Neverbálne (mimojazykové) výrazové prostriedky rečníckeho štýlu
•

MIMIKA – pohyby tváre, úst, líc, vytváranie, či prehĺbovanie vrások na čele. NEDÁ sa nacvičovať, musí byť
prirodzená. Dá sa len študovať svoje mimické prejavy a korigovať ich.

•

GESTIKA – nesmú byť nápadné, odvádzajú pozornosť, prílišná gestikulácia môže pôsobiť nevhodne.
S čím majú rečníci najväčší problém?
Čo by ste im odporúčili?

•

IMIDŽ – celkový výzor rečníka. Pomáha dodávať atmosféru. Každá nedokonalosť ovplyvní publikum.

•

POSTURIKA – postoj tela – nepokývavať sa v kolenách a pod.

•

PROXEMIKA – vzdialenosť medzi komunikantami (závisí od príležitosti)

•

SILA HLASU – napr. oslovenie a začiatok prejavu hovoríme tichšie, čím pritiahneme pozornosť poslucháčov –
musia sa sústrediť na text

•

ZAFARBENIE HLASU – napr. smútočný prejav prednesieme nižšie položeným hlasom – temnejším hlasom.

•

POSOBENIE HUDBY – popri hovorenom texte (od situácie)

Napíšte predpoklady úspechu rečníka:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Chyby v rečníckom prejave:
v Defektné pauzy – zle hospodárenie s pauzou
v Floskuly – prázdna fráza, zbytočné slovo. Uveďte príklady (5) ...............................................................................
v Zbytočne opakované oslovenia
v Nevhodné tempo reči. Uveďte typ prejavu, kde je rýchle tempo nevhodné ............................................................
v Nesprávna melódia vety. Určte melódiu vety. Kto to napraví? .............................................................................
v Nevhodná lexika. Uveďte príklady .........................................................................................................................
v Monotónna reč
v Čítanie textu. Vysvetlite prečo. ...............................................................................................................................
v Neprimeraná dĺžka prejavu. Vysvetlite prečo. ......................................................................................................

Domáca úloha:
1) Určte správne konštrukcie viet.
Človek, keď to vidí, zíde mu všeličo na um. / Človeku, keď to vídí, zíde na um všeličo.
Učme sa od histórie a od života. / Učme sa od histórie a životom. / Učme sa históriou a životom.
Musí dieťa milovať a brať naň ohľad. / Musí milovať a brať ohľad na dieťa.
Zablahoželať za niečo... / Zablahoželať k niečomu...

Záležať od niečoho... / Záležať na niečom...
Závisieť na niečom... / Závisieť od niečoho...
Chápať to / Chápať tomu
Konečne našiel kľúč k úspechu. / Konečne našiel kľúč na úspech.
2) Opravte nesprávne formulácie.
Prečo ma môj predrečník kritizuje za to, čo som povedal, kdedy som nebol členom politického hnutia
Práve za týmto účelom boli poskytnuté prostiedky Európskou úniou.
Nemôžme súhlasiť s pani predsedkyňou.
Nový zákon aj pre nás nadobudne účinnosť dňom 1.januára.
Aj vy, pán poslanec, ste iné sľúbil a iné robil.
Rokovanie ešte neskončilo, kolegovia!

