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ANOTACE A KLÍČOVÁ SLOVA 

Téma této práce je kooperativní vyučování jako prostředek k získávání 

klíčových kompetencí. V teoretické části se zabývám vymezením 

kooperativního učení, jeho znaků, principů, rolí učitele a žáka, hodnocením. 

Praktická část je akčním výzkumem variant vyučovacích jednotek s využitím 

spolupráce v malotřídní škole. 

klíčové kompetence 

kooperace 

pravidla 

hodnocení 

kooperativní vyučování 

The topic of this paper is cooperative learning and teaching. It means to 

obtain the key competences. In the first part I go into the cooperative learning, 

its principles, the role of the pupil and teacher, evaluation. 

In the second part I go into the variants of cooperative lessons in the smallclass 

school. 

key competences 

cooperation 

rules 

evaluation 

cooperative lessons 
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ÚVOD TEORETICKÉ ČÁSTI 

V průběhu našeho života se nám stále častěji vybavují vzpomínky na naše 

dětství. Tyto zážitky se nám vybavují v určitých situacích a odráží se v našem 

dalším životě, dalo by se říci, že ho nějakým způsobem ovlivňují. Dispozice, 

které se u nás v dětství objevily a my jsme je buď rozvíjeli nebo jsme je 

ignorovali, se postupně vynořují na povrch a aniž bychom si to více 

uvědomovali, ovlivňují naše chování, jedníní, postoje a vztahy. Snad každý z nás 

se do školy těšil na kamarády a spolužáky. Pro spoustu dnešních dětí jsou 

spolužáci vítanou společností. Mnoho z nich nemá sourozence a rodiče zůstávají 

v zaměstnání až do večera. Z vlastní zkušenosti z naší školy vím, že někteří žáci 

zůstávají ve školní družině i přesto, že jejich rodiče jsou doma. Vyhovuje j im 

společnost ostatních dětí. I to je výhoda malotřídní školy. Díky malému počtu 

žáků si může „ dovolit" nechávat tyto žáky v družině. 

Další vzpomínka z dětství, která se nám určitě často vybaví, je moment, 

kdy nám někdo pomohl. Každopádně slabší žáci mají určitě menší stres ze školy, 

když vědí, že nejsou na nějaký úkol sami. Silnějším žákům zase může pomoci 

do budoucna právě ta poskytovaná pomoc popř. organizace práce. Tyto 

dovednosti určitě v zaměstnání využijí. 

Vzájemná pomoc by měla fungovat i v rodině. Když si tedy uvědomíme 

spolupráci jako potřebu člověka ( n e každý tuto potřebu má, přesto se s ní 

v životě setká), pak si už nemusíme klást otázku, zda učit děti ve škole 

spolupracovat či ne. Podstata tkví v tom, jak nejlépe takovou formu práce 

zorganizovat, kdy ji použít a jak ji co nejefektivněji zhodnotit. 

Cíle teoretické části: prozkoumat kooperativní učení jako prostředek 

k získávání klíčových kompetencí, jeho znaky, principy, metody, hodnocení 

rozvoje osobnosti. 

7 



1. SOUČASNÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Kooperativní výuka součástí změn, které se dotýkají vzdělávání 

v mnoha evropských zemích. Proto se budu nejdříve věnovat změnám ve 

vzdělávání v současné době. Ty se vydávají cestou trendů Evropské unie. 

V zemích EU je vzdělávání chápáno jako prostředek k dosažení hospodářské 

prosperity. Nadání lidí se využívá pro ekonomickou úspěšnost. 

„ Evropské země postupně směřují ke společnosti znalostí, v níž 

hlavním zdrojem rozvoje jsou informace a znalosti a jejich efektivní využívání. 

Cílem tedy nemůže být nadále osvojování faktů, ale právě schopnost žáků se 

znalostmi nakládat. Proto se do cílů a obsahu vzdělávání prosazují tzv. klíčové 

kompetence." (HUČÍNOVÁ, 2004) 

Tyto kompetence jsou obsaženy také v našem novém rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program je 

komplexní pedagogický dokument, který bude ovlivňovat vzdělávání na všech 

typech škol. Je to otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách 

doplňován podle zkušeností učitelů a podle měnících se potřeb žáků. 

(HAUSENBLAS, O . ) 

Podle mého názoru je dobré, že rámcovýjvzdělávací program dává I 
větší volnost školám resp. učitelům při tvorbě školního vzdělávacího programu. 

Důraz je kladen na kooperaci učitelů při jeho tvorbě. Ti mohou rozhodnout o 

tématech výuky, propojení různých předmětů, o metodách a formách výuky. 

Smyslem a cílem vzdělávání podle RVP je tedy vybavit všechny 

žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni odpovídající jejich věku. Na 

učitelích je to, jakými strategiemi a formami budou tyto kompetence žákům 

vštěpovat a rozvíjet je. Kooperativní výuka patří bezesporu mezi ty strategie, 

které naučí žáky mnoho daných kompetencí. Podnětným programem pro 

kooperativní výuku je program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Obsahuje i řadu metod kooperativních. Učí děti využívat různé informační 

materiály, pracovat s informacemi, klást otázky, přemýšlet nad svým výsledkem 

práce a umět ho ohodnotit. 
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2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Tato kapitola je věnována pojmu klíčové kompetence. Zkoumá 

jejich východiska, odkud se vzaly, co znamenají obecně a co znamenají ve 

vzdělávání. Klíčové kompetence se vyskytovaly především v souvislosti s trhem 

práce. Jednalo se o kompetence, které byly požadovány na zaměstnancích na 

různých pracovních pozicích. I v současnosti se mnoho firem zaměřuje na 

rozvíjení těchto kompetencí a pořádá různé kurzy pro celé týmy. 

Pro školní praxi je zdrojem charakteristik klíčových kompetencí rámcový 

vzdělávací program. V této kapitole popisuji vymezení jednotlivých kompetencí 

z RVP. Podle mého názoru je RVP ZV aktuální dokument, ze kterého čerpají 

učitelé v praxi. Z toho důvodu jsem zvolila právě tento dokument a připojila 

krátký komentář. 

„ Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. "("Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

Tyto klíčové kompetence byly vybírány podle hodnot přijímaných 

společností tak, aby přispívaly k úspěchu člověka ve společnosti. 

Cílem školy je vybavit žáka souborem těchto kompetencí. Tento proces je 

dlouhodobý a prolíná celou školní docházkou - od předškolního vzdělávání po 

střední - a připravuje žáky na celoživotní vzdělávání a vstup do života. Klíčové 

kompetence se nevztahují k jednotlivým předmětům, ale prolínají jimi. 

V rámcovém vzdělávacím programu jsou definovány očekávané 

výstupy na konci základního vzdělávání a učivo je prostředkem k jejich získání. 

Během základního vzdělávání se získané dovednosti rozvíjejí v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech. V Rámcovém vzdělávacím programu základního 

vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení,k 

řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální 

kompetence, kompetence občanské a pracovní. 

9 



Kompetence k učení 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 

strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 

věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

• Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech 

a praktickém životě 

• Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, 

společenské a socio-kulturní jevy 

• Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 

pokrok a určí překážky či problémy bránící učení,naplánuje si 

jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky 

svého učení a diskutuje o nich. 

Kompetence k učení jsou velmi důležité. V našich školách se 

ukazuje, že práce s informacemi je pro žáky problém. 

Rozvíjejí se především, když učitel nabízí žákům co nejvíce různých 

podnětů, žák pracuje ve vyučování s rozmanitými zdroji informací, učitel 

vede žáky k sebehodnocení a k práci s chybou. 

Kompetence k učení je podle mého názoru velmi obtížné získat a rozvíjet. A 

to i proto, že většina z rodičů tyto kompetence ve škole nezískala a děti 

k nim nevede. 
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Kompetence k řešení problémů 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

• Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a 

pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 

vlastního úsudku a zkušeností 

• Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 

dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se 

odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 

problémů 

• Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje 

vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené 

postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových 

situací 

• Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 

uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

Kompetence k řešení problémů by měly žákovi usnadnil vstup do společnosti 

a pomoci mu zvládat různé problémové situace v životě. K získání těchto 

kompetencí přispívá problémové vyučování, program Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení a další metody podporující samostatnost a aktivní práci žáků. 

fak jako u ostatních kompetencí získá žák na 1. stupni ZŠ jen část těchto 

kompetencí. Podle mého názoru by žák v páté třídě měl zvládnout první bod 

výčtu, měl by vyhledávat informace vhodné k řešení problémů a kriticky myslet. 

Další kompetence se budou rozvíjet až v pozdějším věku. 
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Kompetence sociální a interpersonální 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

• Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu 

• Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje 

• Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 

běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 

svému rozvoji a k aktivnímu se zapojení do společenského dění 

• Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů 

potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi. 

Myslím si, že žák 1. stupně ZŠ by měl umět formulovat své myšlenky, 

naslouchat promluvám druhých a pracovat s různými typy komunikačních a 

informačních prostředků a technologií. 

Na konci základního vzdělání by měl být žák schopen kvalitní komunikace 

nejen mluvené, ale i psané. 
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Kompetence sociální a interpersonální 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

• Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 

práce 

• Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného 

úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 

a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

Kompetence sociální a interpersonální jsou velmi důležité pro rozvoj 

osobnosti žáka a jeho vztahy s okolím. Domnívám se, že pro další život žáka je 

důležitý třetí bod výčtu - žák oceňuje zkušenosti druhých a respektuje názory 

druhých. 

Ve škole by právě spolupráce, naslouchání a respekt měly být rozvíjeny co 

nejvíce, A samozřejmě by ke stejným hodnotám měli děti vést i jejich rodiče. 

13 



Kompetence sociální a interpersonální 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

• Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních 

hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá 

útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 

proti fyzickému i psychickému násilí 

• Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 

společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve 

škole i mimo ní 

• Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle 

svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně 

v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

• Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní historické 

dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, má 

smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 

kulturního dění a sportovních aktivit 

• Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální 

problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 

a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví. 

Kompetence občanské - podle mého názoru - závisejí nejvíce ze všech 

kompetencí definovaných v rámcovém vzdělávacím programu na základu 

z rodiny. Když totiž rodiče nevedou své dítě k respektu ke kulturním památkám 

a tradicím, učitel s tím ve škole asi těžko něco svede. Samozřejmě do určité míry 

může učitel postoje dítěte ovlivnit. 
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Kompetence pracovní 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

• Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, 

adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

• Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska 

kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského 

významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních 

a společenských hodnot 

• Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 

přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o 

dalším vzdělávání a profesním zaměření 

• Rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se 

v základních aktivitách potřebných uskutečnění 

podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, 

cíl á riziko podnikání. 

fyto kompetence se při školní práci rozvíjejí, ať už učitel používá jakoukoli 

metodu, při které žáci sami pracují s materiálem. Již od nástupu do školy se 

děti seznamují s pravidly bezpečné práce a postupně si je zvnitřňují. 

V této práci se hodlám věnovat kooperativnímu učení a vyučování, při 

kterém žáci získávají klíčové kompetence. Nejvíce se rozvíjejí kooperativní 

kompetence. Ty jsou v RVP ZV definovány v rámci kompetencí sociálních a 

interpersonálních velmi obecně. V těchto definovaných výstupech můžeme 

najit mnoho dalších dovedností, které se spoluprací rozvíjejí. O těchto 

dovednostech se zmiňuji více v kapitole šesté. 
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3. KOOPERATIVNÍ KOMPETENCE 

Člověk žije v rozsáhlé síti vztahů s ostatními lidmi a se svým okolím. Tyto 

vztahy jsou od narození rozhodující pro socializaci jednotlivce, tzn. pro 

schopnost s okolím komunikovat a začlenit se do společnosti. 

Socializační vlivy v dětství, v dospívání a v dospělém věku mohou být 

velmi významné pro rozvoj nebo změnu identity. 

( VÁGNEROVÁ, M . 1997 ) 

Ve školním prostředí to znamená, že škola by měla používat takové metody 

a formy vyučování, aby co nejvíce rozvíjela žákovu identitu. V rámci těchto 

metod si také žák osvojuje klíčové kompetence, které mu pomáhají ve 

společnosti. Jednou z oblastí těchto kompetencí jsou kooperativní kompetence. 

Žák má při výstupu ze školy být schopný zapojit se do společnosti,být 

tolerantní a empatický, být schopný řešit problémy, umět naslouchat, být 

schopný kompromisu, respektovat názor druhých, být odpovědný za své 

chování, ale i za chování druhých, nebát se požádat o pomoc. 

Obsah vyučování je tedy jen prostředkem k získávání životních kompetencí. 

Schopnost kooperovat je v současné době jednou z nejčastěji požadovaných 

kompetencí na trhu práce. „ Zaměstnavateli je požadována schopnost nazvaná 

kooperativnost, což v podstatě znamená schopnost pracovat ve skupině, 

poskytovat své vědomosti a názory, být vstřícný k ostatním a respektovat jejich 

názory, dodržovat pravidla a mít stále na paměti společný cíl. " ( BELZ, H., 

SIEGRIEST,M. ,2001) 

Kooperativní kompetence jsou dnes zahrnovány do nejnovějších trendů ve 

vzdělávání na celém světě. Na úrovni Evropy začala roku 2001 pracovat skupina 

odborníků v rámci Evropské komise na koncepci klíčových kompetencí. 
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Kooperativní kompetence definovala v oblasti interpersonálních a sociální 

kompetencí takto: ( www.vuppraha.cz 15. 7. 2004) 

Vědomosti 

- pravidla chování a jednání, která jsou společností přijímána a 

vyžadována 

• zdravý životní styl 

Dovednosti 

• důvěřuje a je empatický ve vztahu k druhým 

• je tolerantní k názorům a jednání druhých 

• kontroluje vlastní agresivní jednání a násilné sebezničující modely 

jednání 

• je schopný rozlišit profesní a soukromý život 

Postoje 

• má zájem o druhé, respekt k druhým 

• je schopný kompromisu 

• je bezúhonný, čestný • jedná asertivně -

Toto jsou obecně definované výstupy důležité pro začlenění človéka do 

společnosti. Kooperativním kompetencím, které souvisí přímo s vyučováním, se 

blíže věnuji v souvislosti se zaváděním kooperace do vyučování. 
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4. DALŠÍ KOMPETENCE ŽÁKŮ DŮLEŽITÉ PRO KOOPERACI 

Pro kooperaci jsou nejdůležitější kompetence kooperativní, které byly 

zmíněny v předchozí kapitole. Nyní bych chtěla zmínit kompetence další.Ty 

vlastně přispívají také k tomu, že je kooperativní výuka úspěšná pro rozvoj 

klíčových kompetencí. 

Je to především komunikativnost, dále řešení problémů či kompetence pracovní. 

