
CÍLEVĚDOMOST

KROK 8
U m í m z j i s t i t ,  j a k é z d r o j e k  d o s a ž e n í s v ýc h c í l ů

p o t ř e b u j i ,  a  v í m ,  j a k  s e  k  n i m d o s t a t .

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou zjistit, jaké zdroje potřebné k dosažení svých cílů 
už mají k dispozici a jaké jim chybí.
V předchozím kroku se naučili rozložit si stanovený cíl na dílčí kroky a ty seřadit podle 

důležitosti, aby se jim cíl lépe plnil.
V tomto kroku se naučí zjistit, jaké zdroje potřebují ke splnění každého z kroků 
při dosahování celkového cíle.

Žák musí zvládnout
• Vysvětlit, co v kontextu stanovování cílů znamená pojem „zdroj“.
• Zjistit, jaké zdroje potřebují ke splnění jednotlivých dílčích kroků při plnění svého 
celkového cíle.
• Zajistit si přístup k různým zdrojům.

Hodnocení
Následujícím způsobem zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.
• Zkontrolujte, jaké zdroje si žáci zaznamenali do svého vlastního seznamu a jestli je k plnění 

daných kroků vybrali správně.
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• Vystavte seznam různých zdrojů s informací, jak je získat, aby se jím žáci mohli při

plnění svých cílů inspirovat. Pokud jste ve škole, můžete uvést zdroje vztahující se k 

různým školním předmětům pro podporu cílů souvisejících s výukou.

• Každý týden si vyberte několik žáků, kteří ostatním řeknou, jaké zdroje potřebují ke

splnění nějakého cíle a jakým způsobem by se podle nich daly získat.

• Vyzvěte žáky, aby vytvořili vlastní seznam, kam si budou zapisovat různé zdroje a 

informace o tom, jak je získat. Později se jim může hodit, když bude potřeba některé

zdroje použít opakovaně.



Vyučující/trenér/rodič Narýsovat pravoúhlý trojúhelník

Knihovník Uvařit boloňské špagety

Kuchařská kniha Přečíst 3 knihy za měsíc na dané téma

Encyklopedie zvířat Vyrobit papírovou lodičku

Internetový prohlížeč Shodit 2 kila tělesné váhy

Fitness centrum Napsat životopis známé osobnosti

Pravítko s ryskou Popsat rozdíly mezi plazy a obojživelníky

Papír Psát krasopisně

Psací potřeby Zlepšit sportovní výkon

Bazén Nakreslit zátiší

POMOCNÍCI KOLEM NÁS

Pomůcky: soubor kartiček – zdroje a cíle, papír, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci dokážou zjistit, jaké zdroje potřebné k dosažení svých cílů už mají
k dispozici a jaké jim chybí.

Průběh: Kolektiv třídy rozdělíme do skupin po 4–5 dětech -> cca 5 skupin. Do každé skupiny
dostanou děti soubor kartiček. Jejich úkolem je přiřadit zdroje informací ke správným
(vhodným) cílům. V této aktivitě je velmi cenná diskuze dětí o různorodém využití zdrojů,
a tak je vhodné poskytnout dětem na komunikaci dostatek času.

Vyučující může po dětech vyžadovat, aby přiřadily k jednotlivým cílům jeden jediný zdroj.

Zajímavější metoda práce však může být formou domovských a expertních skupin (metoda
RWCT).

Vytvořené skupiny nazveme skupinami domovskými. V rámci těchto skupin se pokusí děti
sepsat seznam všech možných zdrojů, které mohou napomáhat k dosažení jakéhokoli cíle
bez omezení konkrétními cíli (knihovna, škola, kuchařka, pastelky, babička apod.)



Každá skupina (domovská) se následně rozpočítá, každý člen dostane číslo 1, 2, 3, 4, 5 (podle
počtu členů). Vyučující zorganizuje přeskupení skupin, kdy všichni členové s číslem 1 vytvoří
expertní skupinu číslo 1, členové číslo 2 vytvoří expertní skupinu číslo 2 atd. Získáme tak 5

expertních skupin po pěti členech (předpoklad 25 dětí ve třídě).

Každá expertní skupina dostane / vylosuje si k dispozici 2 karty, nyní již s konkrétními cíli,
a všechny karty se zdroji. Úkolem členů expertní skupiny je přiřadit k daným cílům všechny
zdroje, které s těmito jednotlivými cíli souvisí. V rámci skupiny by měly všechny děti

v průběhu diskuze porozumět, proč daný zdroj patří ke konkrétnímu cíli, a všechny by měly
dokázat vysvětlit přiřazení daných zdrojů k cílům. Každá skupina má odlišné cíle. Např.

Expertní skupina číslo 1
• Narýsovat pravoúhlý trojúhelník
• Zlepšit sportovní výkon

Expertní skupina číslo 2
• Uvařit boloňské špagety
• Nakreslit zátiší

Expertní skupina číslo 3
• Psát krasopisně
• Shodit 2 kila tělesné váhy

Expertní skupina číslo 4
• Popsat rozdíly mezi plazy 
a obojživelníky
• Vyrobit papírovou lodičku

Expertní skupina číslo 5
• Napsat životopis známé osobnosti
• Přečíst 3 knihy za měsíc na dané téma

Vyučující v této fázi neustále mezi expertními skupinami prochází, sleduje jejich postup, pokud 
je to potřeba, vysvětluje.

Po práci v expertní skupině se členové vrací zpět do své domovské skupiny, kde představí svým
spolužákům/spolužačkám cíle, kterými se zabývali v expertní skupině, a jaké zdroje k těmto
cílům zvolili. V rámci domovské skupiny je pak možné experta ještě doplnit, ptát se na důvody
zvolených zdrojů. Nemusí se tedy jednat jen o soubor přednášek, ale opět je možno aktivitu
zakončit diskuzí.

Reflexe: Vyučující po ukončení práce v domovských skupinách klade otázky, např. K jakému cíli 
mohu využít zdroj papír? Kdy je potřeba ke zdroji papíru použít ještě jiný zdroj?


