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Ú V O D 

„ Pro přežití společenství je nutná spolupráce mezi jeho příslušníky. 

Přežití lidské společnosti umožnila schopnost spolupráce jejích členů. 

Úspěchu nedosáhli tu či onde zvýhodnění jedinci, ale skupina. 

V lidských společenstvích mají největší naději na přežití zvýhodnění 

jedinci, kteří jsou nejlépe vybaveni pro spolupráci ve skupině." 

/Ashley Montague, 1965/ 

Zamýšlím se nad tím, co vede k přežití jedinců lidského rodu. Byla to a 

je kompetice nebo kooperace? Porážka slabšího je cestou k rozvíjení 

našich životů, či snad spolupráce jedinců zajistí naplnění života 

každého z nás a zároveň přežití lidského rodu. Vědci z řad etologů 

zkoumají vazby mezi živočichy v rámci druhu i mimo něj. Dohady se 

točí kolem již zmíněné kompetice a kooperace — tedy, zda větší 

předpoklady pro přežití má sobecky se chovající jedinec, či kooperující 

skupina. 

Konrád Lorenz ve svém díle Odumírání lidskosti uvádí: „Názorové 

přizpůsobování v rámci určité sociální skupiny vytváří jednotu a 

bratrství. Společné dovednosti a chtění pak vytvářejí sociální 

jednotu. Člověk naplňuje svůj život právě při spolupráci s ostatními 

příslušníky v rámci určité sociální skupiny. " /Lorenz 1997, s.45/ 

Pojem kooperace / z lat. cooperare - spolupracovat/ je předmětem 

bádání mnoha vědních oborů. Jak zmiňuje Hana Kasíková: 

„Kooperace je složitým společenským jevem, který se ocitá v zájmu 

mnoha vědních disciplín - sociologie, politologie, historie, 

ekonomických a právních věd, ale také etologie, sociobiologie, genetiky 

a ekologie. " /Kasíková 2001, s.7./ 
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Sociologie a zejména sociální psychologie vidí kooperaci jako kategorii 

klíčovou - vrcholný způsob interakce. Tato kooperace pak může 

směřovat k společensky hodnotným nebo nepřijatelným cílům. Lidé 

mohou spolupracovat na bázi dobrovolnosti či nutnosti, vědomě či 

nevědomě. 

Kooperace je jevem, který probíhá od samotného úsvitu lidských dějin 

a nabývá na významu v naší současné kosmopolitní 

společnosti.Usuzuje se, že schopnost vzájemné komunikace a 

spolupráce v tlupě umožnila přežití jediného druhu ,Jíomo", 

takzvaného „moderního člověka", jehož jsme potomky. V dnešní 

společnosti je spolupráce nepochybně důležitá z hlediska zachování 

bezpečnosti a zdraví jedinců. Je též nezbytná z důvodu udržování tradic 

dané společnosti a její duchovní pospolitosti. 

V dnešním světě jsme svědky střetávání dvou fenoménů - vzájemného 

prolínání kultur různých národů na straně jedné a uzavírání se za 

neproniknutelné hranice vlastních tradic na straně druhé. Tyto střety, 

odehrávající se na mezinárodním poli, zasahují určitým způsobem 

každého z nás. V situaci, kdy dochází k ničení, zabíjení a 

nedorozumění, jsme nuceni pomáhat, zachraňovat nebo alespoň 

přemýšlet, jak předcházet těmto střetům, jak se domluvit, jak navázat 

spolupráci a zůstat přitom svébytnými příslušníky dané kultury. 

Kooperace se odvíjí na různých úrovních života člověka a vychází 

z přírody samotné. Proces spolupráce probíhá v soukromí každého 

z nás, na pracovišti, ve společnosti, ve světě. Na stránkách novin i při 

sledování televize můžeme vysledovat každodenní snahy o spolupráci 

mezi lidmi, státy, národy. 
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I přes možná rizika a některé neblahé důsledky kooperace /minulostí 

ověřené ovládání lidí ideologií vládnoucích skupin/ si myslím, že je 

zapotřebí, aby lidé společně komunikovali, naslouchali si, domlouvali 

se, vytvářeli společná díla, společně udržovali tradice, z kterých 

vyrůstají naše kořeny Je nutné, abychom společně bránili přírodu před 

nátlakem a zneužíváním průmyslových společností, kriticky hodnotili 

činnost nadnárodních skupin, společně nacházeli kompromisy při řešení 

zásadních otázek tohoto světa, vyjednávali a hledali východiska cesty 

naší civilizace při současném zachování přírodních ekosystémů. 