Zaujalo mě pojetí Siegriesta a Belze, kteří tvrdí: „ Komunikativnost je 

připravenost a schopnost jedince vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji a 

nejsrozumitelněji, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišit podstatné od 

nepodstatného, být vstřícný kpotřebám druhých. " ( BELZ, H.,SIEGR1EST, M., 

2001) Zaujalo mě, že berou komunikativnost jako široký pojem, do kterého 

zapadají i další kompetence.Vybrala jsem tedy jednotlivé body a připojila k nim 

svůj komentář. 

Komunikativnost jako schopnost jedince vědomě a harmonicky komunikovat, 

tzn. vypovídat o sobě co nejjasněji a nejsrozumitelněji. 

Pro úspěšnou komunikaci s lidmi musí člověk znát svou vlastní osobu a 

věřit si. Zdravý pocit sebedůvěry je velmi cenný pro navazování přátelství 

s ostatními. Pozitivní mínění dítěte o sobě se prolíná i do dalších projevů jeho 

chování. Dokáže odhadnout svoje možnosti i slabé stránky. Umí nabídnout 

spolužákům pomoc a povzbudit. Dokáže přijmout konstruktivní kritiku. Ve 

skupině je schopné komunikovat, nemá potřebu dominovat nebo vnucovat svůj 

názor ostatním. Dokáže rozumně a kladně reagovat v konfliktních situacích bez 

agrese. 

Komunikativnost jako schopnost naslouchat 

V procesu komunikace jsou důležité dvě role: role mluvčího a 

posluchače ( naslouchajícího). Schopnost naslouchat podle mého názoru není 

příliš ve vyučování rozvíjena. Je tedy třeba tuto roli trénovat. Při tomto tréninku 

je potřeba děti naučit, aby chvíli přestaly mluvit a jen naslouchaly, co druhý 

říká.Je také důležité žáky naučit naslouchání se zájmem. Nikdo nemá rád, kdy 

při hovoru posluchač dává najevo svůj nezájem. Je tedy dobré dávat najevo svůj 

zájem např. otázkami 
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Komunikativnost jako umění rozlišit podstatné od nepodstatného 

Tato kompetence je důležitá hlavně při práci s informacemi. Při hovoru 

je podstatné, aby žáci uměli mluvit stručně a sdělit vše. Dobré je naučit žáky 

neodbíhat od tématu a neskákat z myšlenky na myšlenku, soustředit se na to, co 

chci sdělit. V dialogu s druhou osobou se jeví jako nežádoucí, když člověk 

opakuje několikrát své myšlenky. Pokud někdo mluví v dlouhých souvětích, 

může to být také bariéra v komunikaci. Na druhou stranu je ale potřeba žáky 

naučit mluvit v rozvitých větách, protože to je v dnešní době velký nedostatek 

u dětí ve školách. Při rozvíjení komunikativních dovedností je tedy důležité 

zaměřit se na to, aby žák uměl mluvit jen o jádru věci a vynechávat nepodstatné 

myšlenky. 

Komunikativnost jako vstřícnost k potřebám druhých 

V interakci s druhou osobou musíme mít na paměti i její potřeby a 

zájmy. Pokud mluví někdo pomaleji, je dobré na něj mluvit také pomalejším 

tempem. Může se totiž stát, že dotyčný není schopen se přizpůsobit naší 

rychlosti a část rozhovoru nevnímá. Při rozhovoru je určitě příjemné, když 

vidíme na partnerovi, že má zájem a naslouchá. K tomu je dobré vědět o 

zájmech druhého, abychoťh mohli ukázat zájem o dané téma. Na druhou stranu 

není vhodné mluvit o tématech, o kterých dotyčný nechce hovořit. Samozřejmé 

je naskákat do řeči. 

Naši řeč také přizpůsobujeme tomu, s jakou osobou mluvíme. Jinak totiž 

mluvíme s kamarády a jinak s dospělými nebo učiteli. Vždy jednáme s člověkem 

určitého věku, pohlaví, profese. To vše může mít vliv na průběh komunikace 

s touto osobou a my se musíme přizpůsobit. Na všechny tyto složky komunikace 

záky upozorníme a rozvíjíme ve vyučování vše, co je potřeba.Rozvíjení 

komunikativních dovedností je podle mého názoru důležité také pro rozvoj 

osobnosti. Schopnost vyjadřovat se a naslouchat je nutná pro prevenci a řešení 

konfliktů. Pokud bude žák umět formulovat své myšlenky, snadněji obhájí svůj 

názor. 
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V kooperativní výuce se rozvíjejí i další kompetence. Například 

kompetence k řešení problémů. Ty se rozvíjejí zadáváním problémových úloh. 

V kooperativní výuce musí být zadávány problémové úlohy, aby je nevyřešil 

snadno jeden žák sám. Žáci musí cítit vzájemnou závislost, učí se kriticky 

myslet, vyhledávat informace k řešení daného zadání, hledají různé postupy 

řešení. S vyhledáváním informací souvisí kompetence pracovní, definované 

v RVP ZV. 

K rozvíjení klíčových kompetencí jsem si vybrala kooperativní učení a 

vyučování. V dalších kapitolách se tedy budu věnovat vymezení základních 

bodů tohoto učení, jeho principy , cíli, úkoly, metodami, hodnocením, 

problematikou vzniku skupin a přímo zaváděnmí a průběhem tohoto vyučování. 
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5. KOOPERATIVNÍ VYUČOVÁNÍ 

5.1 Kooperativní uspořádání výuky 

Kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu spolupráce 

při dosahování cíle. 

„ Jde o systém založený na principech kooperace při učení v malých skupinách. 

Kooperace sama, i když je cenným cílem tohoto systému, však není cílem 

prioritním - tím je rozvoj intelektuální a osobnostně sociální!{ KASÍKOVÁ, H., 

2001, str. 62) 

Na kooperativní učení můžeme nahlížet z několika pohledů. První 

pohled se nabízí, pokud se na kooperativní učení díváme jako na cílový 

požadavek, kdy chce učitel děti naučit určitým dovednostem, hodnotám a 

postojům, které budou potřebovat k začlenění do společnosti. Chce, aby se 

naučily spolupracovat na plnění úkolu, účinně komunikovat, řešit problémy a 

přemýšlet nad různými řešeními. Dále by každý žák měl umět naslouchat 

druhým a nabídnout pomoc či o ní sám požádat. Učitel se snaží v žácích pěstovat 

sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost. 

Všechny tyto kompetence učitel rozvíjí buď přímo v modelových 

situacích nebo v rámci práce s obsahem vyučování. Modelové situace mohou být 

různé hry a činnosti, zaměřené na určitou dovednost. Při práci s obsahem učení 

je cílem nejen získat znalosti, ale i procvičit danou dovednost. 

Dalším pohledem, ze kterého lze nahlížet na kooperativní učení, je brát 

ho jako soubor metod, strategií a technik uplatňovaných při vyučování. V tomto 

pnpadě je kooperativní učení aktivizující metoda, která pomáhá dětem 

s obtížemi v učení. Znamená také oživení a metodu, která děti baví. Při učení 

kooperativními strategiemi se nadanější žáci učí pomáhat slabším, ale jsou na 

nich zároveň závislí, což je pro ně většinou nezvyklé a obtížné. Toto je však 

d a l š l P ř í n o s kooperativní výuky. Slabší žáci maji zase možnost prosadit se i 

oproti nadanějším žákům. Všichni se učí vyhledávat a třídit informace, pracovat 
s nimi a dále je využívat. Naučí se prosazovat názory, ale časem dokáží o 

shodnout se na společném řešení či názoru. 
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Na kooperativní učení se můžeme dívat i z pohledu vztahů. To znamená, že 

kooperaci chápeme jako vztah mezi žáky navzájem nebo mezi žáky a učitelem. 

Při vyučování se mohou vyskytovat tyto typy kooperace: 

^ kooperace jako nápomoc- jedna osoba pomáhá druhé, jeden učí, druhý 

se učí 
> kooperace jako vzájemnost- cíl plní všichni účastníci, jednotlivec je 

hodnocen podle práce skupiny, všichni jsou zodpovědní za výsledek 

Pro úspěšné kooperativní učení musí být splněny tato podmínky: 

každý jedinec musí pochopit, že nemůže uspět, pokud druzí neuspějí, 

všichni ve skupině pomáhají. 

všichni musí mít potřebné interpersonální dovednosti. 

Na základě těchto podmínek byly stanoveny principy kooperativního učení. 
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5.2 PRINCIPY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ 

Pro účinnost kooperativního učení je důležité, aby všechny 

podmínky zmíněné v předchozí kapitole byly splněny. Na jejich základě je 

stanoveno těchto pět principů kooperativního učení: ( podle Johnson, Johnson, 

94 , KASÍKOVÁ, H. , 2001, str. 84) 

Princip první: Pozitivní vzájemná závislost 

- Všichni členové vnímají, že jsou spojeni jeden s druhým při 

plnění společného úkolu. Nemohou uspět, pokud neuspějí druzí. 

Princip druhý: Osobní zodpovědnost 

- Každý člen skupiny je zodpovědný za to, že prokáže splnění úkolu, 

činnost a výkon každého jedince jsou zhodnoceny a využity pro celou 

skupinu, všichni členové skupiny mají z kooperativního učení užitek. 

Princip třetí: Interakce tváří v tvář 

Členové skupiny jsou při učení blízko sebe a komunikují spolu, učební 

činnost se odehrává v malých učebních skupinách. 

Princip čtvrtý: Formování a využití interpersonálních a sociálních dovedností 

Kooperativní učení nefunguje, pokud k němu nejsou žáci vybaveni 

také dovednostmi.Tyto dovednosti jsou jednak potřebné pro fungování 

skupiny a jednak se jejich užitím v rámci kooperativního učení 
rozvíjejí. 
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Princip pátý : Reflexe skupinové činnosti 

- Členové skupiny hodnotí své úsilí o zdokonalení při plnění cílů. 

Všechny tyto principy jsou spolu propojeny. Pokud žáci při práci cítí 

pozitivní vzájemnou závislost, časem také cítí zodpovědnost za práci celé 

skupiny. Samozřejmě je to také záležitostí času, než se všichni této 

zodpovědnosti naučí. A k tomu, aby se j í naučili, potřebují mnoho 

kooperativních činností, ve kterých získávají další dovednosti. Pokud jako 

skupina selžou a úkol nesplní, reflexe je způsob, jakým mohou příště uspět, 

pokud se zodpovědně zamyslí nad tím, proč nyní neuspěli. Reflexe práce 

skupiny je také výborný způsob, jak můžeme u dětí rozvíjet sebehodnocení a 

komunikaci. Učitel při přípravě na hodinu kooperativní výuky tedy musí brát 

v úvahu tyto principy a podle nich připravit úkoly. Musí si především stanovit 

cíle hodiny. 
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5.3 CÍLE V KOOPERATIVNÍM UČENÍ 

Při přípravě vyučovací jednotky se učitel musí zamyslet nad 

tím, jaké cíle si stanoví. Klade si otázky: Co chci, aby žáci z mé hodiny uměli? 

Jsou to jen znalosti nebo i dovednosti? Jakým způsobem toho dosáhnu? Jakými 

metodami? Jaké úkoly budu zadávat? Podle odpovědí na tyto otázky si 

připravuje hodinu a stanovuje cíle. V kooperativním vyučování jsou dva druhy 

cílů : cíle učitele a cíle skupiny. Podle stanovených cílů si učitel vybírá obsah 

hodiny, dále metody, které povedou nejúčinněji k dosažení výsledku. Podle 

splnění těchto požadavků také učitel hodnotí. Nehodnotí však jen, jestli dosáhli 

žáci daných cílů. Hodnotí i sebe. Jestli on udělal vše potřebné pro to, aby žáci 

těchto cílů dosáhli. 

V kooperativním učení sledujeme dvě úrovně učení: (KASIKOVA 2001 ) 

Úkolovou - oblast učiva 

Socio- emocionální - oblast rozvoje osobnosti 

Vedle cílů poznávacích musí učitel plánovat i cíle spojené 

s formováním osobnosti žáka v oblasti rozvojové ( sebehodnocení, sebeovládání, 

sebedůvěra, vlastní postoje, samostatnost) a v oblasti sociální (komunikace, 

přebírání rolí, kooperace, skupinová zkušenost, podřízení se, řešení konfliktů, 

naslouchání). Cíle v kooperativním učení definovala Kasíková. 
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Typy cílů v kooperativních učebních skupinách (podle Jacquese, KASÍKOVÁ, 

2001, str.91 ) 

Úkolové Socio- emocionální 

vlastní vyjádření k látce větší senzitivita k druhým 

posuzování idejí ve vztahu k jiným posuzování sebe sama ve vztahu 

idejím k druhým 

zkoumání předpokladů povzbuzování sebedůvěry, jistoty 

pozorné naslouchání osobnostní rozvoj 

tolerování dvojznačnosti tolerování dvojznačnosti 

učení se o. skupinách uvědomění si slabosti a síly druhých 

sledování vyučování dávání podpory 

porozumění textu stimulace k další práci 

zlepšení vztahu učitel - žák hodnocení žákovských pocitů z výuky 

měření žákova pokroku práce ve skupině, se kterou se může 

dát možnost poradenství žák identifikovat 

Cíle učebních skupin 

V kooperativním učení je důležité, aby učitel stanovil pro 

skupinu cíl, ke kterému má směřovat. Tento cíl je daný na obou zmiňovaných 

úrovních, tedy na úrovni obsahu a sociálních dovedností. Tento cíl učitel předem 

sdělí skupinám. Je to podmínka úspěšnosti skupiny. Pokud jednotliví členové 

znají tyto podmínky předem, mohou po skončení činnosti zhodnotit úspěšnost 

své skupiny. Od tohoto hodnocení se po té odvíjí jejich další aktivita. Vědí, 

v čem se mají zlepšit. Ať už se to týká obsahu učiva nebo dovedností. Cíle jsou 

tedy důležité jak pro učitele z hlediska příprav, tak i pro žáky. 
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5.4 ÚKOLY VHODNÉ PRO KOOPERACI 

Zadávání úkolů se odvíjí od cílů stanovených učitelem. Jedná se 

tedy o úkoly, které se týkají obsahu učiva a dovedností. Učitel, který chce děti 

vyučovat kooperativními metodami, je v obtížné situaci. Musí si totiž sám 

vytvářet úkoly buď úplně nové nebo přetvořit úkoly zadávané celotřídně na 

úkoly pro skupinu. 

Při vytváření úkolů je potřeba, aby byly dostatečně problémové a vyvolaly různé 

názory a diskusi. Musí být zadané tak, aby se dodrželo všech pět principů 

kooperativního učení. Především je nutné, aby žáci cítili pozitivní vzájemnou 

závislost a potřebu pomoci od druhých. Úkol musí pro ně být výzvou. 

Nejvhodnější úkoly pro spolupráci definuje např. R. FISHER ( 1997): 

- interpretativní diskuse- žáci zkoumají a prohovorují zadané téma 

- řešení problému - skupiny prodiskutovávají situaci s otevřeným 

koncem a rozhodují se mezi různými možnými postupy 

výroba výtvoru" 

Při zadávání úkolů na získání nebo procvičení určité dovednosti postupujeme od 

těch jednodušších po složité. Dovednosti můžeme procvičovat buď při práci 

s obsahem, tzn. že v rámci práce na určitém tématu žáci získávají i dovednosti 

sociální, nebo zadáváme přímo situace, ve kterých je rozvíjíme. 
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5.5 METODY A POSTUPY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ 

Jednotlivé metody a postupy učí žáky sociálním dovednostem. 

