
TÝMOVÁ PRÁCE

Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 3 si žáci při týmové práci dokážou brát na starost různé

úkoly. V předchozím kroku si uvědomili, proč je v některých situacích týmová

práce lepší než práce individuální.  V tomto kroku se naučí, že aby tým

fungoval efektivně, musí každý své úkoly plnit a každý také musí být ochotný

vzít si na starost různé druhy úkolů.

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, že nejdůležitější je splnit celý týmový úkol. 

• Vysvětlit, proč je potřeba být ochotný brát si v týmu na starost různé úkoly. 

• Dokončit úkoly, které mají na starosti.

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

dostatečně jistí. 

• Zadejte žákům týmový úkol a rozdělte mezi ně dílčí úlohy. Zjistěte, jestli jsou

ochotni přijmout úlohu, i když si ji nevybrali. 

• Zeptejte se žáků, co znamená „převzít zodpovědnost“, a dejte jim na výběr 

z následujících možností: 

       a) Splnit úkol sám/a. 

       b) Zajistit, že úkol splním, i kdyby bylo potřeba, abych někoho poprosil/a 

            o pomoc (správná odpověď). 

       c) Zařídit, aby někdo úkol splnil za mě.

Chvalte přede všemi žáky,

když si ochotně vezmou na

starost jakýkoli úkol, který

je potřeba v rámci týmové

práce splnit, nebo když si

navzájem pomohou, aby

úkoly úspěšně dokončili:

„Výborně, Ondra poprosil

Káju o pomoc s kreslením,

aby zajistil, že svůj úkol

stihne splnit, a Kája mu

pomohla.“ 

TÝMOVÁ PRÁCE - KROK 3
P ř i  t ý m o v é  p r á c i  s i  b e r u  n a  s t a r o s t  

r ů z n é  ú k o l y  a  s v é  ú k o l y  z v l á d n u  

d o k o n č i t .  

KROK 3

Před začátkem

skupinových úkolů napište

na tabuli jednotlivé dílčí

úlohy a vyzvěte žáky, aby

rozhodli, kdo si kterou

vezme na starost. Kdo

svou úlohu splní, může ji

na tabuli odškrtnout /

napsat k ní své jméno.



ROZDĚLENÍ ROLÍ
Pomůcky: větší papír, pastelky, kartičky s rolemi v týmu: kreslím obrysy domu, popisuji
pokoje, vybarvuji místnosti
Cíl aktivity:  Žáci chápou smysl rozdělení rolí v týmu a při týmové práci si dokážou brát na
starost různé úkoly.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po 3 – 4. Žáci mají za úkol nakreslit dům, ve kterém
budou jednotlivé místnosti označeny a vybarveny.
1. kolo: žáci nemají přidělené při práci v týmu jednotlivé role, pravděpodobně budou všichni
pracovat nesystematicky. Po 2 minutách přerušte práci. Společně se žáky zhodnoťte, co se jim
podařilo doposud vytvořit.
2. kolo: rozdělte žákům kartičky s jednotlivými rolemi (kreslím obrysy domu, popisuji pokoje,
vybarvuji místnosti). Nechte žáky, aby si v týmech kartičky rozdělili (např. náhodně), a znovu
odměřte čas dvou minut. Nyní by měla být práce na úkolu pro žáky jednodušší. 

Reflexe: Po prvním kole aktivity se žáků zeptejte: Co se stalo, když jste měli za úkol všichni to
samé? Povedlo se vám dům dokončit? Po druhém kole se zeptejte, jak to šlo tentokrát: Šlo
vám to lépe, když měl každý zadanou jinou úlohu? Jaké role byste museli zvolit, aby práce
probíhala ještě rychleji a všichni byli trvale zapojeni? Vnímáte potřebu vytvořit role, které na
kartičkách nejsou? Které role by mělo zastávat více členů skupiny a proč? (např. vybarvování)  
Určení rolí nemusí mít vliv na rychlost procesu práce, ale urychlí proces domlouvání, jak co
bude či kdo co bude dělat, protože o tom rozhoduje každý dle kompetencí své role. Aspekt
času tedy při aktivitě nemusí být rozhodující.

NAŠE ŠKOLA
Pomůcky: kartičky s rolemi - režisér/ka, kameraman/ka, herec/herečka; mobilní telefon 
s funkcí natáčení videa
Cíl aktivity:  Žáci chápou smysl rozdělení rolí v týmu a při týmové práci si dokážou brát na
starost různé úkoly.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po 4. Žáci mají za úkol natočit krátké video na téma
“Naše škola”. Před začátkem práce na úkolu rozdělte žákům kartičky s jednotlivými rolemi
(režisér/ka, kameraman/ka, herec/herečka). Nechte žáky, aby si v týmech kartičky 
s rolemi rozdělili. Společně stanovte čas pro splnění úkolu. Po dokončení úkolu uspořádejte
promítání krátkých videí jednotlivých skupin.

