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1. Doteď jsme se zabývali pouze tvorbou prezentace, ale nedílnou součástí prezentace je řeč
ať už verbální nebo nonverbální.
a. Verbální – komunikace pomocí slov. Mluvená řeč má svojí syntaxi a pravidla.
Verbální řeč se liší většinou v závyslosti na národnosti jiná pravidla komunikace
budou mít v arabii a jiná v německu.
b. Nonverbální – řeč těla dělící se na další části, které zde nebudeme probírat
jelikož to je předmětem spíše pro psychologii. Nonverbální řeč je náš postoj,
mimika vzdálenost účastníků, hlasová intonace gesta, která při rozhovoru
provádíme našimi končetinami a další.
2. Náš projev při prezentaci bychom měli mít připravený a vyzkoušený. Než si ukážeme
jakým způsobem je možné připravit si projev k naší prezentaci vyzkoušíme si naše
komunikační schopnosti.
a. Stejně jako před sportovním výkonem je potřeba zahřát a procvičit svaly které
budeme k výkonu potřebovat, tak i u verbálního projevu je záhodno protáhnout
svaly v obličejové části.
1. Cvičení 1: Otevřete pusu jako byste chtěli zívat, můžeme pohnout
dolní čelistí do stran čímž dojde k protažení.
2. Cvičení 2: Skuste si říc pár slov a hodně u toho otevírejte pusu
„AUTO, MÁMA, AUTOMATIZACE,
NEJKULAŤOULINKATĚJŠÍ, atd. “
3. Cvičení 3: jazykolami. Zkuste přečíst co nejplynuleji tyto věty:
„Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v
kapse chcíp.“

„Nenaolejuje-li mě Julie, nenaolejuji já ji“
„Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim, když nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k
vašim.“

„Kdybys nebyl býval kýval, nebyl by se mýval hýbal.“
b. Jedno z nejlepších cvyčení je čtení knih, rozšiřuje se vaše slovní zásoba a při
předčítání nahlas procvičujete i svoje vyjadřování.
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3. Teď když už výme jak se před projevem procvičit a připravit, aby náš výkon byl co
nejlepší, ukážeme si způsob přípravy mluvené části prezentace.
a. Mějme prezentaci o karate, která je tvořena čtyřmi listy (úvodní strana, seznámení
se sportem historie, současnost, použité zdroje a poděkování)
i. Jak se sluší a patří k první straně si připravíme své představení a pár
větiček o obsahu prezentace.
Př.: „Vážení posluchači dovolte abych se představil jmenuji se Dalibor Dvořák a v této
prezentaci bych vás chtěl seznámit s bojovým sportem zvaným karate. Řekneme si něco o jeho
historii a vývoji v současnosti.“
ii. Druhá a třetí strana už bude obsahovat komuniké k danému tématu,máme li na druhé straně historii karate a na třetí vývoj budeme mluvit na tato
témata. V prezentaci uvedu pouze body k tomu o čem budu mluvit, nebo
obrázky, nikoli vše co budu říkat to je hrubá chyba.
iii. Na čtvrté straně máme poděkování a použité zdroje, použité zdroje jsou
důležité nesmíme na ně zapomínat, ale v mluveném projevu je nemusíme
zmiňovat. A poděkování: „Vážení posluchači pokud již nemáte žádné
dotazy a připomínky k mé prezentaci děkuji vám za pozornost …“ chvilka
čekání na dotazy a připomínky „ … Nashledanou“.
4. Úkol:
a. Připravte si krátké představení sami sebe a napište si to na papír.
i. Představte se
ii. Pět krátkých vět, proč jste na této škole
iii. Pět krátkých vět o svém životě a svých koníčcích
iv. Poděkování.
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