V této kapitole uvádím souhrn vybraných metod a postupů, z nichž některé budu 

uplatňovat ve výzkumné části této práce. 

Některé metody různě prolínají navzájem a tvoří složitější strategie a postupy. 

Pokusila jsem se tyto postupy seřadit z hlediska jejich náročnosti při zařazování 

do vyučování. 

Učitel se při výběru metod, které použije, řídí vyspělostí žáků a úrovní jejich 

kooperativních dovedností. Samozřejmé je, že tyto postupy používá ve 

vyučování od těch nejjednodušších, které vyžadují méně dovedností, po ty 

obtížnější, vyžadující vyšší úroveň kooperativních a dalších dovedností. 

Při sestavování souboru metod a postupů jsem použila tyto literatury: 

FISHER, R., 1997 

KASÍKOVÁ, H„ 2001 

MEREDITH, K.S., STELEOVÁ, J. L , TEMPLE, CH. , RWCT- Kooperativní 

učení 

5.5.1 PŘÍKLADY KOOPERATIVNÍCH STRATEGIÍ, METOD A TECHNIK 

Diskuse 

Probíhá ve větší či menší skupině. Účelem může být interpretace něčeho, sdílení 

zkušenosti, přesvědčení o názoru. 

v 

Řešení problému 

1 ato metoda je založena na diskusi k možným řešením v rámci konstruktivní 
interakce. 
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Práce na produktu 
Výsledkem ,éto einnosti je konkrétní produkt, na kterém praeova>a ceia skupma. 

Simulace 
V této formě plní žáci jednotlivé úkoly, jako by šlo o reálný život. 

Rolové hry 

Každému dítěti ve skupině je přidělena role, nebo si ji volí samo. Osoby jednají 

podle interpretace dané role. Specifickým druhem rolové hry je dramatička hra. 

Mysli - prober s partnerem - vyslov přede všemi 

Technika, která se užívá při zadání otázky nebo nějakého problému učitelem. 

Každý žák si nejprve odpověď rozmyslí, poradí se se spolužákem a po té 

prezentuje odpověď. 

Bzučící skupiny 
Žáci si vyměňují názory ve skupině, např. o tom, čemu ve výkladu nerozuměli, 

s čím nesouhlasí. 

Partnerské učení 

Technika, která je založena na spolupráci při učení. Pomáhající dítě má prospěch 

z převzetí vyučující role. Pomáhá mu to více porozumět procesu učení. 

Vyučovanému dítěti tato spolupráce přináší značný prospěch. Dostává se mu 

velké individuální pozornosti v interakci se spolužákem. 

Čtení ve dvojicích 
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Vyučované díté si vybere knihu, která ho zajímá. Vyučujieí a vyučovaný čtou 

společnč. Pokud se vyučované dítě zarazí na nčkterém s.ové, vyučujte! d.te ude.a 

odmlku a až po chvíli mu napoví. 

Vzájemné vyučování skupin 

V této činnosti dostanou jednotlivé skupiny různá zadání. Každá skupina potom 

vyučuje o svém tématu ostatní. Tato činnost podporuje živou výměnu názoru, 

kladení otázek. 

Skládankové učení 

Podobá se vzájemnému učení skupin. Každý však samostatně vyučuje určité 

téma. Každý žák se naučí něco, co P o doplnění materiálem, který nastudovali 

ostatní žáci, vytvoří kompaktní celek poznání. Žáci mají své „ domovské" a 

„expertní" skupiny. V expertních skupinách se scházejí žáci se stejnými úkoly. 

Pracují na jejich řešení, popř. si připravují, jak budou prezentovat dané téma ve 

své domovské skupině.Do té se vracejí po určité době a vyučují své téma ostatní. 
Sněhová koule 

Tato technika je založena na navazování a propojení činnosti: úkol pro 

jednotlivce je v následující části proměněn v úkol pro malé skupiny, Tyto 

skupiny se spojí s dalšími a porovnají si přístupy. 

Strategie kooperativního učení 

STED - Student Teams - Achievment division 

Třída je rozdělena na čtyřčlenné nebo pětičlenné heterogenní skupiny. Záci 

studují novou látku s použitím pracovních listů. V určený čas dostane každý 

jedinec test. Přínos jedince pro skupinu je dán zlepšením oproti minulému testu. 
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Jigsaw I 

Tato strategie pracuje se šestičlennými týmy s využitím techniky skládačky. 

Učivo je rozděleno na šest částí. Každý člen týmu studuje svůj díl. Členové 

skupin, kteří studovali stejný díl, se setkají v expertních skupinách. Po určité 

době se vrátí do svých původních skupin a učí ostatní svůj díl. Následuje 

hodnocení testováním. 

Jigsaw II 

Opět pracují pětičlenné nebo šestičlenné týmy. Všichni pracují se stejným 

textem. Každý žák však dostává úkol, v němž je expert. Žáci se opět setkávají 

v expertních skupinách a diskutují. Pak se navracejí do svých původních skupin 

a učí ostatní členy své téma. Následují individuální testy. V této stratégu se 

používá skóre zlepšení jako u STAD. 

Postupy uváděné v této kapitole se různě prolínají. Tyto metody jsem řadila 

podle hlediska postupného zavádění tohoto stylu učení do vyučování. 

Podle mého názoru je vhodné žáky nejdříve nechat prodiskutovat problémy ve 

dvojicích, poradit se. Během této diskuse ve dvojicích se žáci seznamují 

s kooperací. Poté následuje postupné zavádění diskuse ve skupině. Později se 

naučí pomáhat druhým a vyučovat je. 

Ve chvíli, kdy mají už dostatek dovedností pro práci ve skupině, jako je pocit 

zodpovědnosti za společnou práci, umí vyhledávat informace v různých 

materiálech, mohou pracovat například skládankovým učením či jinými 

složitějšími postupy. Ty vyžadují určité organizační dovednosti. Pro první stupeň 

základní školy bych volila spíše jednodušší metody. Složitější strategie bych 

praktikovala až ve vyšších ročnících. 
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5.6 HODNOCENÍ V KOOPERATIVNÍ VÝUCE 

Nedílnou součástí kooperativního učení je i hodnocení. Každý, kdo se 

zabývá touto metodou, hledá i cesty k hodnocení rozvoje sociálních kompetencí. 

Hodnocení je jedna z nejobtížnějších složek učitelova poslání. Snad každý učitel 

během své profesní kariéry a především na jejím počátku přemýšlel o objektivitě 

svého hodnocení, o zodpovědnosti, kterou má. Vždyť svým hodnocením 

ovlivňuje žáka, jeho osobnost, psychiku. Hodnocením může žáka vybičovat 

k lepším výkonům, ale i ho utlumit. Proto myslím, že zabývat se takovými body 

jako jsou funkce hodnocení a jeho formy, je potřebné. 

„ Obecně vzato je hodnocení porovnávání „ něčeho " s „ něčím ", při 

kterém rozlišujeme „ lepší" od „ horšího " a vybíráme „ lepší", nebo se snažíme 

najít cestu k nápravě či aspoň zlepšení „ horšího ". „ ( SLAVÍK, J . , 1999, s. 15 ) 

Pro potřeby této práce je důležité hodnocení školní. Pokud tedy vyjdeme 

z předchozí citace, znamená školní hodnocení porovnávání „lepšího" a „horšího" 

ze školních prací a činností, přičemž můžeme porovnávat zlepšení jednotlivých 

prací žáka nebo porovnáváme s žáky ostatními. Hodnocení je ve většině případů 

nejčastěji vyměňovanou informací mezi učiteli, žáky a rodiči. 

Funkce hodnocení 

Hodnocení v životě člověka plní různé funkce. Učitel by měl rozlišovat 

jednotlivé funkce hodnocení a podle nich volit metody hodnocení. 

Slavík, J. 1999, s. 16-18 
Motivační funkce hodnocení - souvisí s emocionální stránkou hodnocení. Týká 

se citu a prožitků člověka, který hodnotí neboje hodnocen. Ptáme se otázkou: 
Proč se ti to (ne)líbí? 

Poznávací funkce hodnocení - souvisí s intelektuální stránkou hodnocení. Týká 

se objektu hodnocení. Ptáme se otázkami: Co se ti na tom (ne)líbí a s čím to 
souvisí? 

Konativni funkce hodnocení - souvisí s lidskou vůlí k činu. Ptáme se po aktivitě 
k zlepšení či nápravě. 
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Formy hodnocení 

Na hodnocení se podílí mnoho faktorů. Záleží na tom, kdo hodnotí. Ve 

škole to bývá především učitel. Mohou to být ale i spolužáci, kteří hodnotí 

druhé. V neposlední řadě hodnotí žák sám sebe. V kooperativní výuce se nejvíce 

uplatňuje hodnocení skupinové. 
Dále je také důležité, koho hodnotíme. Zda jednotlivce či skupinu, 

dospělého nebo dítě. Mezi jednotlivými žáky je také rozdíl. Někteří jsou citliví a 

potřebují více povzbuzovat. Jiní zase mají vysoké sebevědomí a konstruktivní 

kritika je může motivovat. Svůj význam má i hodnocení ve správný okamžik, ať 

už kladné či záporné. Pokud učitel tento okamžik vystihne, může mu to 

v budoucnosti usnadnit práci s dítětem. 
Ve školní praxi se používají tyto formy hodnocení: známkování 

slovní hodnocení 

O hodnocení formou klasifikace se vedou různé diskuse. Zastánci této formy 

hodnocení oceňují její rychlost a systematičnost. Odpůrci upozorňují na její 

neobjektivnost, na honbu za dobrými známkami a strach ze známek špatných. 

Záci ani jejich rodiče často netuší, jaká úroveň dovedností a znalostí odpovídá 

jednotlivým stupňům klasifikace. 

Slavík nabízí čtyři postupy, jak se vylinout nebezpečím, která s sebou nese 

známkování ( SLAVÍK? J .1999, s. 126-128) 

1) Formativní využití známkování - využívá známku jako informační a 

komunikační nástroj, který žákovi ukazuje, v jaké fázi cesty k cíli se právě 

nachází. Např. odškrtávání již splněné práce. 

2) Známkování podle kritérií - známky vztahujeme ke kritériím a 

nezdůrazňujeme srovnávání žáků mezi sebou 

3) Známkování podle individuální normy - se užívá zejména u dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

4) Autonomní hodnocení - známka je jednou z možností, jak hodnotí i sám žák. 

Od slovního hodnocení se očekává, že pomůže překonat některé nedostatky 

klasifikace známkami. Především určitou neprůhlednost jednotlivých stupňů, ale 

i případný negativní vliv klasifikace. Slovní hodnocení by mělo obsahovat 
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porozumění dítěti, jasnou, stručnou a jednoznačnou informaci, srozumitelnou 

rodičům i dítěti, analýzu příčin případných neúspěchů dítěte a doporučení 

k jejich odstranění. Dítě by mělo ze slovního hodnocení mít pocit úspěchu 

z dobře vykonané práce. Při slovním hodnocení si musí učitel průběžně vést 

poznámky o dítěti a jeho pokrocích. 

Na každém učiteli pak je, jakou formu hodnocení zvolí ve svém vyučování. 

Především by se měl řídit výběrem metod a cíli, které si stanoví. 

Já osobně bych volila kriteriální hodnocení. Jsem přesvědčena, že sdělí žákovi 

mnohem více informací o jeho práci než klasická klasifikace. 

Hodnocení rozvoje kooperativních kompetencí je dost problematické. Důraz 

v tomto stylu vyučování se klade na rozvíjení osobnosti žáka v sociální oblasti. 

Jak má tedy hodnotit učitel rozvoj osobnosti? 

Další úskalí hodnocení kooperativní výuky je nemožnost hodnotit efekty 

skupinové činnosti bezprostředně po jejím skončení. Tyto efekty jsou většinou 

dlouhodobé. Jako obtížné se také jeví h o d n o c e n í jednotlivce uvnitř skupiny. 

V kooperativním učení se uplatňuje hodnocení více aspektů a ne jenom učitele. 

Svou činnost hodnotí i sama skupina a každý jednotlivec. Učitel i žáci by měli 

vycházet ze stanovených cílů - tedy z toho, čeho chtěli dosáhnout, a podle míry 

jejich splnění hodnotit, nakolik byla jejich práce úspěšná. 

Pokud hodnotí učitel, sledúje, jak se kdo zapojuje a jakých pokroků skupina 

dosahuje. Kombinuje přímé pozorování a zapisování poznámek s rozhovory 

s jednotlivci nebo skupinou, přičemž sleduje reakce členů skupiny při řešení 

úkolu. Při hodnocení práce ve skupině žáky samotnými je možné používat různé 

metody a techniky. 

Propracované metody a techniky hodnocení nabízí Kasíková. Další metody 

používá kritické myšlení. 

Dotazníky 

Nejobvyklejší forma hodnocení. Obsahují otázky typu: Co jste ve skupině dělali? 

Co jste dělali, abyste byli lepší? 

Deníky 

Do deníků se zaznamenává: - jaké myšlenky, pojmy, principy se žáci naučili 

- jak jedinec vidí skupinu jako celek 
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přispívání jednotlivce ke skupinovým procesům 

Zpětné zpravodajství 

Na začátku skupinové práce podává někdo zprávu o tom, co proběhlo 

v předcházející skupinové činnosti, k jakým závěrům skupina došla. 

Hodnotící listy 

Hodnotící listy může pro všechny skupiny připravit učitel nebo si každá skupina 

stanoví kritéria a hodnotící systém. 

Interview 

Jeden žák se ptá celé skupiny. Např. Jak to podle tvého názoru skupině šlo? Co 

se ti líbilo nejvíc? Co nejméně? Co ses naučil? Jaká byla atmosféra ve skupině? 

Můžeš dát nějaké návrhy na lepší práci ve skupině? 

Kolující dotazník 

Každá skupina má svůj kolující dotazník. Je rozdělený na tři části: první část pro 

nejcennější věci, druhá pro nejméně podstatné a třetí pro nápady na zlepšení. 

Každý člen skupiny zapíše své hodnocení. 

Portfolio 

Každý student sbírá své práce, které v určitém období vyprodukuje. 

( KASÍKOVÁ , H. 2001 

MEREDITH, K. , STEELE, J . , TEMPLE, CH. ČTENÍM A PSANÍM KE 

KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Plánování vyučovací hodiny a hodnocení) 
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6. ZAVÁDĚNÍ SPOLUPRÁCE DO VYUČOVÁNÍ 

Před zaváděním spolupráce do vyučování musí učitel znát 

především sociální roli dítěte ve skupině na 1. stupni zkladní školy. Z ní potom 

vychází při tvorbě skupin,zadávání úkolů a hodnocení.Proto bych v této kapitole 

chtěla nejdříve popsat obecně tuto roli. 

