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Teachers’ File (TF) Methodology Tips – contains exercises and info based on the articles in the Bridge magazine
prepared by AMATE, the association of teacher educators.

Hledání specifických informací v textu: Reading Skills – Scanning
Mgr. Eva Píšová, Mgr. Dagmar Škorpíková (AMATE)
Následující tipy ke dvěma aktivitám se zaměřují na metodu scanning, kdy čtenář
získává specifické informace, hledá odpovědi na konkrétní otázky. Je zapotřebí, aby
četl rychle a zaměřoval se na určitá konkrétní místa textu, výrazy, číslice apod.
AKTIVITA 1
Forma úloh: dichotomické úlohy
true X false
Vhodný typ textů: delší text, souvislý
i nesouvislý, může obsahovat tabulky,
grafy, či se může skládat z více
krátkých textů
Příklad vhodného textu z časopisu:
‘I’ll Find My Way Home’, str. 18

AKTIVITA 1 – KLÍČ
1 F (No one really knows how
the birds do it.)
2 T (Pigeons were used to send
messages – from the ancient
Egyptians and the Romans to
the present day.)
3 F (they flew across enemy lines
through bullets and poison gases
to bring news home)
4 F (the British used over
250,000 pigeons; only 32 of them
were awarded the medal)
5 F (Úloha vyžaduje nalezení
informace umístěné v oddílu
Culture Point o tom, že D-Day je
June 6, 1944.)

Tipy pro učitele
Tvorba zadání / tvrzení
• Úlohy jsou řazeny tak, jak za sebou
následují v textu. Výjimkou jsou úlohy,
které vyžadují porovnání informací z více
částí textu.
• Z textu musí být jednoznačně patrné, zda
je dané tvrzení T nebo F.
• Tvrzení obsažené v úloze nesmí být
odhadnutelné.
• Úloha nemá být doslovným opakováním
části textu.
• K formulaci tvrzení by neměly být
využívány jazykové prostředky přesahující
úroveň studentů.

Variace práce
Studenti mohou vytvořit tvrzení sami,
výhodou je seznámení se s pravidly pro
tvorbu tvrzení (viz. výše).
Kinestetický aspekt: např. rozstříhat
jednotlivá tvrzení žákům, kteří je přiřazují
k TRUE / FALSE nadpisům umístěným
na stěně.

I’ll Find My Way Home

AKTIVITA 2
Forma úloh: volba z nabídky několika odpovědí, tzv.
multiple choice task
Vhodný typ textů: delší text, souvislý či nesouvislý,
který se muže skládat i z více kratších textů
na jedno či více témat
Příklad vhodného textu z časopisu:
‘Oh Say, Can You Eat…’, str. 14–15

AKTIVITA 2 – KLÍČ
Pracovní list A – 1c, 2c
Pracovní list B – 1a, 2b

Tipy pro učitele
Tvorba zadání / tvrzení
Body, které jsou vytučněny v tvorbě zadání
u aktivity 1, jsou shodné při tvorbě u aktivity 2.
• U dovednosti čtení by se varianty neměly
vylučovat na základě gramatických jevů, ale
vždy jen na základě dovednosti text přečíst
a vyhledat v něm informace.

Variace práce
Máte-li ve skupině studenty různé úrovně,
mohou se rozdělit do dvojic tak, aby vždy
pracoval silnější student ve dvojici se slabším.
Další variantou je, že za stejný čas silnější žák
zpracuje otázky na listech A i B, slabší pak jen
část A nebo B.

Oh Say, Can You Eat…

pp. 14–15

p. 18
Decide which statements are true (T) and
which are false (F) according to the article.

1 Scientists know how pigeons
navigate when flying home from
distant places.
2 In ancient Egypt, pigeons were
used to send messages.
3 Pigeons were not used in the first
world war because of poison gases.
4 After the second world war, over
250,000 pigeons got a medal from
the British.
5 An Irish pigeon flew back to England
with the news of the successful
invasion on July 6, 1944.

Fill in the gaps with the correct word according to the article.
For each sentence choose a, b, or c.

Worksheet A
1 American-style pancakes are _________ than those we know
in Europe.
a) thinner b) sweeter c) thicker
2 If something is typical for the Americans, they say that it is
“as American as _________ ”.
a) popcorn b) steak c) apple pie
Worksheet B
1	Supper is the _________ meal of the day for Americans.
a) largest b) most pleasant c) smallest
2 Chicken in spicy sauce is popular _________ .
a) in the West of the US b) throughout America c) in the East
of the US
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