V současné době nabývá vzájemná spolupráce na důležitosti a je možná 

i podmínkou našeho přežití. Každý z nás uskutečňuje a naplňuje svůj 

život právě při vědomé či nevědomé spolupráci s ostatními.Kooperace 

se stává klíčovým fenoménem naší společnosti. 

Lidé na celém světě jsou stále více propojeni vzájemnou závislostí. 

Je tedy nezbytně nutné, aby škola jako instituce výchovy a vzdělávání 

reagovala na základní požadavek společnosti - nutnost kooperovat. 

Je zapotřebí vychovávat mladou generaci tak, aby jí zásady kooperace, 

jako je vzájemná komunikace a naslouchání, respektování svobody 

druhého, tolerance a další, byly vlastní. A proto získávání 

kooperativních dovedností, které vedou ke schopnosti kooperovat se 

stává jedním z klíčových cílů vyučovacího procesu. Je potřeba, aby se 

umění vytvářet mezilidské vztahy na principech kooperace žáci učili již 

od prvních ročníků základní školy. Jsem učitelkou prvního stupně 

základní školy a mým úkolem je vytváření podmínek, ve kterých je 

možné realizovat kooperativní výuku, která umožňuje všem 

zúčastněným nabývat sociokognitivních dovedností. 
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Cíle diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je reflexe tříletého období kooperativní 

výuky na základní škole. Zhodnocení podmínek, organizace a činností 

vedoucích ke splnění výchovně vzdělávacích cílů . Posouzení možností 

kooperativní výuky v nej nižších ročnících základní školy povede 

k promýšlení dalšího zefektivnění mé výuky. 

V teoretické části se zaměřuji na pojem kooperace v pedagogickém 

kontextu, na cíle a prvky kooperativní výuky. Zároveň se snažím 

nahlédnout prostřednictvím odborné literatury do historie vývoje 

kooperativních přístupů ve vyučování. 

Ve výzkumné části sleduji cíle, metody a organizaci výzkumu 

kooperativní výuky. Předkládám praktické příklady realizace této 

výuky v prvních třech ročnících prvního stupně základní školy. 

Závěrem pak shrnuji své poznatky a zkušenosti z této mé pedagogické 

činnosti. 

Akční výzkum, který jsem zvolila pro tuto práci, je výzkum, který vede 

učitel ve své vlasmi třídě. Má za cíl formování, dokumentaci a 

zlepšování procesu výuky, učení i školního života. Úkolem této práce je 

popsání a následná reflexe realizace kooperativních přístupů 

v každodenní praxi. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Kooperace v pedagogickém kontextu 

Hana Kasíková /2001 / uvádí přehled nejrůznějších významů pojmu 

kooperace v souvislostech pedagogické teorie i programů vzdělávací a 

pedagogické praxe. 

Jedním z těchto významů jsou příklady pedagogických hnutí, která 

pracují na bázi konstruktivistických modelů poznávání ve vyučování. 

Tato hnutí si kladou za svůj cíl rozvoj celé osobnosti, nejen tedy 

rozvoj intelektový. 

Kasíková dále vyzdvihuje kooperaci jako cílový požadavek vzdělávání 

a vyučování, neboť kooperace by se měla stát součástí hodnotové 

orientace člověka. Na poli evropského vzdělávání je pak kooperace ve 

vzdělávání vymezena jako klíčová kompetence. Vždyť člověk se musí 

naučit a dále být schopen pracovat v týmu, zde také řešit konflikty a 

činit rozhodnutí. 

Kooperace, jako základní charakteristika nového pojetí školního 

vzdělávání, je dalším z významů kooperace v pedagogickém kontextu. 

Zde se hovoří o kooperaci jako předpokladu efektivního vzdělávání. 