6.1 Role dítěte ve skupině na 1. stupni ZS 

Vstupem do první třídy se dítě stává členem skupiny. Mnohdy to 

pro něj není nic nového, protože již navštěvovalo předškolní zařízení. Někdy ale 

dítě může mít problémy se zařazením do kolektivu. Ocitá se totiž najednou mezi 

spolužáky, kteří mají všichni stejná práva a povinnosti. Ztrácí své výsadní 

postavení z domova. V těchto případech se stává, že se dítě přimkne k učiteli 

jako k autoritě. Tuto autoritu děti v mladším školním věku, zejména v první třídě 

zbožňují.Učitel ovlivňuje i názor na ostatní spolužáky. Dítě má totiž potřebu 

identifikovat se s ním, a proto akceptuje bez výhrad jeho názor. V tomto věku se 

utvářejí první přátelství, která však nemají ještě velkou hloubku. Vznikají podle 

aktuální situace, jak se kdo dítěti jeví. Žáci v této době ještě nerozlišují mezi 

pohlavími, kamarádí se jak se stejným, tak i s opačným pohlavím. 

Postupem času se pro dítě stává důležitější vrstevnická skupina než je 

autorita učitele. Mezi 8 . -11 . rokem se žák potřebuje stále více identifikovat se 

skupinou dětí stejného pohlaví. Snaží se také vybudovat si v této skupině co 

nejlepší pozici. Formování skupin je víceméně náhodné a tyto skupiny bývají 

nestabilní a krátkodobé. Později však seskupování bývá stabilnější a trvalejší. 

Žáci už dokáží jednat jako celek. (VÁGNEROVÁ, 1997) 

Při častější práci ve skupině získávají žáci různé dovednosti, schopnosti a 

návyky, které při frontální výuce nezískají. Mění se i charakteristika žáka a 

učitele. Oba totiž přejímají nové funkce plynoucí z kooperativní výuky. 
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Žák v kooperativní výuce : 

> se aktivně účastní vyučování 

> stojí si za svým názorem, nebojí se ho prezentovat 

> přemýšlí nahlas 

> diskutuje 

> klade otázky 

> vyhledává informace, třídí je 

> prezentuje výsledky činnosti skupiny 

> schopnější žák pomáhá slabšímu 

> pracuje v otevřené atmosféře 

> naslouchá druhým 

> vytváří pravidla, na jejich základě hodnotí skupinovou práci 

Předchozí charakteristika žáka znamená, že žák získal určité 

kooperativní dovednosti. Ať jsou to dovednosti jednodušší jako např. umět se 

přesunout do skupin, rozdat si úkoly, pracovat tiše apod. nebo složitější -

např. kritizovat názor druhých. O tom, které dovednosti je potřeba procvičit a 

rozvíjet, rozhoduje učitel na základě diagnostiky dané třídy. 

Kasíková dělí dovednosti podle toho, zda jsou více zaměřené k úkolu či 

k sociálním potřebám.( KASÍKOVÁ, 2001 ) 

ÚKOLOVÉ SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 

Agenda skupiny Povzbuzování a oceňování 

seřadit aktivity 

držet se programu činností 

umět pracovat s časovými 

možnostmi 

revidovat program 

rekapitulovat pokrok 

pracovat s emocemi a postoji všech 

oceňovat individuální odlišnosti 

usilovat o účast všech 
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Poskytování a přijímání idejí Řízení skupinových procesů 

vytvářet otevřenou atmosféru mít pod kontrolou: porozumění 

shody, neshody, účast 

vytvářet a přidělovat skupinové role 

a odpovědnost 

aktivně naslouchat 

věnovat pozornost ideji 

požadovat ujasnění 

řešit konflikty 

ověřovat konsensus 

hledat důvody, proč konsensus nenastal 

vyjádřit nesouhlas zdvořile 

stavět na nejlepších idejích 

V kooperativní výuce se mění i role učitele. Ten musí ustoupit do pozadí. 

Jeho nejobtížnější práce spočívá v kvalitní přípravě na hodinu včetně 

zformulování cílů v oblasti obsahu či dovedností. Učitel v kooperativní 

výuce: 

> je zodpovědný za vytváření podmínek pro aktivitu učících se 

> napomáhá žákům v jejich učení 

> je jejich průvodcem 

^ v některých případech rozděluje děti do skupin 

> rozdává úkoly, rozdává role 

> sleduje chování žáků 

> povzbuzuje ke kooperaci 

> podněcuje děti k hodnocení, reflexi 

> sám píše reflexe 

> připravuje dostatek materiálů 

> připravuje dotazníky pro žáky 

> hodnotí 

> řeší případné problémy 

> spolupracuje s ostatními učiteli v týmu 
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6.1 PROBLEMATIKA VZNIKU ŽÁKOVSKÝCH SKUPIN 

Forma vzniku skupiny 

Problematika vzniku žákovských skupin se týká především formy 

vzniku. Nabízí se otázka, zda nechat utvářet skupiny podle vlastní volby -

spontánně, nebo do tvorby skupiny zasahovat. 

Pro spontánní tvoření hovoří především fakt, že žáci si vybírají sami toho, s kým 

chtějí pracovat. To může mít vliv na klima, ve kterém pracují. Je to i jistá forma 

motivace. Na druhou stranu však skupinka kamarádů vede k tomu, že žáci řeší i 

jiné věci než dané úkoly. Dalším úskalím spontánně vytvořené skupiny je 

integrace žáků s potížemi. 

Pokud skupiny tvoří učitel, těmto problémům lze předejít. 

Při vyučování můžeme tyto dvě metody kombinovat. A to buď střídáním těchto 

dvou způsobů - jednou spontánně, podruhé učitel, anebo jejich kombinací. 

Kombinace obou metod může znamenat: 

- Nechat děti vytvořit skupiny a po té upravit tak, aby byly 

rovnoměrné. 

Stanovit pravidla, podle kterých žáci sami tvoří skupinu. 

Příklady těchto pravidel stanovili např. Číhalová a Mayer: 

( ČÍHALOVÁ E., MAYER I . , 1999,s.26 ) 

1. Skupiny budou pokud možno pracovně stejně výkonné. 

2. Změny ve skupinách nebudeme provádět častěji, než jednou za dva týdny. 

Tato pravidla jsou podle mého názoru určena pro zkušenější žáky. 

U mladších nebo méně zkušených bych volila spíše možnost zásahu učitele do 

tvorby skupiny. 
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Pravidla týkající se učitelů a jejich postupu při zásahu do spontánní tvorby 

skupin zpracovali Mechlová a Horák: 

( MECHLOVÁ, E., HORÁK, F . , 1986) 

1. Je třeba začít s nevolenými dětmi a každému nevolenému dítěti splnit přání. 

2. Děti, které se navzájem volily, dát pokud možno spolu. 

3. Odstrkované děti nedávat k těm, kteří je odstrkují. 

4. Je-li dítě zvoleno dětmi, které si samo nevolilo, má se mu splnit jeho první 

přání. 

5. Každému dítěti splnit alespoň jedno přání. 

6. Nejoblíbenějším žákům není třeba vyhovět. 

7. Do uzavřených formací, kde jsou tři vzájemné volby, je nutno včlenit 

jednoho až dva cizí žáky. 

8. Ve skupině mohou být maximálně dvě neoblíbené děti a pro vyvážení je 

třeba zařadit stejný počet dětí oblíbených. 

Složení skupiny 

Jako ncjvhodnější z hlediska prospěchu a schopností žáků se jeví 

složení heterogenní. Tyto skupiny jsou složeny ze žáků všech prospěchových 

kategorií. Jsou založeny na diferencované spolupráci všech členů. Naproti tomu 

skupiny homogenní jsou složeny z dětí stejných prospěchových kategorií, což 

může výrazně diskriminovat žáky slabší. Ti se mohou cítit méněcenní oproti 

„ elitním" skupinám. 

Velikost pracovní skupiny 

Skupiny by především měly být tak velké, aby umožňovaly 

vzájemný kontakt a zaměstnání všech členů. 

Jako Optimální se jeví skupina čtyřčlenné, ve kterých mohou žáci pracovat i ve 

dvojicích. Práce ve dvojicích se doporučuje hlavně zpočátku, než si děti zvyknou 

na kooperativní výuku. 
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Délka trvání skupin 

Dalším problémem týkajícím se utváření skupin je i délka jejich 

trvání. Kasíková dělí skupiny na :( KASÍKOVÁ, H., 2001) 

dočasné - vytvářené na dobu několika minut až jedné vyučovací hodiny 

dlouhodobější - od jedné vyučovací hodiny až po několik 

bázové- učební skupiny se stálým členstvím 

Podle mě je na 1.stupni ZŠ doba trvání skupin je nejvhodnější a 

nejfrekventovanější v rozsahu několika týdnů. V těchto letech totiž žáci mění 

dost často názory na své spolužáky, nevytváří ještě hlubší vazby ani není tolik 

vytvořený pocit zodpovědnosti za práci svoji i druhých. Z toho důvodu myslím, 

že by učitel měl občas dětem navrhnout změnu složení skupiny.Tato změna by 

měla vycházet z učitelových pozorování a z jeho znalosti žáků a celého 

kolektivu. 
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6.3 PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ S KOOPERATIVNÍMI PRVKY 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala přípravným obdobím, 

kterým prochází učitel i žáci při zavádění spolupráce do vyučování. Nyní 

přistoupím k vlastnímu kooperativnímu vyučování. 

Podle mého názoru je vhodné, aby učitel nejdříve učil žáky pracovat ve 

dvojicích. Pro párovou práci je možné použít různé metody např. rozhovor, 

párové čtení, myšlenkové mapy, přemýšlení ve dvojicích nebo shrnutí tématu ve 

dvojicích(K.S.MEREDITH,J. L. STÉBLOVÁ, CH. TEMPLE). Teprve když se 
děti naučí spolupracovat v páru, mohou začít pracovat ve skupině. Před 

samotnou činností ve skupině je potřeba stanovit si pravidla. Nejlepší 

je, když š i j e vymyslí děti samy. Samozřejmě během dalších činností a nabývání 

zkušeností žáci přicházejí na další nutná pravidla pro úspěšnou práci skupiny.Ta 
je možné postupně doplňovat. Pravidla mají být vyvěšená na viditelném místě, 

aby si všichni při plnění úkolu mohli kontrolovat jejich dodržování. 

Příklady pravidel vypracovaných dětmi můžeme najít v knize 

R. Fishera (1997) 

Pravidla diskuse, na kterých se shodla skupina desetiletých dětí: 

1. Dej každému příležitost promluvit. 

2. Když někdo mluví, neskákej mu do řeči. 

3. Pomáhej druhým a podporuj jejich snahu přispět do diskuse. 

4. Neříkej nic hloupého, sprostého nebo někomu nepříjemného. 

5. Když někdo něco nechce říci, tak nemusí. 

6. Neposmívej se něčemu, co řekl někdo druhý. 

7. Než se na něco zeptáš, rozmysli si to. 

Zpočátku je podle mne také vhodné, aby jednotlivé role a úkoly rozděloval 

žákům učitel. Lépe odhadne schopnosti žáků, slabším i silnějším přidělí 

odpovídající roli. Později, podle zkušenosti žáků, mohou si již rozdělit úlohy 

uvnitř skupiny. 
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Učitelova role při skupinové práci spočívá v pozorování žáků. Zapisuje si 

jednotlivé problémy i úspěchy. Sleduje, jak plní úlohy, co říkají a dělají.Od 
> 

tohoto pozorování odvíjí hodnocení skupiny a své další plány a cíle. 

V závěru kooperativní činnosti nastává fáze reflexe. Tato fáze je velice důležitá 

pro shrnutí činnosti a poučení pro příští skupinovou práci.Žáci jsou vedeni 

k práci s chybou. Pokud ve fázi reflexe zjistí, co dělali špatně, mohou se příště 

těchto chyb vyvarovat. 

Fází reflexe prochází i učitel. Zabývá se svými poznámkami o žácích. Přemýšlí, 

co se povedlo, co zlepšit, jak vyřešit nastalé těžkosti.Stanovuje si další cíle a 

plány. Problémy , které mohou nastat při kooperativní výuce, se budu zabývat 

v praktické části této práce. 
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7. SHRNUTÍ POZNATKŮ Z TEORETICKÉ ČÁSTI 

V teoretické části charakterizuji kooperativní učení z hlediska jeho 

významu pro získávání klíčových kompetencí. Kooperaci chápu jako prostředek 

jejich získávání a rozvijení.x 

Dále blíže vymezuji kooperaci, její formy, znaky a strategie. V popisu a 

výčtu jednotlivých strategií jsem se snažila seřadit vybrané strategie z hlediska 

obtížnosti v úrovni spolupráce a sociální interakce pro děti na 1. stupni základní 

školy. Po dětech, které spolu nikdy nespolupracovaly a vůbec se neznají 

v sociální interakci, nemohu chtít, aby pracovaly společně na nějakém projektu. 

Je nepravděpodobné, že tak nezkušené děti budou schopny rozdělit si jednotlivé 

úkoly, že budou mít v sobě všichni přirozenou zodpovědnost za jejich 

vypracování. K takovýmto složitým kooperativním strategiím by měl učitel 

přistupovat s žáky, kteří mají již zkušenosti alespoň se spoluprácí ve dvojicích a 

jsou jim vlastní některé sociální dovednosti. V kapitole šesté popisuji zavádění 

spolupráce do vyučování včetně přípravné fáze, kdy žáci získávají ty 

nejjednodušší dovednosti potřebné pro spolupráci ve skupinách. Učitel si 

v přípravné fázi zvyká na novou roli ve vyučování. Je více v ústraní a pozoruje, 

utváří si závěry. Připravuje prostory a materiály. 

Hodnocení jsem popsala nejdříve z obecného hlediska. Samostatně jsem 

se věnovala problematice hodnocení kooperativních činností. 

Výběr přístupů a technik je závislý na cílech, metodách a v neposlední řadě na 

zvyklostech zúčastněných. Nemůžeme se nutit k něčemu, co je nám cizí, v čem 

se neumíme orientovat, na co nejsme zvyklí. Postupným získáváním praktických 

zkušeností můžeme přimět sebe i žáky k novým přístupům k práci a k jejímu 

hodnocení. 

44 



PRAKTICKÁ ČÁST 
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ÚVOD PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Ve školním roce 2002 - 2003 jsem začala vyučovat na malotřídní škole 

v Horních Stakorách . V té době jsem již znala kooperativní učení.Vzhledem 

k tomu, že mě tento styl vyučování zaujal, začala jsem přemýšlet, jak ho využít i 

na malotřídní škole. Nezkoušela jsem ještě celé hodiny kooperativního učení, ani 

na úplné základní škole, na které jsem učila pět let, ani na malotřídní škole. Vždy 

jsem jen použila určité metody. Nyní jsem se rozhodla učit podle principů 

kooperativního učení včetně reflexí skupin. Záhy jsem zjistila, že na tomto typu 

školy budu muset poupravit strukturu hodiny kooperativního učení. Nemohla 

jsem využít některé metody vyžadující spolupráci více skupin. Dále se žáci 

v jedné hodině učí více témat. Nemůžeme tedy srovnávat výsledky práce a 

společně hodnotit. 

