
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.

Když žákům zadáváte

skupinové úkoly,

zdůrazňujte, jakým

způsobem je rozdělujete

tak, aby to bylo

spravedlivé a každý měl co

na práci. 

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

Chvalte žáky před

ostatními, když splněním

svého menšího úkolu

přispějí ke splnění úkolu

většího: „Výborně, Honzo,

děkuju, že jsi vyhodil

odpadky do koše, a přispěl

tak k úklidu třídy!“ 



                                      MÍSTO, KDE ŽIJEME                                                        
Pomůcky: papíry velikosti A5 a A3, pastelky
Cíl aktivity:  Žáci dokážou přispět ke splnění společného skupinového úkolu. 

Průběh: V rámci aktivity žáci společně nakreslí obrázek na téma „místo, kde žijeme“. 
Vyučující rozdělí žáky do skupin po 2-3 a zadá žákům za úkol společně nakreslit město (čtvrť /
park)/ vesnici, kde žijí. Vyučující může omezit parametry obrázku např. obrázek musí
obsahovat alespoň 5 budov (stromů apod.). Vyučující může žákům zadat seznam budov, které
mají nakreslit. V rámci zadání vyučující vysvětlí, že výsledný obrázek se bude skládat z obrázků,
které nakreslí členové dané skupiny. Žáci mají tedy nejdřív za úkol se dohodnout, co kdo bude
kreslit, poté dílčí část společného obrázku nakreslit a nakonec žáci obrázky slepí dohromady
na velký papír. Žáci by se měli domluvit tak, aby nekreslili to samé, co ostatní ve skupině. 

Obměna: Stejným způsobem je možné žákům zadat práci na vypracování společného referátu
na určité probírané téma. 

Reflexe:  Po ukončení práce na společném obrázku žáky nechte vyjádřit, jak se jim pracovalo.
Nakonec se každé skupiny zeptejte, co kdo kreslil. Vyzvěte skupinky k zamyšlení: Proč bylo
důležité nejdřív se dohodnout, co kdo nakreslí? Kreslil někdo to samé, co ostatní? Byla práce
na úkolu podle vás spravedlivě rozdělená? Nedělal někdo více než ostatní? 

SOUČÁSTÍ SLOV 

Pomůcky: žádné, popř. tabulky, kartičky s písmeny, židle (věc), která představuje žolíka
Cíl aktivity: Žáci společně s ostatními spolupracují na úkolu. Úkol zvládnou vyřešit tak, aby se
do řešení zapojili všichni žáci. 

Průběh: Každý žák představuje jedno písmeno dle svého křestního jména. Ema – představuje
písmeno E, Kleofáš pak písmeno K. Žáci se společně snaží vytvořit ze všech písmen smysluplná
česká slova. Slovo vytvoří tak, že se vedle sebe postaví do řady, každý z nich řekne své
písmeno, poté společně zvolají vytvořené slovo. Např. Čenda, Klára, Ondra, Kamil a Aneta
společně vytvoří slovo KOČKA. V řadě budou stát v tomto pořadí Kamil, Ondra, Čenda, Klára 
a Aneta. Pokud by chtěli složit slovo ČOČKA, a nikdo další  se jménem začínajícím na písmeno 
Č ve třídě není, lze písmeno nahradit žolíkem (žolík může představovat např. židle). Všechna
vzniklá slova zapište na tabuli, lze i evidovat, kolikrát kdo byl ve slovech použit. Aktivita končí 
v okamžiku, kdy jsou všichni žáci “použiti” v nějakém slově dvakrát.

 

 



Písmena ubývají - když je písmeno (žák) použito, již nelze opakovaně využít. Cílem je použít
písmena při tvorbě slov tak, aby byla použita postupně všechna a žádné nezbylo. Aspekt
dobrého plánování dopředu.
Vytvořit slovo/slova, větu ze všech písmen najednou.
Pouze názvy zvířat, křestních jmen, měst apod.
Co nejdelší slovo
Anglická slova
Žáci mají více písmen. Počáteční písmena jména i příjmení, koncová písmena jména a příjmení
(bez ženských koncovek -ová). Např. Jana Nováková – může být písmeno J, A, N, K. Žáci poté
tajně (neřeknou, zdali použili počáteční, či koncové písmeno) vytvoří slovo a ostatní se snaží
dešifrovat, o jaké slovo se jedná. Př. Jan Sýs (JNSS), Ivo Trávníček (IOTK), Ondřej Novotný
(OJNY), Anna Borová (AABR), Matyáš Rezek (MŠRK), Dominik Prokop (DKPP) se seřadí
následovně Rezek, Anna, Dominik, Ondřej, Sýs, Trávníček. Vytvoří slovo RADOST – ostatní
hádají jaké slovo tvoří.

Obměna: 

Reflexe: S žáky po aktivitě diskutujte: Zapojili se všichni? Součástí jakých slov jste byli? Jaké
písmeno bylo obtížné zapojit? Využili jste žolíka? Jaké nejdelší slovo se vám podařilo sestavit? Kdo
(které písmeno) tvořil nejvíce slov? Jak jste řešili situaci, kdy více jmen začínalo na stejné písmeno?
Koho jste zapojili? Jaké další dovednosti jste rozvíjeli?
Zdroj: Jan Coufal, ZŠ Litomyšl

 
 

 
SPOLEČNĚ VZHŮRU

Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci společně s ostatními spolupracují na úkolu. Úkol zvládnou vyřešit, jen když se
do řešení zapojí všichni najednou. 

Průběh: Žáci se posadí do kruhu s nataženýma nohama do středu kruhu. Chytí se navzájem
kolem ramen. Úkolem skupiny je společně vstát. Během aktivity není povoleno se domlouvat.
Vyučující nezasahuje do jejich procesu plnění úkolu, který mohou započít, jakmile jsou
připraveni, ani jim nedává žádné nápomocné instrukce. Žáci se mohou o splnění úkolu
pokoušet opakovaně, dokud nebudou úspěšní.

Reflexe: Co bylo během této aktivity nejdůležitější? Jak jste spolupracovali? Jak jste měnili své
strategie a proč? Co by vám pomohlo k efektivnějšímu (rychlejšímu) splnění úkolu (např.
možnost se domluvit)? 

 
 