Nové pojetí s sebou přináší důraz na procesy objevování v procesu 

učení, aktivitu žáků, kteří se podílejí na konstruování nových poznatků, 

rozvíjení individuálních předpokladů žáků, kooperativní uspořádání 

sociálních vztahů ve vzdělávacím procesu a jiné. 
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Kooperace se dále objevuje jako rys modelů výchovy, které vycházejí 

z principů participativnosti a celostnosti ve vzdělávání.Opět je zde 

kladen důraz na mnohostranné formování jedince, tedy rozvoj 

duchovní, tělesný i sociální. Participace pak spočívá v aktivním 

zapojení žáků do procesu vyučování, kdy formování nových poznatků 

probíhá za předpokladu spolupráce, vzájemné pomoci a převzetí 

zodpovědnosti za vlastní učení. 

Další význam kooperace dává H. Kasíková do souvislosti 

s Bertrandovou klasifikací teorií vzdělávání, kdy kooperativní učení 

je řazeno mezi sociokognitivní teorie vzdělávání. Takováto teorie klade 

důraz na sociální a kulturní faktory při nabývání nového poznání. 

Kooperativní učení jako specifická reálná podoba vyučování je opřena 

o principy, mezi které patří: vzájemná pomoc, tolerance, získání 

dovedností přesně formulovat svoje myšlenky, naslouchat druhým, 

kriticky reagovat na názory a požadavky skupiny, dovednost hodnotit 

sebe i druhé ap. 

Kooperaci lze též chápat jako charakteristiku vztahů. Tato kooperace 

má dva aspekty: spolupráci žáků mezi sebou a spolupráci mezi učitelem 

a žáky.H. Kasíková vyzdvihuje vztah kooperace mezi učitelem a žáky 

jako podmínku pro utváření příznivého klimatu ve třídě. 

Na závěr je zmiňován význam kooperace institucí, kdy je možno chápat 

školu jako otevřenou organizaci spolupracující s ostatními institucemi. 

Tyto instituce pak mohou participovat na úkolech školy a obohacovat 

její vzdělávací a výchovné možnosti. 
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Z tohoto komplexního přehledu H. Kasíkové se zaměřím v další části 

na ty významy kooperace, které se dotýkají školní praxe, které jsou 

důležité z hlediska každodenního vyučování na prvním stupni základní 

školy. 

1.1.1. Kooperace jako cíl vyučování a výchovy 

Škola je místem , kde je žák v průběhu procesu výchovy a vzdělávání 

připravován na své budoucí povolání, na svůj budoucí život ve 

společnosti. Škola sama je životem žáka, kde probíhá každodenní 

interakce s ostatními spolužáky a učiteli. Už zde je potřeba 

spolupracovat, komunikovat, řešit společně problémy a úkoly, právě 

tady je potřeba nést zodpovědnost nejen za rozhodnutí vlastní, ale i 

společná. 

Je to tedy každodenní vyučování, které by mělo odrážet požadavky 

společnosti a reálné potřeby života. Škola by v tomto ohledu měla 

sledovat kroky, kterými se daná společnost ubírá a kriticky na ně 

reagovat v samotném procesu výchovy a vzdělávání. Vyučování musí 

být aktuální, škola musí být životaschopná. Cílem výuky by tedy mělo 

být vedení žáků ke kooperaci, při které získají dovednosti potřebné a 

uplatnitelné každodenně. 

Jsme v současném světě svědky nástupu zcela nových technologií a 

objevů ve světovém měřítku. Generace současných žáků základních 

škol bude pravděpodobně v průběhu několika let řešit zcela odlišné 

problémy civilizace /respektive takové, kterým zatím nepřikládáme 

význam/, a to jsou například: důsledky změn klimatu, narušení 

ekosystémů, důsledky genových manipulací, negativní i pozitivní rizika 

globál izace. 
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Je nutné v současné škole vybavit žáky potřebnými dovednostmi a 

schopnostmi, a to zejména dovednostmi pracovat v týmu, řešit společně 

vznikající problémy. Vždyť množství poznatků tohoto světa je tak 

ohromné, že pouze pracovní týmy jsou schopny řešit náročné úkoly. 

Ohrožení přírody a lidské populace je z mnoha důvodů tak rozsáhlé, že 

jen společná domluva přesahující hranici vlastních území může vést 

k řešení naléhavých problémů lidského společenství, jehož existence je 

podmíněna vyvážeností přírody. 

Již tedy na úrovni základní školy, prvního stupně, je potřeba směřovat 

výchovu a vzdělávání k nabývání dovedností a schopností, které budou 

žákům prospěšné právě v procesu vzájemné spolupráce. 