Cíle praktické části: 

Snažila jsem se během školního roku 2003 -2004najít odpověď na následující 

otázky: Jak využít kooperativní učení na malotřídní škole? Jak připravit hodinu 

pro 3 ročníky najednou? Jak využít spolupráce různě starých žáků? 

Z mého výzkumu na našem okrese vyplývá, že učitelé sice pracují ve skupinách, 

ale tyto skupiny ve většině případů nesplňují podmínky kooperace. Na 

malotřídních školách jsou podle mne sociální podmínky ideální pro kooperativní 

učení- málo žáků ve třídě, rodinná atmosféra, žáci jsou zvyklí pracovat hodně 

samostatně s materiály, tři učitelé se určitě lépe domluví než sbor dvaceti učitelů 

na větších školách. Proto myslím,že by mohlo kooperativní učení na malotřídní 

školách využívat více učitelů. Doufám, že do budoucna se jich více dozví o 

tomto učení a zaujme je tak jako mě. 
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1. METODIKA 

Druh výzkumu: akční výzkum v podmínkách malotřídní školy 

Téma výzkumu : Zavádění spolupráce do vyučování, zkoumání variant 

vyučovacích jednotek se 

třemi ročníky. Následné reflexe a závěry. Hledání varianty vyhovující učiteli i 

dětem. 

Výzkumné metody: experiment, pozorování 

Zkoumaný problém: Uplatnění kooperace na malotřídní škole 

Prostředí provedení výzkumu: Základní škola Kosmonosy- Horní Stakory 

Dvojtřídní škola - 1. a 2. ročník v jedné třídě, 3.,4. a 5. ročník ve třídě druhé 

Výzkumný vzorek: 14 žáků - 8 dívek, 6 chlapců 

3.ročník - 4 žáci - 2 dívky a 2 chlapci 

4.ročník - 4 žáci - 2 dívky a 2 chlapci 

5. ročník - 6 žáků - 4 dívky a 2 chlapci 

Doba trvání výzkumu: školní rok 2003 - 2004 

Úkoly výzkumu '.Vyzkoumat jak nejlépe zvolit strukturu vyučovací jednotky 

s použitím metod kooperativního učení z hlediska tématu učiva v jednotlivých 

ročnících, porovnat jejich realizovatelnost, využít spolupráce různě starých žáků. 

Způsob provádění výzkumu: 

1) Příprava vyučovacích jednotek 

s různými tématy - s použitím různých metod 

- s použitím stejných metod 
s jedním tématem rozrůzněné- s využitím různých metod 

- s využitím stejných metod 

s jedním tématem - pro všechny ročníky 

- kooperativně 

2) Realizace hodin 

3) Reflexe realizovaných hodin 

4) Využití poznatků pro přípravu dalších vyučovacích jednotek. 

Vyhodnocení výsledků: Po každé hodině sepsaná reflexe- co se dařilo, nedařilo, 

co vyhovovalo, doporučit co by bylo lepší a jak to zlepšit. 
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2. SPECIFIKA VYUČOVÁNÍ NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE 

V malotřídní škole se učí jen v jedné nebo dvou třídách( tzv. 

jednotřídky a dvojtřídky ) V každé třídě je společně několik ročníků. 

Už z toho vyplývá jisté specifikum. Učitel se nemůže celou vyučovací jednotku 

věnovat všem žákům. Musí tedy mít připravenou hodinu tak, aby se mohl 

věnovat střídavě všem ročníkům. 

V době, kdy se jim nevěnuje, pracují žáci samostatně do sešitů, učebnic či 

s různými materiály.Učitel nabízí žákům mnoho pracovních listů a dalších 

tvořivých prací. To dětem poskytuje řadu dovedností sociálních, ale i dovedností 

spojených s přípravou materiálů, s prací s encyklopediemi a dalšími zdroji 

informací, které žáci používají. Žáci jsou zvyklí pracovat s materiály, jsou 

nuceni být více tvořiví. 

Další specifika zároveň i pozitiva vyučování na malotřídní škole jsou např. 

• Rodinná atmosféra- nedaří se v nich tolik nežádoucím jevům jako je 

šikana.Učitel si jich tu všimne daleko dříve. Na malotřídní škole má 

učitel k žákům i žák k učiteli mnohem blíže. 

• Práce dětí ve věkově smíšených kolektivech umožňuje, aby se děti od 

sebe učily navzájem a vede je k samostatnosti. Starší žáci mohou ty 

mladší naučit spoustu sociálních dovedností - jako je pomáhat druhým, 

naslouchat, neskákat do řeči. Starší žáci navazují již pevnější přátelství, 

proto mladší v tomto směru také rychleji dospívají. Nemění tolik názory. 

Ať už učitel chce nebo ne, mladší žáci se učí i některé učivo od těch 

starších. Pokud mají hotovo, sledují ostatní oddělení, se kterými učitel 

zrovna pracuje, a poslouchají. Tím se seznámí i s některými tématy, 

která se probírají až ve vyšších ročnících. 

• Malotřídní škola podporuje tvořivou výuku, neboť vytváří větší potřebu 

děti zaměstnat smysluplnými činnostmi. Učitel připravuje pro žáky 

různé činnosti na koberec, do dvojic či skupin. Ve chvíli, kdy s žáky 

nepracuje, je musí zaměstnat. 
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• Nikdo nezůstává stranou, žáci získávají mnoho kompetencí sociálních -

žák umí jednat sám za sebe ale i spolupracovat s ostatními, cítit 

zodpovědnost za skupinu. Při práci s různými pomůckami, např. 

počítačem se dostane na každého žáka. Při společné činnosti se uplatní 

každý žák. 

• Učitel se může více věnovat žákům se specifickými poruchami učení. 

V kolektivu 14 žáků - 4 žáků v ročníku, má více času na individuální 

práci s dotyčným dítětem. 

Všechna tato specifika zároveň nahrávají kooperativnímu učení jako způsobu 

výuky na malotřídní škole. Děti už jsou zvyklé pracovat ve skupinách , umí 

nakládat s různými materiály a pracovat samostatně na svém úkolu. Přesto však 

je tento styl učení obtížný na malotřídní škole. Důvody, proč tomu podle mých 

zkušeností tak je, jsem sepsala v kapitole třetí. 
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3.SPECIFIKA KOOPERATIVNÍHO VYUČOVÁNÍ 

NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE 

V kapitole druhé jsem popisovala klady vyučování na malotřídní 

škole. Ty především vytvářejí vhodné podmínky pro kooperativní učení. 

Těmi podmínkami jsou: zvyk samostatně pracovat s materiály 

malý kolektiv 

zvyk pracovat ve skupině 

Žáci jsou zvyklí samostatně pracovat s různými materiály, vyhledávat 

informace. To je samozřejmě výborné pro zavádění kooperace do vyučování. 

Na malotřídní škole je v jedné třídě malý kolektiv. To má výhodu - žáci se 

znají více, scházejí se i po vyučování. Učitel zase může lépe sledovat jednotlivé 

skupiny,více se jim věnovat. 

Snad odjakživa se na malotřídní škole pracuje ve skupinách. Další 

pozitivum pro kooperativní vyučování. Je jen nutné zvykat více žáky na osobní 

odpovědnost za práci skupiny. Často se totiž stane, že některý žák se jen tzv. 

„veze". Musíme tedy dbát na dodržování principů kooperativního učení. 

Možnost spolupráce různě starých žáků je také specifikum malotřídní 

školy. Učitel může v projektech či tématických dnech využít této spolupráce. 

Kooperativní učení nemá na malotřídní škole jen pozitiva. V jedné třídě se 

učí dva až tři ročníky najednou. Učitel tedy musí rozhodnout, jak strukturovat 

hodinu, aby mohl sledovat žáky a v případě nutnosti jim pomoci. Myslím, že 

hodina s různými tématy bude velmi obtížná. Někteří učitelé dokonce vyučují 

v jedné hodině různé předměty. 

V tomto případě bych zvolila raději v jedné hodině stejné předměty. Například 

^ročník hodina prvouky, 4. ročník hodina přírodovědy ( vlastivědy), 5. ročník 

hodina přírodovědy ( vlastivědy). Do jedné hodiny bych určitě dala pro všechny 

ročníky český jazyk nebo pro všechny ročníky matematiku atd. 

Pokud zvolím stejné nebo podobné předměty, mohu nechat žáky pracovat na 

stejných nebo podobných tématech. Určitě se mi bude s dětmi pracovat lépe ve 

skupinách, když budou jejich výsledky i pro ostatní užitečné z hlediska jejich 

předmětu. 
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Malý kolektiv, který jsem zmiňovala jako klad malotřídní školy, může být 

také jejím záporem. A to v tom smyslu, že učitel nemá více možností v tvorbě 

skupin. V jednom ročníku totiž většinou vznikne pouze jedna skupina. Na jednu 

stranu odpadají starosti s dočasnými či trvalými skupinami. Žáci nemají prostě 

na výběr. Pokud ale nějaký žák nechce s někým ve skupině spolupracovat, pak je 

to problém. Není možnost, kam žáka jinam přesunout. Toto vidím jako největší 

negativum kooperativního učení na malotřídní škole. 

S malým kolektivem je nemožné provádět některé metody. 

Mám na mysli např. metodu skládankového učení. Pokud totiž žáci nepracují na 

stejném tématu kooperativně, není další skupina, kde by se mohli sejít experti. 

Jako'určité negativum vnímám i to, že každým rokem odchází ti nejzkušenější 

žáci z pátého ročníku. 

Pokud však učitele zaujme kooperativní učení, tyto problémy překoná a se 

žáky tento styl učení vyzkouší. Jak jsem se o řešení problému strukturace hodiny 

pokusila já, jsem popsala v kapitole čtvrté. 

51 



4. KOOPERATIVNÍ VYUČOVÁNÍ NA NAŠÍ MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE 

Při zavádění kooperativního způsobu vyučování jsem nejprve začala se 

žáky využívat jen jednotlivé činnosti při různých předmětech. Nechala jsem je 

postupně zvykat na diskusi, respektování názoru ostatních, naslouchání, 

neskákání do řeči, hodnocení prací svých i spolužáků. Postupně žáci získali 

některé dovednosti potřebné pro kooperaci. 

Během této „ přípravné fáze" jsme společně sledovali problémy, které 

znemožňovaly úspěšné dokončení jednotlivých činností. Na jejich základě jsme 

vytvořili pravidla skupinové práce, která se později ještě doplňovala.Vyskytla se 

např. pravidla - neskákej do řeči, naslouchej druhým, všichni musí pracovat atd. 

Teprve později jsem začala praktikovat celé vyučovací jednotky. 

Ve třídě vyučuji tři ročníky a to třetí, čtvrtý a pátý. Hodiny v naší škole probíhají 

většinou klasicky - tzn.45 min jeden předmět - až na výjimky, kdy probíhá 

celodenní projekt. 

Jako první jsem tedy vyzkoušela svouou klasickou hodinu prvouky a vlastivědy 

pojmout podle kooperativních principů se vším všudy. Tzn. i s reflexí skupin, se 

získáváním dovedností sociálních a dovedností spojených s prací skupiny, ale i 

s dodržováním předem stanovených pravidel. 

Po vyhodnocení této realizované jednotky jsem se rozhodla vyzkoušet hodinu na 

jedno téma, na kterém bude každý ročník pracovat na jeho části. Opět jsem 

reflektovala tuto hodinu. Jako další možnost struktury vyučovací jednotky jsem 

vyzkoušela hodinu najedno téma společné pro všechny ročníky. Skupiny byly 

tedy vytvořené ze všech žáků . 

Tyto realizované jednotky popisuji dále v této kapitole společně se svou reflexí a 

dalšími odhady. 
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4.1 HODINA S RŮZNÝMI TÉMATY 

41.1 S použitím různých metod 

3. ročník 

Téma: Vlastnosti látek 

Cíl: úkolový - pozorovat různé lidské výtvory a zkoumat jejich vlastnosti- barva, 

materiál, pevnost, rozpustnost ve vodě. 

Socio- emocionální - vzájemná pomoc při pokusech, respektování názoru 

druhého. 

Forma práce: práce ve dvojicích, jeden zapisuje, druhý zkoumá a diktuje. 

Použité metody: pozorování, pokus. 

Předměty ke zkoumání: cukr, sklenice, mouka, gumový kroužek, látka, 

houbička. 

Zadání: Budete pracovat ve dvojicích. Máte k dispozici šest předmětů. Tyto 

předměty prozkoumejte hmatem a zrakem. Zjištěné informace zapisujte do 

předem připravené tabulky. 

Postup práce: Žáci se rozdělili do dvojic. 

Každá dvojice rozhodla, kdo bude pozorovatel a kdo zapisovatel. 

Pozorovatel bral předměty do ruky, zkoumal je zrakem a hmatem. 

Zjištěné údaje hlásil zapisovateli. Ten doplňoval tabulku. 

Viz příloha 1 . 

Prezentace výsledků: Každá dvojice přečetla doplněné údaje 

a srovnali jsme dosažené výsledky. 

Reflexe: Všichni žáci odpovídali na otázky: 

Pomohlo ti, že jsi pracoval ve dvojici? Proč? 

Pracoval každý? Jak? 

Mohli byste ještě vaši práci vylepšit? Jak? 
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5. ročník 

Téma: Působení lidí na krajinu a životní prostředí 

Cíl: úkolový- sepsat všechny zásahy člověka do přírody 

Socio- emocionální - respektovat názor druhých, naslouchat, umět obhájit 

svůj názor. 

Forma práce: práce ve skupině 

Použité metody: Více hlav více ví (RWCT) 

Diskuse 

Zadání úkolu: Vaším úkolem je nejdříve se rozpočítat od jedné do čtyř.Na konci 

Vaší práce vyberu jedno číslo a dotyčný mi sdělí vaše nápady. 

Zamyslete se nad tím, jak člověk působí na krajinu. Jak ovlivňuje přírodu a 

všechny její složky? Co vše v přírodě ovlivňuje? 

Nejdříve myslete každý sám. Poté dejte své nápady dohromady ve skupině. 

Dodržujte pravidla skupinové práce, která jsme si stanovili. Naslouchejte všem 

členům skupiny, respektujte jejich názory, nechte je domluvit, neskákejte do 

řeči, obhajujte své nápady. 

Průběh práce: Nejdříve se žáci dohodli na skupinách. Rozpočítali se. 

Každý začal pracovat na svých nápadech. Po pěti minutách se 

přesunuli do skupin a dali „ hlavy dohromady". Navzájem si 

sdělovali své názory a sepisovali je najeden společný list. 

