
VŮDČÍ SCHOPNOSTI

Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou rozdělit práci tak, aby měl každý

člen týmu nějaký úkol, a poznají, když některý člen týmu potřebuje

podporu nebo asistenci.  V předchozím kroku se naučili vyjádřit, jak se

cítí jednak oni sami, jednak ostatní členové jejich týmu, a projevovat

tak základní míru empatie a vnímavosti vůči druhým. V tomto kroku

zjistí, jak přidělovat v rámci týmu úkoly a jak ostatní členy týmu

podpořit.

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, proč je potřeba rozdělit si v týmu úkoly. 

• Umět jako vedoucí týmu rozdělit úkoly mezi všechny členy. 

• Popsat, podle jakých emocí poznáme, že někdo potřebuje pomoc.

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

dostatečně jistí. 

• Zadejte žákům nějaký jednoduchý úkol, který má více částí, a vyzvěte je,

aby si vytvořili jednoduchý plán, jak by jednotlivé úkony rozdělili mezi

členy týmu. 

• Pozorujte žáky při týmových úkolech a zaměřte se na to, jestli dokážou

členům svého týmu pomoct, když jim něco nejde.

Předveďte žákům několik způsobů,

jak vyrobit a jednoduše ozdobit

papírový klobouk. Rozdělte žáky do

malých týmů a určete jejich

vedoucí. Vedoucí má za úkol 

s týmem prodiskutovat, na kterém

modelu klobouku se shodnou, 

z jakých úkonů se bude skládat

postup výroby a zdobení, a rozdělit

práci mezi členy týmu. Následně

týmy budou soutěžit, který zvládne

vyrobit nejvíc klobouků za 

15 minut. Během vyrábění žáky

dvakrát zastavte a vyzvěte vedoucí

týmů, aby zkontrolovali, jestli

někdo z členů jejich týmu

nepotřebuje pomoc. Následně 

s žáky o úkolu diskutujte: „Povedlo

se vám váš přidělený úkol splnit?

Potřebovali jste při něm s něčím

pomoct? Neměli jste toho na práci

víc než ostatní členové týmu? Jestli

někdo z vašeho týmu potřeboval

nějakou pomoc, jak jste to

poznali?“

VŮDČÍ SCHOPNOSTI - KROK 3
U m í m  ú k o l y  r o z d ě l i t  t a k ,  a b y  m ě l  k a ž d ý

z  t ý m u  n ě c o  n a  p r á c i ,  a  u m í m  č l e n ů m

s v é h o  t ý m u  p o m o c t ,  k d y ž  t o  p o t ř e b u j í .  

KROK 3



PADAJÍCÍ BALÓNKY A JAK JE UDRŽET VE VZDUCHU
Pomůcky: nafukovací balónky, dostatečný prostor pro pohyb

Cíl aktivity:  Žáci dokážou rozdělit práci tak, aby se všichni členové týmu podíleli na společné
práci. Žáci vnímají, pokud někdo potřebuje pomoct, a reagují na jeho potřebu. 

Průběh: Žáci budou potřebovat pro aktivitu dostatečný prostor pro pohyb.
Vyučující rozdělí žáky do skupin po 3-4 žácích. Každá skupinka dostane 5-6 balónků podle počtu
žáků (balónků by mělo být o 2 více než žáků). Žáci balónky nafouknou a zaváží. Každá skupina
dostane za úkol zvolit mezi sebou jednoho vedoucího skupiny, jehož rolí je koordinovat práci
jednotlivých členů skupiny tak, aby skupina splnila úkol co nejlépe. 
Vyučující sdělí žákům před začátkem prvního kola zadání: “Úkolem každého týmu je po dobu 
45 vteřin udržet všechny balónky najednou ve vzduchu tím, že do nich budou pinkat. Pokud
balonek spadne na zem, zvedněte jej a pokračujte v aktivitě dokud nevyprší časový limit.” Poté
vyučující ponechá žákům 2 minuty, aby se jednotlivé týmy domluvily na strategii, jak ke splnění
úkolu přistoupí. Následně zahajte aktivitu. Po prvním kole vedoucí skupiny posoudí strategii
skupinky, navrhne změny, pochválí postup. Poté zahájí vyučující druhé kolo. Vedoucí skupinek
nakonec zhodnotí, která strategie fungovala skupině dobře a co se naopak neosvědčilo. 
V průběhu celé aktivity vedoucí skupinky sleduje, zda jednotliví členové potřebují pomoc, 
a přizpůsobuje tomu strategii řešení úkolu. 

Reflexe: Po ukončení aktivity diskutujte s žáky, jak se jim zadaný úkol podařilo splnit.
Vyučující se může zaměřit na následující otázky: Podařilo se vám udržet všechny balónky po
určený čas ve vzduchu? Pokud ano, co k tomu přispělo? (např. rychlost pohybu žáků, koordinace
mezi žáky) Pokud ne, co bylo příčinou pádu balonku? (např. nikdo si nevšiml, že padá) Jak se
dařilo vedoucímu rozdělit úkoly, koordinovat a podporovat ostatní při práci? Pokud byste dostali
podobný úkol znovu, co byste udělali jinak?

JASNÝ PLÁN
Pomůcky: papír a psací potřeby
Cíl aktivity:  Žáci dokážou rozdělit práci tak, aby měl každý člen týmu nějaký úkol.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do dvojic a nechá je vybrat si z několika různých úkolů: upéct 
a ozdobit dort, postavit model domu, vyzdobit třídu, vymyslet a nacvičit krátké představení na
školní vánoční besídku, naplánovat dvoudenní školní výlet. 
Vyzvěte dvojice, aby si jeden z úkolů vybraly a vytvořily si myšlenkovou mapu všech různých
úkonů, které tento úkol zahrnuje. Následně dostanou žáci za úkol rozdělit konkrétní úkony mezi
členy pomyslného čtyřčlenného týmu. Zdůrazněte, že úlohy je potřeba rozdělit mezi členy týmu
spravedlivě, aby toho nikdo neměl na starosti příliš moc ani málo. Případně se mohou také
zamyslet nad tím, v jakém pořadí je potřeba jednotlivé úkony provést a jestli to bude mít nějaký
vliv na to, jak je mezi členy týmu rozdělí. Jednotlivé skupiny nechte na závěr prezentovat jejich
myšlenkové mapy a rozvržení práce v rámci týmu.

Reflexe: Po ukončení aktivity diskutujte s žáky, jak se jim zadaný úkol podařilo splnit. Vyučující
se může zaměřit na následující otázky: Bylo pro vás lehké/těžké úkol rozdělit na menší části?
Podle jakého klíče jste se  rozhodovali při přidělování práce jednotlivým členům týmu? 
Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Kreativní myšlení, krok 8.


