
TÝMOVÁ PRÁCE
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou přispět ke splnění
společného skupinového úkolu.

Žáci musí zvládnout:
• Vědět, že větší úkol se dá rozdělit na menší úkoly. 
• Umět ke splnění většího skupinového úkolu přispět splněním
menšího úkolu. 
• Vysvětlit, co znamená „spolupracovat“.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Uveďte žákům příklad nějakého většího úkolu (uklidit třídu,
postavit model auta, vyzdobit zahradu před oslavou) a zeptejte se
jich, jak by ho mohli splnit společně: „Jaké různé menší úkoly je
potřeba udělat? Jak byste je spravedlivě rozdělili?“ 
• Pozorujte, jak si žáci vedou při skupinových aktivitách a jestli si
mezi sebou rozdělují úkoly. 
• Pozorováním zjistěte, jestli každý z žáků umí k větším úkolům
nějak přispět.

Rozdělte žáky do skupinek po

2–3 a dejte jim za úkol nakreslit

město, jak jste si to vysvětlili ve

výuce kroku (nebo jim zadejte

nějaký podobný úkol). Každé

skupině rozdejte jeden velký

papír. Každý žák dostane ještě

několik malých papírů.

 Vysvětlete jim:  „Máte za úkol

společně ve skupině nakreslit

naše město (případně školu /

čtvrť / park). Obrázek musí

obsahovat aspoň 5 budov

(místností/stromů apod.).

Nejdřív se dohodněte, co kdo

bude kreslit, nakonec obrázky

slepíme dohromady na velký

papír. Můžete žákům zadat

seznam budov (místností apod.),

které mají nakreslit, a před

začátkem jim dát nějaký čas na

to, aby si jednotlivé úlohy

rozdělili. Nakonec se každé

skupinky zeptejte, co kdo

kreslil. Vyzvěte skupinky k

zamyšlení: „Proč bylo důležité

nejdřív se dohodnout, co kdo

nakreslí? Kreslil někdo to samé,

co ostatní?“ 

TÝMOVÁ PRÁCE - KROK 1
U m í m  n a  n ě č e m  s p o l u p r a c o v a t  

s  o s t a t n í m i  d ě t m i .

KROK 1

odkaz na Devatero pohádek 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/90/31/devatero_pohadek.pdf


Pošťácká pohádka, str. 142-143

Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši
ťapou po podlaze. Heleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši; měla
by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to
nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takoví malí
a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice wyandotka nebo
jako veverka nebo jako lesní králík, tak asi; a na hlavách mají poštovské
čepice jako praví pošťáci a nosí pelerínky jako praví listonošové. Zatrachtile,
řekl si pan Kolbaba, ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl,
aby je nezaplašil. A vida, jeden ten poštovský skřítek přerovnával
dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést; druhý třídil poštu; třetí
vážil balíčky a lípal na ně cedulky; čtvrtý huboval, že tady ta škatule
není ovázána podle předpisu; pátý seděl u okénka a přepočítával peníze,
jako dělají poštovní úředníci. „Vždyť jsem si to myslel,“ broukal ten
skřítek, „tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o jeden halíř;
musím mu to opravit.“ Šestý skřítek seděl u telegrafního aparátu
a vyklepával na něm depeši, asi takhle: taktak tak tak taktaktak ták. Ale
pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje; v obyčejné řeči to bylo: „Haló,
ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo sto jedenatřicet. Hlásím
všechno v pořádku stop. Kolega elf Matlafousek má kašel hlásí se marod
nenastoupil službu stop. Tě péro stop.“
„Tady je dopis do města Bambolimbonandy v Království kanibálském,“
ozval se sedmý trpaslík. „Kde to je?“
„To je via Benešov,“ řekl osmý pidimužík. „Připiš tam, kolego, Království
kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí

Hrádek. Leteckou poštou..." 

P O Š Ť Á C K Á  P O H Á D K A   

týmová práce, krok 1
Umím na něčem spolupracovat 
s ostatními dětmi.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, jak postavy v příběhu spolupracují.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



Otázky k reflexi:

Které postavy vystupují v tomto příběhu? 
Jak skřítkové spolupracovali v pohádce? Co pan Kolbaba viděl? 
Vzpomeňte si, při čem jste naposledy spolupracovali? Jaké to pro
vás bylo? 
Jak podle vás vypadá dobrá spolupráce? 

Poznámky, náměty, postřehy