Podle Hany Kasíkové /2001/ je kooperace zvažována jako součást 

hodnotové orientace vyjadřující všelidské hodnoty a jako součást 

kompetenční výbavy člověka v současnosti i budoucnosti. Kooperace 

se v tomto smyslu objevuje i v diskusi nad smyslem a pojetím 

současného vzdělání, cílovými charakteristikami školního vzdělání a 

vyučování. Kooperace je tedy základním pojmem současných 

školskopolitických dokumentů. 
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1.1.2. Kooperativní přístupy ve výuce jako předpoklad 

přeměny současné školy 

Na úvod této kapitoly si dovolím ocitovat názor doc.Dr. Vladimíry 

Spilkové, Csc., a to z knihy Učím s radostí: 

„Idea humanizace, jako vůdčí princip současné proměny školy, 

znamená tedy výrazné zesílení antropologické orientace, zvýšený zřetel 

k dítěti, porozumění jeho potřebám, zájmům a možnostem rozvoje /na 

dítě orientovaná výchova, vzdělávání, vyučování, - child- centred 

education/. Důraz je kladen na partnerský přístup k dítěti, na úctu, 

respekt a důvěru v jeho schopnosti, vnitřní aktivitu a tvořivé síly. 

Z hlediska metod a strategií výuky je místo tradičního předávání 

poznatků v hotové podobě /transmisivní pojetí výuky s dominancí 

frontální orientace a verbálních metod/ zdůrazňován význam hledání, 

experimentování, objevování a konstruování nových poznatků na 

základě žákovy vlastní činnosti, zkušeností, prožitků a ve spolupráci 

s ostatními /konstruktivistické přístupy s důrazem na individuální a 

kooperativní učení, metody projektů, řešení problémů, hravé 

činnosti/. " /Spilková 2003, s.8./ 

Transmisivní pojetí výuky, které převládalo v minulých letech na 

našich školách, předpokládalo předávání hotových poznatků od učitele 

směrem k žákům, zpravidla při frontální formě výuky. Žáci projevovali 

pasivitu, neboť při pouhém přejímání poznatků nebyli nuceni 

k přemýšlení nad daným problémem. Nebyli mnohdy vedeni k hledání 

jiných cest a způsobů řešení, sami se nepodíleli na objevování. 

Nesháněli a netříbili informace - dostali je hotové. Předložené 

informace nebyly zpravidla diskutovány, ale byly předloženy v hotové 

podobě k naučení. Při tomto způsobu výuky nebylo dáváno mnoho 

prostoru ke společné práci - kooperaci žáků. 
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V současné době se do popředí dostávají konstruktivistické přístupy, 

kdy ve vyučovacím procesu dochází k postupnému budování poznání 

cestou objevování, nacházení různých cest, přístupů a způsobů , a to 

vše v sociální interakci, při spolupráci s ostatními, zpravidla při 

skupinovém uspořádání. Kasíková /1997/ uvádí, že konstruktivní škola 

je vybudována na reálné podstatě učení jako sociálního procesu a učení 

ve skupině je potom tou nejpřirozenější charakteristikou vyučování. 

A právě kooperativní výuka uplatňuje takové metody a formy práce, 

které vedou k interakci s ostatními. Při kooperativních přístupech ve 
r 

výuce nabývají žáci schopnosti nejen kognitivní, ale i sociální. Úkoly 

se řeší společně, dochází ke konfrontaci nových poznatků Šanci mají 

všichni, kteří tvoří tým, neboť každý přispěje svým dílem k dosažení 

cíle. 

v 

Škola jako instituce, kde probíhá výchova a vzdělávání, nesmí zůstat 

pozadu za životem společnosti a musí velmi aktuálně přizpůsobovat 

své metody a formy práce nově vznikajícím podmínkám. Proto by 

tradiční přístupy měly být doplňovány přístupy alternativními, tedy i 

kooperativními. 

