odkud jede náhradní autobus  

X-22? 

Jede tramvaj číslo 22 přes 
zastávku Zahradní Město? 

Kde končí autobus X-26? 
 

Je výluka tramvají i zítra? 
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  OZNÁMENÍ – řešení 
1. V oznámení – upozornění najděte informace 

a doplňte tabulku. 

Jaký (co) je problém? 
změna trasy, 
přerušení tramvajového provozu 

Kdy je problém?  od úterý 22. 5. (4:30hod.) do soboty 26. 5. (0:30) 

Kde je problém? 
 Radošovická – Nádraží Hostivař 
Průběžná – Vozovna Strašnice 

Kdo problém oznamuje? Dopravní podnik hl. m. Prahy 

Jede tramvaj číslo 19? není v provozu 

Jede tramvaj číslo 26 přes 
zastávku Vozovna Strašnice? 

ano 

Jede tramvaj číslo 22 přes 
zastávku Strašnická? 

ne (ale X-22 ano) 

Kde končí tramvaj číslo 7? Kubánské náměstí 

Co je X-22 a X-26? náhradní autobusová doprava 

Kde dostanu další informace? Tel: 296 191 817; www.dpp.cz; Infocentrum 

 
2. Legenda. Spoj symboly (písmena) s popisem (čísly).  

A6, B7, C1, D5, E3, F4, G8, H2 

A.       1. přerušený tramvajový provoz 

B.       2. dopravní infocentrum 

C.       3. náhradní autobusová doprava se směrem jízdy 

D.       4. změna trasy pravidelných linek 11, 22, 26, 51, 56 

E.        5. zastávka 

F.        6. trasa metra A 

G.           7. směr náhradní autobusové dopravy X-22 

H.           8. změna trasy 
 
3. Co je oznámení a co obsahuje? 

OZNÁMENÍ je informace o události (akci), která se teprve stane (bude). 

OZNÁMENÍ obsahuje: 

NÁZEV UDÁLOSTI změna trasy tramvají 

JMÉNO POŘADATELE Dopravní podnik hlavního města Prahy 

DATUM KONÁNÍ 4. 2. 2013 – 6. 2. 2013 

ČAS KONÁNÍ 7:00 – 22:00 

MÍSTO KONÁNÍ Husinecká – Spojovací 
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4. Typy oznámení. Přiřaďte typy oznámení k obrázkům.  

1C, 2B, 3G, 4E, 5F, 6A, 7D 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. P L A K Á T 2. P O Z V Á N K A   O S O B N  Í  
3. P R O P A G A Č N  Í 

         L E T Á K 

  

4. S O U K R O M É    O Z N Á M E N  Í 5.  I N Z E R Á T 

 

 

6. P O Z V Á N K A  V E Ř E J N Á 7. U P O Z O R N Ě N  Í 

5. Co je to? Napište k definicím správný termín. 

a) Stručná informace o události, která se stane = ……oznámení………………….. 

b) Informace o oslavě narozenin = ……………pozvánka osobní…………………… 

c) Informace o koncertě v aule školy = ……plakát / pozvánka veřejná……………. 

d) Informace o změně trasy tramvají = ……upozornění……………………………. 

e) Informace o produktech nákupního centra = ……propagační leták………….. 

f) Informace o svatbě = ………soukromé oznámení………………………………… 

A. POZVÁNKA VEŘEJNÁ   B. INZERÁT   C. PLAKÁT   D. UPOZORNĚNÍ 
E. SOUKROMÉ OZNÁMENÍ  F. POZVÁNKA OSOBNÍ        G. PROPAGAČNÍ LETÁK 

V pátek 8. 2. 2013 

se obědy ve školní jídelně 

vydávají jen do 13 hodin. 

 Vaše kuchařky 
 