Prezentace: Vybrala jsem číslo tři. Třetí žák ze skupiny se ujal slova. Četl ze 

společného listu nápady celé skupiny. Ostatní ročníky naslouchaly 

a popřípadě kladly otázky. 
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5. ročník 

Téma: Praha 

Cíl: úkolový- vymyslet svou vlastní turistickou prohlídku Prahy, vybrat zajímavá 

místa a památky 

Socio- emocionální- spolupráce na produktu, umění dohodnout se na 

vybraných objektech, respektování názoru, naslouchání, rozdělení rolí- dohoda. 

Forma práce: skupinová 

Použité metody: Brainstorming 

Práce na produktu 

Minigalerie 

Zadání práce: Sepište ve dvojicích všechna místa, na která si v Praze 

vzpomenete. 

Využijte připravených materiálů ( knih, okopírovaných obrázků a plakátů na 

sestavení návrhu své vlastní turistické prohlídky). 

Průběh práce:Záci s využitím poskytnutých materiálů vytvořili jakousi brožurku, 

kam umístili svá oblíbená místa v Praze a doplnili je pouze krátkým 

komentářem. 

Viz příloha 3 . Práci si rozdělili sami žáci. 

Prezentace: Proběhla formou minigalerie. Ostatní ročníky si prohlížely jejich 

průvodce. Pokud měli žáci zájem o výklad, požádali spolužáky z pátého ročníku. 

Reflexe: Žáci odpovídali na zadané otázky: Pomohlo ti, že jsi pracoval ve 

skupině? Proč? 

Podílel se každý na společné práci? Jak? 

Mohli byste vaši práci ještě vylepšit? Jak? 

Odměna: Za splnění cíle jak po stránce úkolové, tak po sociální stránce dostal 

každý člen skupiny diplom. 
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Reflexe hodiny s různými tématy s použitím různých metod 

Tuto vyučovací jednotku jsem realizovala jako vůbec první z kompletních 

vyučovacích hodin podle principů kooperativního učení. Do této doby jsem děti 

zvykala 11a spolupráci prostřednictvím jednotlivých cvičení. Trénovali jsme 

naslouchání, hodnocení, vyhledávání informací. Stanovili jsme si pravidla práce. 

Při přípravě na tuto jednotku jsem brala v úvahu principy kooperativního 

učení: 

Pozitivní vzájemnou závislost, osobní odpovědnost, interakci tváří v tvář, využití 

a formování interpersonálních dovedností. Snažila jsem se také vymyslet úkoly 

natolik obtížné, aby jeden žák potřeboval pomoc ostatních. Stanovila jsem si cíle 

jak úkolové- co se mají žáci naučit, tak socio-emocionální- jaké dovednosti 

získají, popř. procvičí. 

Vzhledem k tomu, že měla každá skupina jiné téma, trvalo dlouho, než jsem 

vysvětlila všem zadání a cíle. Každá skupina pracovala také v jinou dobu jinou 

metodou. Nejdříve jsem tedy vysvětlila všem ještě metody, kterými budou 

pracovat. Vše jsem napsala na tabuli. Každá skupina pracovala svou metodou a 

skončila v různém čase. Já jsem měla těžký úkol sledovat všechny skupiny, jestli 

plní úkol. Mezi jednotlivými činnostmi jsem musela zadávat další práci, což 

rušilo ostatní a já nemohla sledovat zbylé skupiny. I samotná činnost skupin byla 

navzájem rušivá. Třetí ročník prováděl pokusy, čímž rozptyloval ostatní. Příště 

bych radši zvolila metody tak, aby se jednotlivé skupiny nerušily a končily ve 

stejnou dobu. Zvolím také stejnou metodu. Ubude vysvětlování tří metod. Pokud 

budou všechny skupiny pracovat na svém úkolu stejnou dobu, budu moci lépe 

sledovat jejich práci a zapisovat si tak své postřehy pro další činnosti. 

V závěru hodiny jsem se zeptala žáků na jejich hodnocení práce skupiny. 

Žáci nejsou trvale vedeni k sebehodnocení a k hodnocení vůbec. Většinou 

hodnotí učitel a oni hodnocení pouze přijímají. Nevědí tedy, na co se mají 

soustředit. Předem jsme si řekli, že musíme dodržovat naše stanovená pravidla. 

Dále jsem se zajímala, zda byl úkol pro skupinu dostatečně složitý. Žáci mají 

samozřejmě tendenci odpovídat jednoslovně. Vedla jsem je k tomu, aby 

odpovídali ve'větách. Pro inspiraci jsem uvedla svůj příklad hodnocení. 

Nejméně mi při této struktuře hodiny vyhovovalo použití různých metod. Jako 

příští jednotku realizuji tedy hodinu s různými tématy s použitím stejných 

metod. 
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4.1.2 S použitím stejné metody 

3.ročník 

Téma: Naše obec 

Cíl hodiny: úkolový - vytvořit brožurku o naší obci 

socio- emocionální- naučit se pracovat s informačními zdroji, pocit 

zodpovědnosti za společný produkt 

Forma práce: ve skupině 

Použité metody: práce na společném produktu 

Zadání úkolu: Budete pracovat ve skupině. Dostanete materiály s informacemi , 

další materiály jste si přinesli z domova.Zjišťovali jste od svých příbuzných a 

známých zajímavosti o naší obci. Vytvořte o ní knížečku, ve které sdělíte 

důležité informace, popíšete zajímavá místa. Doplňte obrázky. 

Vypracovávání úkolu: Každý z žáků ve skupině se ujme některé části 

informační brožury. Jeden žák vypracuje Zvonici, druhý Vrch Baba, třetí školu, 

čtvrtý rybník. Práci si rozdělíte sami. Na vypracování úkolu máte 20 min. 

Prezentace : Skupina ukázala ostatním ročníkům svou brožuru ( viz. příloha 4 ) 

a sdělila zajímavé informace, které zjistila o naší obci. 

Reflexe: Následovala ústní reflexe činnosti skupiny. Kontrolní otázky - Co jste 

měli za úkol? Pracovali všichni? Co jste mohli udělat lépe? 

Rozdání diplomů za skupinovou práci ( viz. příloha 5 ) 
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4. ročník 

Téma: Utváření zemského povrchu 

Cíl hodiny: rozšíření znalostí o utváření zemského povrchu 

Forma práce: skupina 

Použité metody: práce na společné naučné tabuli s rozrůzněním rolí ve skupině 

Zadání úkolu: Budete pracovat ve skupině. Dostali jste materiály, se kterými 

budete pracovat. Vaším úkolem je zjistit, co přispívá a přispívalo k vytváření 

zemského povrchu. 

Rozdělte si role: vedoucí - udržuje skupinu při činnosti, zajišťuje, aby přispívali 

všichni, řídí diskusi 

pracovník s informacemi - čte z různých materiálů 

zapisovatel - zaznamenává skupinové odpovědi, hovoří při 

podávání zprávě třídě 

hodnotitel - vede hodnocení skupiny, pozoruje, jak jedinci 

pracují spolu. 

Vypracování úkolu: Skupina má 15 min na vypracování úkolu. Pracujte 

s různými encyklopediemi. 

Prezentace: Zapisovatel přečte ostatním ročníkům výsledek své činnosti. 

Společně upřesní zjištěné údaje. 

Reflexe: tentokrát žáci psali své reflexe písemně. 

Rozdání diplomů za skupinovou práci. 
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5.ročník 

Téma: Světadíly 

Cíl hodiny: úkolový - nástěnná mapa všech světadílů 

socio - emocionální - respekt práce druhých, schopnost práce s 

informacemi 

Forma práce. Práce ve dvou skupinách 

Použité metody: práce na společném plakátu o světadílech 

Zadání úkolu: Budete pracovat v jedné skupině. Každý z vás zjistí zajímavé 

informace o svém světadílu. První z vás zjistí něco o Asii, druzí o Evropě, třetí 

o Africe, čtvrtí o Jižní Americe, pátí o Severní Americe, šestí o Austrálii a 

Antarktidě. 

Vypracování úkolu: dostanete 20 min na vypracování zadaného úkolu. Všichni 

hledejte v různých encyklopediích a atlasech. Kreslete a lepte obrázky. 

(v iz příloha 6) 

Prezentace: Každý z žáků prezentoval ostatním spolužákům informace, které 

zjistil. 

Reflexe: Každý žák sdělil učiteli, jak pracovali ve skupině, co j im nešlo apod. 

Rozdání diplomů za skupinovou práci 
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Reflexe hodiny s různými tématy 

V této hodině pracovaly všechny ročníky každý na svém tématu. 

3.ročník: Naše obec 

4. ročník: Utváření zemského povrchu 

5. ročník: Světadíly 

Při přípravě hodiny jsem dbala na to, aby všechny ročníky naráz 

pracovaly a naráz prošly fází reflexe. Chtěla jsem, abych mohla jednotlivé 

skupiny pozorovat. Při fázi reflexe jsem zase potřebovala, aby mohli všichni 

hodnotit práci ostatních. Plánovala jsem kromě vlastního hodnocení každé 

skupiny také hodnocení ostatními skupinami. 

Samotná příprava byla pro mne náročná z hlediska materiálu. Pro každé téma 

jsem musela mít připraveno mnoho materiálu z různých encyklopedií. 

Problém se vyskytl již na začátku, kdy mnoho času zabralo vysvětlení tématu 

a cíle každé skupině zvlášť. Během hodiny všichni pracovali na svém tématu. 

Průběžně jsem kontrolovala, zda všechny skupiny dodržují cíl a pravidla, která 

jsme si stanovili. Další potíž byla jak ve skupinách donutit jednotlivé žáky, aby 

opravdu pečlivě plnili svou část práce. Myslím, že se s tím setká každý, kdo 

začíná s kooperativním učením. Domnívám se, že postupem času se většina žáků 

naučí zodpovědnosti za společnou práci. Rozhodla jsem se žákům, kteří úmyslně 

maří práci ostatních, zadávat takové úkoly, na kterých nestojí celá činnost 

skupiny. Děti měly potíže i s vyhledáváním v encyklopediích a dalších 

materiálech. Podle mého názoru je potřeba, aby více pracovaly samostatně 

s různými zdroji. Myslím, že i k tomu kooperativní učení přispívá. 

Ve fázi reflexe všechny skupiny představily svůj výsledek a doplnily ho 

komentářem. Znovu jsme zopakovali jednotlivé cíle skupin. Nejdříve jsem 

požádala jednotlivé skupiny o jejich hodnocení činnosti. Potom hodnotily druhé 

skupiny práci ostatních. Hodnotily ale jen podle stanovených cílů, nemohly 

srovnávat s vlastní prací ani poradit, co dělat lépe. 
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Toto mi právě nevyhovuje na struktuře hodiny s různými tématy. Chybí mi tu 

srovnání mezi skupinami, možnost ohodnotit práci ostatních i podle své vlastní 

práce, popř. poradit, jak danou činnost zlepšit. 

Rozhodla jsem se tedy zkusit strukturovat hodinu tak, aby všichni 

pracovali na stejném tématu. Předpokládám, že mi tím ubude příprava materiálu 

pro různá témata. Pro jedno téma budu moci mít méně encyklopedií. Dále 

myslím, že se zkrátí doba zadávání úkolu skupinám. Chtěla bych využít toho, že 

se některá témata opakují v jednotlivých ročnících, pouze se více prohlubují. 

Vyzkouším tedy jedno téma rozrůznit pro jednotlivé ročníky. Každý ročník bude 

pracovat na části tohoto tématu. Myslím, že se zaváděním školních vzdělávacích 

programů se otevírá prostor pro vyučování v tématických celcích a to i na 

malotřídní škole. Možná i s využitím metod kooperativního učení. 
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4.2 VYUČOVACÍ JEDNOTKA S JEDNÍM TÉMATEM ROZRŮZNĚNÁ PRO 

ROČNÍKY 

4.2.1 S použitím různých metod 

Téma: Ochrana životního prostředí 

3.ročník 

Téma: Odpady-jejich využití a likvidace 

Cíl: úkolový- seznámit žáky s problematikou likvidace odpadů a jejich dalším 

využitím 

Socio- emocionální - respektování názoru druhých, vzájemná pomoc, 

dohoda, rozdělení rolí. 

Forma práce: čtyřčlenná skupina 

Použité metody: brainstorming 

Práce na produktu 

Zadání: Budete pracovat ve skupině. Rozdělte si práci. Dva budou psát a dva 

diktovat. Nejdříve sepište, co jste zjistili doma pozorováním vašeho odpadu. 

Co vše vyhazujete do domovního odpadu? 

Dále se zamyslete nad tím, zda by se dalo něco z toho ještě vytřídit. Můžeme 

některé z těchto věcí vyhodit do tříděného odpadu? Tyto věci připište do 

speciálních popelnic na tříděný odpad. Vymyslete další, které se mohou do nich 

vyhazovat. 

Postup práce: Žáci si sami rozdělili role zapisovatele a pracovníka 

s informacemi. Sepisovali do připravených nádob své nápady.Viz příloha 8. 

Prezentace a reflexe: Žáci přečetli shromážděné informace ostatním ročníkům. 

Na připravený list odpovídali na otázky. 
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4.ročník 

Téma: Ničivé zásahy člověka do přírody. 

Cíl: úkolový- zamyslet se nad ničivými zásahy člověka do přírody 

Socio- emocionální - naslouchání, naskákat si do řeči, respektování názoru 

druhých, schopnost argumentace, obhájit svůj názor. 

Forma práce: čtyřčlenná skupina 

Použité metody: brainstorming 

Diskuse 

Zadání práce: Budete pracovat ve skupině. Jeden z vás bude sepisovat nápady 

všech. Zamyslete se nad tím, co dělá člověk špatně pro přírodu. Čím ji ničí a 

poškozuje? Tyto nápady sepište na společný papír. Připravte si ke každému bodu 

argument, proč je tento zásah člověka do přírody ničivý. 

Postup práce: Žáci si rozdělili funkce ve skupině. Sepisovali na společný list 

papíru návrhy ničivých zásahů člověka do přírody. Připravovali si argumenty. 

Po 20 minutách se sešli na koberci k diskusi se žáky 5. ročníku. 

Hodnocení: Na konci diskuse jsme ještě debatovali o tom, jestli je víc ničivých 

nebo pozitivních zásahů člověka do přírody. Došli jsme k názoru, že se lidé snaží 

více chránit přírodu a pomáhat ji zachovat pro další generace. 

Reflexe skupinové činnosti: Celá skupina se zamyslela nad průběhem diskuse a 

odpovídala na připravený hodnotící list. ( R W C T ) Viz. příloha 9. 
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5.ročník 

Téma: Jak člověk chrání přírodu. 

Cíl: úkolový - zamyslet se nad pozitivními zásahy člověka do přírody 

Socio- emocionální - naučit se naslouchat, neskákat do řeči, umět obhájit 

svůj názor v diskusi 

Forma práce: dvě tříčlenné skupiny 

Použité metody: Brainstorming ve skupině 

Diskuse 

Zadání: Nejdříve se zamyslete nad pozitivními zásahy člověka do přírody. Jak se 

snaží přírodu chránit a pomoci jí? Tyto vaše nápady sepište.Po20 minutách se 

sejdete se žáky 4. ročníku k diskusi.Připravte si ke každému nápadu argument, 

proč je pozitivní. 