2.1.1. Kooperativní výuka, její znaky a cíle 

Kooperativní výuka je alternativa k tradiční výuce. Směřuje ke 

kooperativnímu učení, ke kterému dochází při splnění určitých 

podmínek. Tyto podmínky jsou: vzájemná propojenost žáků při plnění 

úkolů, interakce tváří v tvář, využívání rozmanitých dovedností 

v kooperující skupině, nutnost osobní odpovědnosti, reflexe společné 

činnosti a dosažené úrovně. 
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Kooperativní výuka je tedy proces, při kterém žák nabývá nových 

poznatků, zkušeností a dovedností při spolupráci s ostatními, zpravidla 

v kooperující skupině, za podmínek, které zajišťují pozitivní vzájemnou 

závislost. Učitel je tím, kdo v tomto procesu vede žáky k vyučovacímu 

cíli /cílům/, kdo organizuje výuku, vyučovací jednotku, kdo reflektuje 

výsledky žáků a spolu s žáky hodnotí plnění jednotlivých úkolů. Při 

kooperativním vyučování by měl učitel uplatňovat metody a formy 

práce, které umožňují interakci s ostatními, ba ji přímo vyžadují. Při 

takovém vyučování nabývají žáci schopnosti nejen kognitivní, ale i 

sociální. 

Klíčovou kategorií ve vyučování a učení - tedy i kooperativním 

vyučování a učení - je cíl. Dovolím si zde zformulovat cíle tak, jak je 

uvádí Hana Kasíková/2001,s.89-90/. 

Prostřednictvím cílů je jedinec formován jako celistvá osobnost. 

Dochází tedy k rozvoji všech úrovní žákovy osobnosti. Cíle slouží jako 

výchozí bod k výběru obsahů adekvátních pro kooperativní činnost a 

orientují kooperativní učební skupiny na vyhledávání prostředků 

k jejich naplnění. V neposlední řadě jsou cíle výchozím kritériem i pro 

hodnocení činnosti. Cíle stanovené učitelem mohou ústit k cílům 

skupinovým, které jsou poté činitelem formulujícím cíle individuální. 

Pojítkem všech cílů v kooperativní výuce je úsilí o mnohostranný 

rozvoj jedince. Učení, které probíhá v interakci s druhým -

kooperativní učení - může dle H. Kasíkové /2001,s.90/ přispět: 

- k rozvoji vyšších poznávacích procesů 

- utváření kritického myšlení 

- rozvoji kreativního myšlení 
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- uvědomování si zájmů a potřeb jiných 

- formování tolerantních postojů 

- k rozvoji týmové práce 

- formování sociálního svědomí 

- k rozvoji dovedností a schopností 

důležitých pro procesy celoživotního učení 

Úkoly při kooperativní výuce vedou ke splnění cílů v kognitivní oblasti 

a zároveň v oblasti sociální. Jedinec, který dílčí úkoly plnil, „prošel" 

cestou sbírání a třídění informací, konzultace řešení s ostatními členy 

skupiny, cestou pozitivního dohadování, argumentování, hájení svých 

názorů, naslouchání druhému, případně přijetí názorů druhého na 

základě konstruktivní kritiky apod. Toto vše formuje osobnost každého 

jednotlivého člena skupiny. 

1.2. Z historie vývoje kooperativního učení 

Idea spolupráce, jak uvádí Hana Kasíková /2001/, k zvládání učební 

látky je velmi stará.Je možno ji najít například již ve spisech Aristotela, 

Platona a dalších. Quintilián v prvním století našeho letopočtu zmiňuje 

metodu, kdy žáci starší či zkušenější upevňují učivo s ostatními ve 

skupině.Tento systém pomocníků je nazýván „tutoring". 

Hana Kasíková dále připomíná monitoriální systém J.A.Komenského, 

kdy učitelův pomocník pracuje se skupinou žáků a má jako delegát i 

jistá práva. Na principu pomocníků pracovala i Bellova - Lancesterova 

soustava vyučování.Jeden učitel mohl pomocí monitorů vyučovat až 

osm set dětí. V roce 1806 byla otevřena lancasteriánská škola v New 

Yorku.V rámci školského hnutí na počátku 19.století byl v Americe 

položen i silný důraz na učení s pomocí druhých. J.B.Girard zaváděl 
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systém vzájemného učení s důrazem na sociální funkce tohoto 

působení. Francise Parkera , který ve své práci navazoval na evropskou 

pedagogickou linii, prosazoval metody podporující kooperaci 

s důrazem na sociální faktor ve výchově. 

