
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.“



                                      DŮM, STROM, PES
Pomůcky: papíry, tužky, pastelky
Cíl aktivity: Žáci se na výzvu vyučujícího vystřídají v činnosti s dalšími dětmi. Při střídání
respektují společnou práci a navazují na práci druhých.  

Průběh: Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane jeden papír a jednu tužku. Úkolem
dvojic je namalovat obrázek, na kterém bude dům, strom a pes. Vyučující udává signály, při
nichž se žáci střídají. Před kreslením a ani v jeho průběhu nesmí nikdo z dvojice mluvit. 

Reflexe: Po ukončení kresby jednotlivé dvojice představí ostatním svůj výtvor a hovoří o tom,
kdo kdy vedl tužku, kdo se spíše podřídil, kdo se ujal vedení. Společně žáci diskutují, zda při
střídání vnímali, že někdo z dvojice má vedoucí roli a jak se to projevovalo.

 