Postup práce: Žáci začali sepisovat své nápady. Co dělá člověk pro to, aby 

zachoval přírodu pro další generace? 

Po dvaceti minutách se sešli k diskusi se žáky 4. ročníku. Jednotlivé strany se 
střídaly v uvádění argumentů. 

Hodnocení: Nejdříve jsme se snažili ukončit debatu nějakým závěrem. Žáci 

společně došli k závěru, že se člověk snaží v současné době více chránit přírodu 

a zachovat ji pro další generace. 

Skupina hodnotila diskusi na připravený list. ( RWCT) 
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Reflexe hodiny se stejným tématem rozrůzněným pro ročníky s využitím 

různých metod. 

Při přípravě této hodiny mi záleželo hlavně na stejném tématu. 

Všichni budou moci na konci hodiny zhodnotit společně, k čemu jsme došli. 

Budeme moci učinit shrnutí se všemi ročníky najednou. Vybrala jsem téma: 

Ochrana životního prostředí. Podle mého názoru je toto téma velmi aktuální a je 

potřeba žáky vést ke kladnému vztahu k přírodě a k její ochraně. 

V rámci prvouky ve třetím ročníku jsme se zabývali odpady, jejich zánikem a 

možností dalšího využití. Využila jsem metodu brainstormingu a práce na 

produktu. Žáci nejdříve sepisovali seznam věcí, které odhazují doma do odpadu. 

Z minulé hodiny měli za úkol doma pozorovat a zapisovat si, co vyhazují. Tento 

seznam z domova nyní využili. Po deseti minutách z tohoto seznamu vypisovali 

odpad, který by bylo možné ještě vytřídit do speciálních kontejnerů. Závěrečné 

shrnutí proběhlo společně s dalšími ročníky. 

Práci 4. a 5. ročníku jsem spojila. Vzhledem k tomu, že nemám možnost 

v jednom ročníku vícero skupin a nemohu tedy využít diskuse těchto skupin, 

rozhodla jsem se pro diskusi dvou ročníků. Čtvrtý ročník dostal za úkol nejdříve 

sepsat ničivé zásahy člověka do přírody. Ke každému bodu museli mít 

připravený také argument do následující diskuse. Proč je zrovna tento zásah 

ničivý? 

Pátý ročník měl v podstatě stejný úkol jen na téma, jak člověk přírodu chrání. 

Připravili si také argumenty do diskuse. 

Po dvaceti minutách se žáci 4. a 5. ročníku přesunuli na koberec k diskusi. Začal 

žák 5. ročníku pozitivním zásahem člověka do přírody. Vysvětlil, proč myslí, že 

tento zásah je pozitivní. Žáci čtvrtého ročníku reagovali na jeho argumenty 

svými negativními zásahy člověka do přírody. Diskuse pokračovala střídáním 

argumentů. Toto cvičení bylo podle mého názoru velmi poučné. Žáci si 

samozřejmě skákali do řeči, nenechali se domluvit. Proto myslím, že bych měla 

zařazovat více takových debat, aby se žáci naučili obhájit svůj názor, ale i 

naslouchat a přemýšlet o názoru druhých. Ve fázi reflexe jsme diskutovali o tom, 

zda člověk více přírodu chrání nebo ji ničí. Znovu jsme i s pomocí 3. ročníku 

zopakovali, co může dělat každý z nás pro to, aby zůstala příroda zachována i 

pro další generace. 

65 



Hodnocení práce ve skupině jsem rozdělila zvlášť pro 3. ročník a společně pro 

ročník 4. a 5. ročník. Třetí ročník hodnotil formou deníku. Každý žáka popsal, 

jak probíhal jejich práce, kdo co dělal, jestli si pomáhali, jestli někdo nepracoval 

spolehlivě. 

Pro 4. a 5. ročník jsem využila hodnotící list z programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení ( příručka Plánování a hodnocení v kooperativní výuce ). 

Každá skupina zatrhávala body, které jim nejvíce vyhovovaly pro popis jejich 

činnosti. 

Z mého pohledu byla realizace této jednotky užitečnější v tom, že jsme mohli na 

závěr všichni mluvit na stejné téma. Diskutovali jsme o zásazích člověka do 

přírody i o tom, co může každý z nás pro její ochranu udělat. 

Neměla jsem však plnou kontrolu nad všemi ročníky. V době, kdy diskutovali 

žáci 4. a 5. ročníku jsem se nemohla věnovat žákům ročníku třetího. Potřebovala 

jsem řídit diskusi. Žáci poprvé vyzkoušeli takovouto debatu a nebyli ještě 

dostatečně zkušení na samostatné řízení diskuse. 

Tím, že žáci pracovali v různou dobu různými metodami, jsem němčin možnost 
sledovat všechny ročníky najednou. Pro příště bych tedy zkusila zadat všem 

ročníkům stejné metody, Předpokládáni, že když budou pracovat ve stejný čas na 

stejné metodě, budu moci lépe sledovat jejich činnost a ujasnit si tak lépe své 
závěry. Pro další realizovanou vyučovací jednotku tedy vyzkouším zadat jedno 

téma společné rozrůzněné pro ročníky s využitím stejných metod. 
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5.2.2 S využitím stejných metod 

Téma :Přírodní společenstva 

Cíl hodiny : úkolový- seznámit se s živočichy vyskytujícími se v různých 

přírodních společenstvech. 

socio - emocionální - dospět ke společnému produktu, dohodnout 

se, naslouchat názorům druhých. 

Zadání úkolu: Budete pracovat ve skupinách tak, jak jste v ročníku. Každá 

skupina má jedno téma: 3. ročník - rybník 

4. ročník - louka 

5.ročník - les, pole (dvě skupiny) 

Z poskytnutých materiálů vyberte živočichy, kteří žijí ve vašem prostředí. Každý 

máte svůj materiál, kterým přispějete k výsledku skupiny. 

Do předem připravených prostředí lepte vybrané živočichy.Pomáhejte si 

navzájem. Pokud si nejste nějakým živočichem jistí, můžete se podívat do 

„Encyklopedie naší přírody" ( Miloš Anděra - Encyklopedie naší přírody ), jestli 

patří do vašeho prostředí. Dodržujte naše stanovená pravidla : všichni pracují, 

nasloucháme druhým, nehádáme se, pomáháme si navzájem, respektujeme práci 

všech členů skupiny. 

1) Brainstorming - k vašemu tématu se pokuste sepsat co nejvíce živočichů, 

kteří žijí ve vašem prostředí.Nejdříve pracujte každý sám, potom dejte své 

poznatky dohromady ve skupině. Máte na to 5 min. 

2) Společná prezentace sepsaných seznamů.5 min 

Každá skupina přečte sepsané živočichy, které vyhledali společně všichni 

členové skupiny. 

3) Práce na společném obrázku k prostředí. Každý žák dostal své obrázky 

živočichů, z kterých má vybrat ty, kteří patří do jejich prostředí. 
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Pokud si někdo neví rady, zkontroluje si podle encyklopedie. 

Viz. příloha 7. 

4) Společná prezentace obrázků- všechny skupiny ukáží své obrázky ostatním a 

doplní komentářem. 

5) Hodnocení na hodnotící listy 

Každý člen skupiny napíše své hodnocení společné práce na předem 

připravený hodnotící list. 

6) Rozdání diplomů za společnou práci 
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Reflexe 

V této hodině pracovali všichni žáci na stejném tématu, ale stále ještě 

ve skupinách podle ročníků. Připravila jsem téma „ Přírodní společenstva". 

Každý ročník dostal jedno přírodní společenstvo. 

3.ročník - rybník 

4.ročník - louka 

5.ročník - les, pole 

Pro uvedení do tématu jsem zvolila metodu brainstorming. Každý měl sepsat co 

nejvíce živočichů, kteří ho napadnou při zadání daného tématu. Sepsané 

seznamy potom dala skupina dohromady a vytvořila jeden seznam společný pro 

všechny ve skupině. Přečetli jsme si seznamy jednotlivých skupin a já jsem je 

sepisovala na tabuli.Dohodli jsme se, že je popřípadě na konci hodiny doplníme 

o nové poznatky. 

Následovalo zadání práce ve skupině. Připomněla jsem žákům pravidla, která 

mají dodržovat. 

Každý žák dostal své materiály, ze kterých vybíral živočichy do prostředí své 

skupiny.Tím jsem chtěla zajistit práci každého žáka na společném produktu. 

Pokud si někdo nebyl jistý nějakým živočichem, mohl použít ke kontrole 

Encyklopedii naší přírody. Zde jsou daná přírodní společenstva přehledně 

popsaná, včetně v nich žijících živočichů. Potěšilo mě, že zkušenější žáci 

pomohli ochotně s vyhledáním informace či rovnou poradili slabším žákům. 

Po dokončení práce jsme se všichni společně podívali na vytvořené obrázky. 

Každá skupina komentovala a popisovala ten svůj. Každý se mohl vyjádřit 

k výsledku jiné skupiny. 

Ve fázi reflexe každý člen napsal na předem připravený hodnotící list své 

hodnocení. Měl popsat práci svou a zbylých členů skupiny, popřemýšlet,co by 

šlo zlepšit a jestli byl splněn cíl daný na začátku hodiny.Vzhledem k tomu, že 

jsme se nacházeli na počátku zavádění kooperativního učení, žáci neměli ještě 

mnoho zkušeností s hodnocením práce skupiny. Vyskytovaly se proto často 

jednoslovné odpovědi. Jako např. Mohlo by se něco na vaší práci zlepšit? 
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Následovala jednoduchá odpověď - ne. Tomuto bych chtěla odpomoci tím, že 

budu číst žákům také svoje reflexe. Tím bych mohla napovědět, nač se mají při 

sledování společné činnosti zaměřit, jak ji popisovat a hodnotit. 

Každému členu skupiny jsem dala diplom za snahu. To je, myslím, dobré 

završení hodiny, určité poděkování za práci a také motivace pro činnosti 

následující. 

Výhoda této vyučovací jednotky byla v tom, že jsme mohli všichni 

společně hodnotit činnost ostatních skupin. Všichni pracovali stejnou metodou 

práce na produktu. Každý mohl srovnat svoji práci s výsledky ostatních, 

rozhodnout, zda se mohl účastnit aktivněji nebo jestli jeho práce byla 

vyčerpávající. Mohl se také poučit od ostatních, jak něco udělat příště lépe. 

Tato struktura vyučovací jednotky mi určitě vyhovovala více než ta 

předešlá. 

Chybělo mi však stále využití různě starých žáků ve skupině. To je specifikum 

malotřídní školy a já bych ho chtěla určitě využít. Předpokládám, že by starší 

žáci mohli pomoci mladším s vyhledáváním informací, mohli by řídit činnost 

skupiny, rozdávat role, řídit diskusi ve skupině. Všechno toto by pro ně bylo 

určitě přínosem. Mladší žáci by se zase od starších naučili spoustu dovedností 

týkajících se řízení práce ve skupině, hodnocení skupiny, práce s informacemi, 

ale i pomáhat si a naslouchat si. 

Jako další formu vyučovací jednotky bych tedy chtěla strukturovat hodinu 

s jedním tématem kooperativně. To znamená, že všechny ročníky rozdělím různě 

do skupin a budou pracovat všichni na stejném tématu. Již teď vím, že v každé 

skupině bude alespoň jeden žák pátého ročníku. 
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4.3 HODINA S JEDNÍM TÉMATEM 

4.3.1 Stejným pro všechny ročníky. 

Téma: Jaký by měl být můj kamarád? 

Cíl: úkolový- charakteristika osob 

Socio- emocionální- zamyslet se nad vlastnostmi, které chci u kamaráda, 

dovednost empatie, hodnocení. 

Forma práce: 3. ročník- čtyřčlenná skupina 

4.ročník- čtyřčlenná skupina 

5. ročník- dvě tříčlenné skupiny 

Použité metody: Volné psaní 

Diskuse 

Rolová hra 

Hodnocení formou deníku 

Zadání práce: Všichni budete pracovat na stejném tématu. Zamyslete se nad tím, 

jaký by měl být váš kamarád. Netýká se to jen vzhledu, ale i vlastností. 

Budete teď tři minuty psát. Pište cokoli vás napadne. Nesmíte přestat psát. 

Pokud vás zrovna nic nenapadá, pište třeba nevím nebo vlnovku. Dále budete 

vaše texty prodiskutovávat ve skupině. Povídat si o pravých kamarádech. 

Nakonec nám každá skupina zahraje scénku o nepovedeném kamarádovi. 

Průběh práce: Žáci začali psát. Upozornila jsem je na blížící se konec limitu. 

Po uplynutí tří minut si ve skupině povídali na toto téma. Co jste napsali? Jaký 

by měl být váš kamarád? Viz příloha 10. 
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Po pěti minutách jsem se zeptala, jestli někoho něco zaujalo z toho, co 

napsali ostatní ve skupině. Diskutovala celá třída a sepisovali jsme na tabuli 

nejěastější názory. 

Dalším úkolem bylo sehrát ve skupině scénku, ve které předvedou situaci, kdy se 

kamarád nezachoval správně jako pravý přítel. 

V závěru hodiny jsme ještě shrnuli své názory a povídali si o těch pravých 

kamarádech a situacích, ve kterých je poznáme podle hesla: „V nouzi poznáš 

přítele." 

Následovala reflexe jakousi formou deníku. Žáci měli pouze popsat, jak 

probíhala jejich práce ve skupině. 
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Reflexe hodiny se stejným tématem pro všechny ročníky 

Po zkušenostech z předchozích realizovaných vyučovacích jednotek, kdy 

bylo velmi zdlouhavé zadání všem ročníkům, jsem chtěla vyzkoušet hodinu, kdy 

budou pracovat všechny ročníky na stejném tématu, jako by byly jeden. 

Využila jsem hodiny slohu. Jako téma jsem zvolila „ Jaký by měl být můj 

kamarád?". Zvolila jsem ho zcela účelově. V poslední době se ve třídním 

kolektivu vyskytly problémy mezi žáky. Chtěla jsem tedy touto formou s nimi 

pohovořit na téma povahových vlastností člověka. Doufala jsem, že se někteří 

z této hodiny poučí a zamyslí se nad sebou. 

Vyučovací jednotku jsem rozdělila na čtyři fáze: Volné psaní, diskuse, rolové 

hry a hodnocení. 

V první fázi jsem dala dětem limit tří minut na psaní jejich myšlenek na toto 

téma. Dohlížela jsem, aby všichni psali. Upozorňovala jsem na blížící se konec 

limitu. 

Dále žáci utvořili skupiny, ve kterých jsou zvyklí pracovat. Četli si navzájem své 

texty. Vyskytli se i tací, kteří nechtěli ve skupině číst. Nikdo je nenutil a všichni 

nakonec dobrovolně přečetli své texty. 

