
TÝMOVÁ PRÁCE

Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 5 žáci umí uvažovat nejen o splnění své vlastní části

týmového úkolu, ale dokážou aktivně pomoct i ostatním členům týmu. 

V předchozím kroku se naučili efektivním způsobem řešit neshody v týmu 

a dobře vycházet s ostatními členy.  V tomto kroku se dozvědí, jak aktivně

ostatním členům svého týmu pomáhat.

Žáci musí zvládnout:
• Chápat, že podpora ostatních k týmové práci patří, protože přispívá 

k úspěšnému splnění týmového úkolu. 

• Znát různé strategie, kterými můžeme ostatním pomoct, a vědět, jaké

jednání naopak nápomocné není. 

• Umět po skončení svého vlastního úkolu konstruktivně nabídnout pomoc

dalším členům týmu.

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

dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby uvedli (písemně nebo ústně) co nejvíc strategií, jak

pomoct druhému s jeho úkolem. 

Následující strategie zapojte do

běžné výuky, aby žáci mohli

nové schopnosti využít v praxi. 

1. Chvalte žáky před ostatními

vždy, když si všimnete, že při

skupinové práci pomáhají

ostatním. 

2. Seznam způsobů, jak pomoct

ostatním, z výuky kroku někam

ve třídě vyvěste, abyste na něj

mohli při týmové práci

poukazovat.  

3. Když si při týmových úkolech

všimnete, že žáci dělají něco, co

nápomocné není, ptejte se jich: 

a) „Přemýšlel/a jsi o různých

strategiích, kterými bys mohl/a

spolužákovi pomoct?“ 

b) „Jakou strategií bys mu teď

mohl/a pomoct nejlépe?“ 

c) „Jak bys mu mohl/a pomoct

tak, aby se naučil/a tento úkol

zvládat sám?“

TÝMOVÁ PRÁCE - KROK 5
K d y ž  m á m  s v o u  č á s t  ú k o l u  h o t o v o u ,  

u m í m  p o m o c t  o s t a t n í m  č l e n ů m  t ý m u .  

KROK 5



Skupinka žáků se rozhodla na vánoční besídce předvést kouzelnické triky. Každý žák si vybral
jeden trik, který si připraví. Besídka má za chvíli začít. Karel si vybral trik, ke kterému potřebuje
postavit věž z karet. Věž se snaží postavit, ale nedaří se mu to, věž stále padá. Karel vypadá
hodně zoufale a zdá se, že už to chce vzdát. 
Ve škole budete pořádat rozloučení na konci školního roku. S kamarády jste se rozhodli upéct
malé občerstvení. Lenka dostala za úkol nakoupit suroviny. Když jste přišli na společný sraz,
kde jste měli začít pohoštění připravovat, zjistíte, že 2 důležité suroviny chybí.

MOHU TI POMOCT? 
Pomůcky: papír a psací potřeby, tabule
Cíl aktivity:  Žáci umí uvažovat nejen o splnění své vlastní části týmového úkolu, ale dokážou
aktivně pomoct i ostatním členům týmu.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do 2-3 členných skupin. Na úvod aktivity nechte žáky ve skupinách
vzpomenout si na situace z jejich života, kdy pomohli kamarádovi, se kterým pracovali na
společném úkolu a všimli si, že on/ona svou část vypracovat nestíhá. Případně, kdy byli v situaci
opačné, tedy nestíhali oni a někdo jim pomohl. Vyzvěte žáky ke sdílení situací a uveďte také
příklady ze svého života. Na tabuli poté zapisujte různé možnosti, jak lze/je možné druhému při
plnění úkolu pomoct. Mezi základní způsoby může patřit:
a) Splnit úkol za druhého sami. 
b) Poradit mu, jak úkol dokončit. 
c) Říct mu, kde najít řešení svého problému.
d) Ukázat mu, jak bych úkol splnil/a já.

Nyní vyzvěte žáky, aby se během 5-10 minut zamysleli nad výhodami a nevýhodami každé 
z uvedených možností a v rámci skupiny si je zaznamenali: 
a) Splnit úkol za druhého sami. (výhoda: bude rychle hotový, nevýhoda: nenaučí se to sám). 
b) Poradit mu, jak úkol dokončit (výhoda: naučí se něco nového, nevýhoda: rada nemusí stačit). 
c) Říct mu, kde najít řešení svého problému (výhoda: vyřeší problém sám, nevýhoda: může to trvat
příliš dlouho). 
d) Ukázat mu, jak bych úkol splnil/a já (výhoda: něco nového se naučí, nevýhoda: můj způsob plnění
daného úkolu pro něj nemusí být nejlepší).
Na tabuli poté zapisujte výhody a nevýhody jednotlivých možností, jak druhému při plnění úkolu
pomoct.

Představte žákům dvě situace:

Nechte žáky v rámci skupin vymyslet, jak by reagovali, kdyby byli součástí zmíněných týmů. Nabídli
by svou pomoc? Jakým způsobem? 
Zadejte žákům za úkol nacvičit krátkou scénku k jedné ze situací. Scénku poté žáci zahrají
ostatním.
 
Reflexe: Diskutuje s žáky, proč zvolili v dané situaci zrovna tuto možnost, jaké má výhody 
a nevýhody? Jak mohou poznat, že někdo potřebuje pomoct? Je dobré se společně zamyslet nad
tím, jak by žáci reagovali, kdyby druhý pomoc odmítl. Druhý může pomoc odmítnout z dobrého
důvodu, proto je v takové situaci dobré zachovat klid a nebrat si to osobně. Místo toho se můžete
zeptat ostatních ve vašem týmu, jestli je ještě něco, s čím byste jim mohli pomoci.

 