Reflexe: Po ukončení aktivity společně se žáky diskutujte, jak se jim na úkolu v rámci týmu
pracovalo. Vyučující se při reflexi aktivity zaměří na to, jak se žákům dařilo plnit roli, kterou 
v týmu měli, zda vznikaly v průběhu práce na natáčení nové úkoly, které bylo třeba splnit, 
a jak si takové úkoly žáci mezi sebe rozdělili.



KRESLIČI
Pomůcky: kartičky úkolů, kartičky zadání, papíry, pastelky či fixy
Cíl aktivity: Každý žák splní svůj dílčí cíl a společně tak úspěšně dokončí celý úkol.

Průběh: Každý z žáků dostane svoji kartu úkolu (pozn. 20 ks, pokud je žáků více, vyučující určí
karty úkolů, které dostane společně dvojice žáků - mohou ale pracovat samostatně). Na kartě
je buď tvar nebo barva, které mohou žáci jako jediné při práci používat (kreslit daný tvar /
vybarvovat danou barvou). Po třídě jsou kartičky zadání, u kterých je čistý papír. Společným
úkolem všech žáků je nakreslit postupně všechny obrázky dle zadání.
Příklad situace: Tonda s kartou kruh může nakreslit na obrázku dle zadání hlavu, ale nemůže
nakreslit oko, které je tvořeno elipsou. Lucka s kartou zelená, může vybarvit např. jeden 
z kopečků zmrzliny apod.
Cílem je dokončit všechny zadané obrázky, nicméně obrázky v tomto zadání všechny dokončit
nelze. 
Aktivitu lze časově omezit, případně měřit její délku, ale není to nutné.

Již v průběhu aktivity lze s dětmi diskutovat proveditelnost v případě kreslení barevných
čar/oblouků. Vyučující nechá žáky navrhnout možná řešení:
Striktní – obrázek nelze nakreslit, protože čáry/oblouky budou jen černé.
Překreslovací, vybarvovací varianta – oblouk je nakreslen širší, tak aby šel vybarvit, druhý žák
jej vybarví. Čáru barevně překreslí.
Spolupracující varianta – pokud chceme nakreslit daný tvar v dané barvě, musí se na místě
potkat žáci s oběma kartičkami a nakreslit ho společně. Hnědý oblouk – hráč kreslící oblouky 
a hráč s hnědou barvou.

Obměna: 
- Vyučující nebo žáci vytvoří další libovolné obrázky zadání složené z geometrických tvarů 
a základních barev.

- Aby bylo možné nakreslit určitou část obrázku, musí se u konkrétního zadání najednou setkat
žáci s potřebnými úkoly, např. modrý čtverec lze nakreslit, jen když se u zadání současně
setkají žák/yně s úkolem čtverec a žák/yně s úkolem modrá barva.

- Kreslení bez předlohy. Žáci dostanou karty úkolů. Zadáním jsou karty pouze s názvy obrázku,
např. prase, domek.

- Žáci dostanou karty úkolů. Zadáním je jeden společný obrázek – např. paní učitelka, hrad, zoo
do skupiny.

- Kopírovačka – jedno zadání – ideálně obrázek složený ze všech tvarů a barev. Např. 
8 stanovišť s prázdnými papíry. Cílem je nakreslit 8 co nejpodobnějších obrázků se zadáním.
Každý z žáků začíná na jiném stanovišti a po přesunu k jinému musí vycházet ze situace, ve
které se aktuálně obrázek nachází. Příklad: obdélník – na zadání domu je obdélníkový komín
černé barvy. Začínám u prázdného papíru, nakreslím obdélník jako komín, někde v horní části
papíru. Přijdu k druhému a je tam flek černé barvy někde uprostřed, snažím se ho nějakým
způsobem obdélníkem ohraničit, aby mohl být komín kompletní. Na třetím obrázku je už
domek se střechou, tak jednoduše přikreslím komín atd. 

https://docs.google.com/document/d/13FyJXaMnEJtKrkOhimqLA-2anzD4IR0j/edit?usp=sharing&ouid=113990361898609244576&rtpof=true&sd=true


Reflexe: Po ukončení aktivity vyučující diskutuje se žáky: Podařilo se vám společně nakreslit
všechny obrázky? Které ano? Které ne? Na kterém obrázku se podílelo nejvíce lidí? Proč se
nepodařilo některé obrázky dokončit (př. vánoční stromek)? Bylo jednodušší obrázek začít
kreslit, nebo pokračovat v již rozpracovaném obrázku? Na kolika obrázcích ses podílel/a?
Potřeboval v průběhu tvorby někdo pomoc? Jak jste to vyřešili? V čem spočívala důležitost
splnit svůj dílčí úkol? V čem tkví výhody a nevýhody spolupráce velké skupiny?
Zdroj: Jan Coufal, ZŠ Litomyšl