Po prodiskutování ve skupině jsem se ptala celé třídy. Zaujaly někoho z vás 

názory jiného člena vaší skupiny? Chce někdo přečíst svůj text celé třídě? Číst 

chtěli všichni. Postupně jsem sepisovala na tabuli opakující se myšlenky. 

Všichni se mohli podívat na společný názor všech. 

Nejčastěji se vyskytly body : hodný, nesmí podrazit, lhát, přátelský, nesmí se 

prát. Kladla jsem ještě doplňující otázky : Co podle vás znamená, když má být 

kamarád hodný? Co znamená přátelský? Doplnili jsme tedy ještě další vlastnosti. 

Mezi vlastnostmi navrženými dětmi se neobjevila ochota pomoci. Ta mně 

připadá velice důležitá. Zeptala jsem se tedy dětí. „Co mi tady často v hodinách 

děláme? K čemu vás nabádám?"Jedna žákyně odpověděla: „Abychom si 

pomáhali." Zeptala jsem se ještě: „ Proč je ochota pomoci od přítele důležitá?" 

Dostala jsem odpověď od žákyně 3. ročníku: „Protože v nouzi poznáš přítele." 

Tato věta mě velice příjemně překvapila. 
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V další fázi si každá skupina připravila situaci, ve které se nějaký kamarád 

nezachoval správně. Skupiny dostaly 15 minut na přípravu a pak sehrály svou 

scénku ostatním. Po zhlédnutí scénky jsem se ostatních skupin ptala, co bylo 

špatné na chování kamaráda. Vyskytla se tato témata: krádež, braní drog, násilí a 

lhaní. 

Po sehrání scének jsme ještě jednou diskutovali o ideálním kamarádovi a jeho 

vlastnostech. Shrnuli jsme, které nám vyhovují a které ne. Popsali jsme i to, jak 

chceme,aby se k nám kamarád choval. Došli jsme k závěru, že nikdo není 

dokonalý, ale že se pokusíme být tím nejlepším kamarádem pro ostatní. 

Následovala fáze reflexe formou deníku. Každý žák popsal práci skupiny ze 

svého pohledu a přidal své hodnocení. 

Takto strukturovaná vyučovací jednotka mi vyhovovala po všech stránkách. 

Ubyla starost se zdlouhavým zadáváním a vysvětlováním na začátku hodiny. 

Tím se velmi zkrátil čas organizační fáze a prodloužila se doba práce na tématu, 

což je samozřejmě pro žáky velmi pozitivní. Mají více času na zpracování 

tématu. 

Další důvod, proč mi tato struktura hodiny vyhovovala je, že jsem mohla více 

sledovat práci jednotlivých skupin a srovnávat jejich míru zkušeností. 

Pozorovala jsem jejich schopnost diskuse, hlavně to, jak se stydí mluvit. Žáci 

třetího ročníku se nejméně zdráhají přečíst své myšlenky, kdežto žáci čtvrtého a 

pátého se už více stydí a bojí se posměchu skupiny. 

Chtěla bych tuto strukturu využívat především v hodinách slohu, kdy mohu řešit 

určité mezilidské problémy formou vypravování, různých příběhů i 

dramatických her. Dále pak mohu stejně postavenou hodinu realizovat v různých 

projektových dnech najedno téma. 

Bohužel nyní bezprostředně po realizaci této hodiny ještě nedokážu říci, zda se 

situace v kolektivu nějak zlepšila. Doufám, že ti žáci, kterých se tento problém 

týkal, se nad sebou alespoň zamyslí a zlepší své chování k ostatním. 

Stále mi ale chybí struktura hodiny, při které bych využila spolupráce různě 

starých žáků. To je specifikum malotřídní školy a já ho určitě hodlám využít. 

Jako další vyučovací jednotku tedy realizuji hodinu se stejným tématem 

kooperativně. Což znamená, že žáci budou promícháni ve skupinách .Již teď 

vím, že využiji žáky pátého ročníku pro vedení skupin. 
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4.3.2 Kooperativně 

Téma: Podmořský svět 

Forma práce: Skupinová - různě promíchané ročníky. 

2 skupiny po 5 žácích 

1 skupina po 4 žácích 

Dva žáci z pátého ročníku v každé skupině. 

Role ve skupině: Jeden žák z pátého ročníku - organizátor 

Druhý žák z pátého ročníku - pozorovatel, hodnotitel 

Ostatní žáci - pracovníci s informacemi 

V případě potřeby žáci pátého ročníku pomáhají ostatním 

Cíl hodiny:úkolový - blíže se seznámit s některými skupinami živočichů žijícími 

v moři. 

socio - emocionální - práce s informacemi, pomoc mladším 

spolužákům, naslouchání, respektování názoru. 

Zadání úkolu: Budete pracovat ve skupinách, do kterých jsem vás rozdělila. Žáci 

pátého ročníku si rozdělí funkce: organizátor, pozorovatel a hodnotitel 

Ostatní budou pracovníci s informacemi. Organizátor a zapisovatel rozdělí 

materiál a posléze bude sepisovat informace, které mu budou diktovat 

pracovníci s informacemi. Pozorovatel a hodnotitel si během činnosti zapisuje, 

jak kdo pracuje, popř. jak by mohl pracovat lépe. Tyto informace využije při 

hodnocení práce skupiny. 

Postup práce: 1) V - CH - D (Víme - Chceme vědět - Dozvěděli jsme se ) 

Skupina si rozdělí list papíru na tři části a sepíše, co ví, co 

chce vědět. Poslední část nechte prázdnou a vraťte se k ní při 

fázi reflexe. Viz příloha 11. 
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2) Společné čtení sepsaných listů. 

3)Metoda skládačky - pracovníci s informacemi se sejdou 

V expertních skupinách pracují na informacích 

o potravě,zvláštnostech živočichů, zástupcích těchto skupin. 

Po návratu do domovských skupin sdělili své informace 

ostatním a začali pracovat na naučné tabuli. 

4) Prezentace vyrobených tabulí. 

5) Reflexe činnosti. Hodnotitelé zapíší hodnocení na hodnotící 

arch. 
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Reflexe 

Žáci v rámci celodenního projektu pracovali celý den společně ve 
smíšených skupinách. 

Tématem tohoto projektu bylo „ Podmořský svět". Nejdříve jsem rozdělila žáky 

tak, aby vznikly tři skupiny. V každé skupině museli být dva žáci pátého 

ročníku. 

Předem jsme se dohodli na tématech naučných tabulí. Žáci si tedy přinesli i 

z domova různé materiály s tématikou - chobotnice, medúzy a delfíni. 

Po sdělení rolí jednotlivým žákům začali pracovat metodou skládačky. 

Pracovníci s informacemi se sešli v expertních skupinách, kde pracovali se 

všemi materiály, které měli k dispozici. 

Každý žák odcházel z expertní skupiny vybaven novými poznatky. Ty potom 

sdělil ve své domovské skupině. Zapisovatel je psal na velký arch papíru. 

Všichni společně doplňovali obrázky. 

Popsala jsem zde jednu hodinu tohoto projektu. Využila jsem zkušeností starších 

žáků. Ti organizovali práci a zadávali úkoly členům skupiny. Druhý žák pátého 

ročníku pozoroval a hodnotil. Zároveň měli pomáhat v případě potřeby slabším 

žákům. 

V této hodině jsem využila možnosti pracovat s dětmi ve třech skupinách 

na jednom tématu. Spolupracovali různě staří žáci. Starší pomáhali mladším. 

Možnost využít skupiny různě starých žáků je velmi výhodná jak pro mladší, tak 

pro starší žáky. Pro mladší kvůli sociálním dovednostem jako je naslouchání, 

respektování názoru či umění diskuse. Starší se zase naučí pomoci mladším 

s prací s informacemi, vyhledáváním v různých materiálech. 

Takto strukturovanou hodinu bych ráda využívala při projektech. Myslím, 

že zkušenosti starších jsou pro ty mladší velmi cenné a chtěla bych je maximálně 

zužitkovat. 
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5. SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

V praktické části této práce jsem popsala tři realizované jednotky při 

vyučování na malotřídní škole. Jednalo se o různé formy kooperativního 

vyučování. 

1) Tři ročníky pracovaly každý na svém tématu. Příprava i realizace této hodiny 

byla obtížná. Příprava spočívala v tom, že jsem musela sladit jednotlivé činnosti 

tak, aby pracovaly všechny ročníky ve stejnou dobu. Potřebovala jsem je 

sledovat a zapisovat si různé postřehy pro mou reflexi. 

Realizace byla obtížná i proto, že zadání úkolu a sdělení cílů všem skupinám 

zvlášť je časově náročné. I prezentace a reflexe neplní svou funkci. Ostatní 

ročníky nemají srovnání se svou prací a tudíž nemohou hodnotit jejich práci 

z tohoto pohledu. V jednotce s různým tématem s použitím stejných metod 

ubylo zdlouhavé zadávání, vysvětlování metod. Stále mi však nevyhovovala 

nemožnost srovnání práce všech ročníků najednou. Nemohla jsem pozorovat 

jednotlivé skupiny při práci. V závěru žáci neměli srovnání se svými vysledky 

práce. 

2) Proto jsem se rozhodla zkusit se žáky hodinu se stejným tématem, při které 

jednotlivé ročníky pracovaly-na svém podtématu. Ve výsledku jsme spojili práci 

všech ročníků v jeden celek. Tím jsem zlepšila alespoň fázi reflexe, při které 

mohou hodnotit všechny ročníky najednou. Zadávání bylo sice stejně časově 
náročné, protože každý ročník mčl své podtéma. V závěru hodiny jsme mohli 

všichni společně zhodnotit celkovou práci všech a popř. diskutovat na problémy. 

V prvním případě vyučování jednomu tématu jsem propojila čtvrtý a pátý 

ročník . Žáci spolu mohli diskutovat. Opět jsem se nemohla stejně věnovat všem 

ročníkům, což mi neumožnilo poučit se do dalších variant jednotek. 

Ve druhém případě jsem zadala všem ročníkům stejné metody a tím si 

zjednodušila i zadání. Měla jsem mnohem více času na pozorování všech skupin. 

3) V tomto případě jsem si ještě více chtěla ulehčit zadávání. Potřebovala jsem 

více času na pozorování. Proto jsem realizovala jednotku se stejným tématem a 

spoužitím stejných metod.Pořád mi tu však chybělo použití některých metod. 

Rozhodla jsem se tedy pro jednotku, kdy budou pracovat všichni žáci bez rozdílu 
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ročníku ve smíšených skupinách.Třetí jednotka byla tedy jednodušší, co se týká 

přípravy, neboť jsem mohla připravit pro všechny skupiny stejnou práci. Při této 

hodině jsem použila i metody, které potřebují více skupin pracujících na stejném 

tématu. 

Všichni mohou zhodnotit práci ostatních, protože znají zadání a požadavky na 

úspěšné splnění úkolu. Jako obrovské pozitivum vidím možnost spolupráce 

starších žáků s mladšími. Ti mohou organizovat činnost a naučit mladší 

spolužáky různým sociálním dovednostem, ale i kompetencím spojených 

s učením. 

Tento způsob kooperativní výuky však nelze uplatňovat stále. Všechny ročníky 

se nemohou učit stejné učivo. 

Jako optimální bych tedy zvolila způsob druhý. V současné době při tvorbě 

školních vzdělávacích programů je možné zvolit pro všechny ročníky stejná 

nebo podobná témata a rozrůznit je pro jednotlivé ročníky tak, aby se vždy 

v dalším ročníku učivo prohlubovalo. 

Samozřejmě budu i nadále využívat spolupráci různě starých žáků při rozličných 

projektech a tématických dnech. 
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6.ZÁVĚR DIPLOMOVÉ PRÁCE 

K vyučování na základní škole jsem se dostala shodou náhod hned 

po maturitní zkoušce. Byla jsem velmi nezkušená. Snad právě proto jsem 

se snažila vyhledávat pro žáky zajímavé činnosti a metody, které by jim 

vyučování zpříjemnily. Měla jsem štěstí také na kolegy, kteří mě s těmito 

metodami seznamovali. 

Již od začátku jsem měla jasno v tom, co chci žáky naučit. Z toho důvodu 

jsem si vybrala kooperativní učení jako prostředek získávání životních 

kompetencí. 

S metodami kooperativního učení jsem se poprvé seznámila na 

přednáškách v rámci studia a později na kurzu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení, mohla jsem si tyto metody vyzkoušet na vlastní kůži. 

Na základě těchto zkušeností jsem se chtěla blíže seznámit s principy 

kooperativního učení a se vším, co s ním souvisí. Na řadu bodů, které je 

potřebné prostudovat v souvislosti se zaváděním tohoto stylu učení jsem 

narážela až během praxe se žáky. 

Jako nejdůležitější složku kooperativního učení vnímám hodnocení. Učitel 

si musí udělat jasno v tom, jak bude hodnotit obsah práce žáků a jak 

rozvoj kompetencí žáků. 

V praktické části této práce jsem se věnovala akčnímu výzkumu na 

malotřídní škole. Formuluji obtížnosti, které se pojí se specifiky 

vyučování na malotřídní škole. Největší potíží pro mě bylo skloubit 3 

ročníky v jedné hodině a vyučovat je kooperativně. Zkoumala jsem tedy 

různé varianty vyučovacích jednotek tak, aby splňovaly principy 

kooperativního učení a vyhovovaly mně i dětem. Hlavním hlediskem při 

přípravě těchto jednotek byly pro mne získané dovednosti. Moje 

očekávání byla, že se žáci naučí lépe pracovat s informačními zdroji, 

organizovat práci, komunikovat a hodnotit činnost svou i druhých. 

Po roce práce s jednou třídou mohu konstatovat, že žáci umí mnohem 

účinněji komunikovat, naslouchat, pomáhat druhým. Děti se staví také 

mnohem zodpovědněji k výsledkům společné práce než na počátku. 

80 



Přinášejí další studijní materiály, myslí kriticky, kladou otázky a hodnotí. 

Doufám, že dovednosti, které žáci získali naším společným snažením 

budou dále rozvíjet. Plně si uvědomuji, že přechodem na další stupeň 

základního vzdělávám, se žáci setkají s jinými metodami dalších učitelů. 

Všem žákům bych přála, kteří budou rozvíjet i jejich životní kompetence. 

A to je podle mého názoru i cílem současných trendů ve vzdělávám. 
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SKUPINO VÉ SEBEHODNOCENÍ DISKUSE 
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A'ef /sme dospěli k zá-
věru, prodiskutovali 
jsme více návrhů. 

Na závěr jsme shrnu-
li naše společné stanovisko. 

Někdo z.naší skupiny 
dělal použitelné poznámky. 

Ujistili jsme se, že 
rozumíme úkolu, 
než jsme se dali 
do další práce. 

Drželi jsme jje 
vytčeného úkolu. 

Každý přispěl 
nějakou připomínkou. 

Neskákali jsme do 
řeči svým kolegům 
(nechali jsme se navzá-

jem domluvit) 

i 
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