1.2.1. Reformní hnutí a jeho pohled na kooperaci ve vyučování 

Přelom 19. a 20. století je charakterizován odklonem od herbartovské 

pedagogiky a vznikem proudů, které pracují s novou koncepcí člověka, 

nově formulovaným pojetím dítěte. Jsou tak reakcí na období 

předchozí. Toto období bylo založeno na tradicionalismu, formalismu 

a intelektuál ismu tradičních vyučovacích postupů. První polovina 

dvacátého století s sebou přináší variabilitu přístupů ve výchově, avšak 

stále častěji zasahuje do výuky také pedagogika sociální. Důraz 

pedagogiky první poloviny století na dětskou přirozenost, specifiku 

vlastního života dítěte s sebou přinášejí i vidění dítěte v kontaktu 

s ostatními, tedy žití jako soužití. 

Jedním z nej výraznějších představitelů pedagogiky se sociálním 

zakotvením je John Dewey / 1859 - 1952/ . Deweyova progresivní 

pedagogika přináší zkušenostní učení při skupinových činnostech. 

Deweyovo pojetí je také sociální začleněnost a podmíněnost. Výchovou 

je třeba následovat přirozenost dítěte, která je spjata se společenským 

prostředím, ve kterém se dítě ocitá. Dewey ve své pokusné škole 

prakticky realizoval formu skupinové činnosti, při které dochází 

k obohacování vlastními zkušenostmi a zároveň získání schopnosti 

chápat zkušenost druhých. Deweyovy idee skupinové práce, sociálního 

učení a kooperace ovlivnily řadu evropských pedagogů 

/Kerschensteiner, Decroly, Cousinet, Blonskij, Petersen, aj./. John 

Dewey byl inspirativní pro systém kooperativního učení v druhé 
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polovině dvacátého století.Mluvčím progresivního hnutí byl W.H. 

Killpatrick, který ve svých teoriích vymezil nositele procesu školní 

socializace. S jeho jménem je spojována i projektová metoda, jejímž 

podstatným znakem je i skupinová realizace. 

Reformní pedagogika, která se rozvíjela na počátku dvacátého století je 

právě spojována s teoriemi J. Deweye a dalšími /J. Průcha 2001/. 

Zakladatelem reformní linie se stal Ovide Decroly .V Evropě se 

setkáváme s proudem Nové výchovy, kde je oceňován Decrolův přínos. 

V principech Nové výchovy se setkáváme s individualismem, který je 

však doprovázen zájmem o skupinové formy práce, tedy zásadou 

individuálnosti a spolupráce ve vyučování. Skupinová práce 

představuje podle tvůrců nové školy /Ferriere, Decroly, 

Kerschensteiner, Cousinet aj./ přirozené životní prostředí dětí, kde 

může být realizován základní princip výchovy - princip aktivity/ 

Kasíková 2001/. 

C. Freinet /1896 - 1966/ proslul jako autor didaktických přístupů, 

kterým je například zájmový komplex, a byl též zakladatelem hnutí 

moderní školy. Školské podmínky, učební prostředí by podle Freineta 

měly odrážet co nejvíce z charakteristiky světa. Freinetovská 

pedagogika vznikla po první světové válce jako protiklad k tradiční 

škole. Uplatňovala kooperativní princip. Kooperativní školní činnost 

má hodnotovou dimenzi proto, že umožňuje spojit dvě původně 

oddělené jednotky: individuum a skupinu. 

Mezi hlavní principy freinetovské pedagogiky patří: 

1. Začlenění okolního světa do školního života a práce, kdy obsah i 

metody mají přímou spojitost s reálným světem, ve kterém děti žijí. 
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2. Práce je považována za těžiště žákovských aktivit. Žáci se podílejí 

na objevování nových poznatků. 

3. Freinetovská pedagogika dbá o správný duševní vývoj dětí 

a svobodu jejich vyjadřování. 

4. Každý žák je veden k zodpovědnosti za své činy a svá rozhodnutí. 

5. Škola funguje na základě demokratických principů 

6. Důležitým rysem je pedagogická spolupráce mezi učiteli a vzájemná 

spolupráce mezi žáky navzájem /Rýdl 1994/. 

Další představitel přístupů nové výchovy je dle Kasíkové /2001/ 

R. Cousinet, který provedl jako teoretik i praktik pokus v oblasti 

skupinového vyučování. Celou vzdělávací práci školy založil na práci 

žákovských skupin. Prostřednictvím skupin je pro dítě vytvořeno 

prostředí, které odpovídá jeho přirozenosti, kde je uplatňována aktivita 

žáka a dochází k formování žáka vlivem sociálního kontaktu. 

