
TÝMOVÁ PRÁCE
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 se žáci dokážou ochotně vystřídat 
s dalšími dětmi.

Žáci musí zvládnout:
• Střídat se s dospělým.
• Střídat se s dalšími dětmi, když je k tomu dospělý vyzve.
• Vysvětlit, co pojem „střídat se“ znamená.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.

• Sledujte, zda se žáci při práci ve dvojici střídají. Je potřeba,
abyste je k tomu pobízeli? Když je pobídnete, střídají se ochotně?
• Zeptejte se žáků, jak spravedlivě vyřešit situaci, kdy dva lidé
chtějí oba používat tu samou věc. Povzbuďte je, aby vysvětlili, jak
se vystřídat, aby mohli věc používat oba.

Když žákům zadáváte

nějakou práci ve dvojicích,

vyzvěte je nejdřív, aby se

zamysleli, jak se při ní

budou střídat, a vysvětlete

jim, jak nejlépe na to.

TÝMOVÁ PRÁCE - KROK 0
R á d / a  s e  s  o s t a t n í m i  d ě t m i  v y s t ř í d á m .  

KROK 0

Chvalte žáky, když se se

spolužákem úspěšně

střídají: „Výborně,

Leontýnko! Dnes ráno jste

se s Ninou hezky střídaly

na kole.“

odkaz na Devatero pohádek 

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


Pošťácká pohádka, str. 143-144

Tak a jsme hotovi. Copak, páni, abychom si teď trochu zahráli v karty?“
„Pročpak ne,“ řekl první skřítek a odpočítal dvaatřicet dopisů. „Tak
tady jsou kartičky a můžeme začít.“
Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je.
„Snímám,“ řekl první skřítek.
„Tak rozdávej,“ pravil druhý.
„Ale, ale,“ bručel třetí, „to jsem dostal špatný list!“
„Nesu,“ řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
„To ti přebiju,“ děl pátý a položil svůj list na tamten.
„Holenku, to je na mne slabé,“ pravil šestý a přihodil svůj list.
„Oho,“ řekl sedmý, „to já mám ještě vyšší kartu.“
„A já mám trumfové eso,“ zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní.
Tohle, děti, už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl: „Neračte se,
páni, vyrušovat, ale jaképak to máte karty?“
„Á, pan Kolbaba,“ řekl první skřítek. „My jsme vás, pane Kolbaba,
nechtěli budit, ale když už jste se probudil, pojďte si zahrát s námi. My
totiž hrajeme jenom obyčejný mariáš.“
Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky.
Tak tady máte karty,“ pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů,
„a můžete začít.“
Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky, a řekl: „Neračte
mně to mít za zlé, páni pumprdlíci, ale já nemám v ruce žádné
karty, já mám jenom nedoručené dopisy.“

P O Š Ť Á C K Á  P O H Á D K A   

týmová práce, krok 0
Rád/a se s ostatními dětmi vystřídám. 

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

Instrukce



Otázky k reflexi:

Jakou karetní hru hráli skřítkové? S jakými kartami?
Jak se skřítci střídali? Měli nějaké pravidlo? Např. seděli na kroužku? 
Proč je při některých aktivitách důležité/vhodné se střídat? 
Jak podle vás vypadá dobrá spolupráce? Jakým způsobem došlo ke
spolupráci pana Kolbaby a skřítků? A došlo ke spolupráci?

Je pro spolupráci dobré umět se střídat? Proč? Kdy?
Při jaké činnosti je pro vás obtížné se s někým vystřídat? 

Poznámky, náměty, postřehy