Práce dalšího z představitelů „nové výchovy v rámci neoevropského 

kulturního hnutí" - Petera Petersena /1884 - 1952/ - se stala 

teoretickým základem alternativních škol tzv. jenského plánu. Mezi 

nejdůležitější rysy jenského plánu patří bezesporu sdružování žáků do 

učebních skupin podle věku. Tyto skupiny jsou heterogenní - kmenová 

skupina sdružuje žáky například od 6 do 9 let. Pracovní plán skupiny 

umožňuje rozmanité střídání činností. K formování osobnosti žáka tak 

dochází v sociálních vztazích / Průcha 2001/. 

v 

Švýcarský pedagog Adolph Ferriér /1879-1960/ byl jeden ze 

zakladatelů Společnosti pro novou výchovu. Ta byla založena v Calais 

roku 1921 na prvním kongresu pedocentricky orientovaných teoretiků a 

učitelů. Ferriérovo dílo Činná škola se stalo jedním ze základů tzv. 

činné školy, uplatňované i u nás Václavem Příhodou aj. 
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Československo 20. a 30.let minulého století bylo velmi progresivní 

zemí v rozvíjení alternativního školství. Vysokou úroveň měla česká 

reformní pedagogika, sycena ze zahraničních pedagogických teorií, 

stejně jako z domácího výzkumu a praxe. Nej významnějším 

představitelem tehdejší reformní pedagogiky byl pedagog a psycholog 

Václav Příhoda /1889-1979/. Příhoda apeloval na celistvost 

vyučovacího procesu. Mezi jeho hlavní didaktické zásady patří 

požadavek přirozenosti situace i reakce, dynamismu, globalizace a 

individualizace aj. Především zásada přirozenosti obsahuje i přirozenost 

sociálního styku, spolupráce v plnění úkolů . 

Kooperace v našich pedagogických souvislostech měla funkci 

výchovnou. Škola, která se rozešla s herbartistickými přístupy , 

prosazovala důraz na dítě, které je sociální bytostí, má sociální 

kompetence, jež projevuje ve svém žití i ve školních podmínkách. Čeští 

pokusníci usilovali o prosazení dětské tvořivosti. V Domě dětství 

v Horním Krnsku pomáhaly starší děti mladším. Ve Volné socialistické 

škole práce v Kladně vyplývala spolupráce přímo ze zacílení školy . 

Také škola, kterou organizoval Eduard Štorch na Libeňském ostrově 

v Praze, vycházela ze vzájemné spolupráce mezi staršími a mladšími 

dětmi při rozmanitých činnostech. 

1.2.2. Skupinové vyučování v 2. polovině dvacátého století 

Druhou polovinu 20.století, dle Hany Kasíkové /2001/, lze považovat 

za éru rozvoje práce se skupinovými procesy. Doba, provázena 

společenskými změnami a vědeckotechnickým rozvojem, zvýrazňuje 

potřebu prosazení sociálních aspektů ve výuce. Impulsem pro 

vyučování, založeném na sociálních vztazích, je rozvoj oborů: 
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psychologie a zvláště disciplíny sociální psychologie. Sociální 

psychologie zaměřená na interakční procesy ve vztahu k utváření 

osobnosti se stává pramenem pro kladení a zodpovídání mnohých 

pedagogických otázek. U nás prezentovala skupinové vyučování 

Skalková na základě provedených analýz pedagogiky skupinových 

vztahů v západní, východní a střední Evropě. Práce skupin je viděna 

jako protiklad organizační formy frontálního vyučování, které spíše 

potlačuje sociální vztahy, a tak snižuje výchovný potenciál celého 

vyučování. 

Hana Kasíková uvádí přehled zdůvodnění skupinového vyučování v 60. 

letech 20. století: 

- společenské hledisko - významu nabývají kolektivní formy práce 

- pracovně technické argumenty - skupinovou prací se dětem vštěpují 

návyky společné práce 

- psychologické argumenty socializace vyučování - skupina má formativní 

potenciál vzhledem ke svým členům 

- kolektivní výchova v rámci vyučování - žáci se učí zodpovědnosti za 

společně vykonané dílo 

- skupinové vyučování je forma, která podporuje rozvoj poznávacích 

procesů 

- skupinová činnost obsahuje i prvky přípravy na sebevzdělávání a 

sebevýchovu 

Technologie skupinového vyučování /jeho praktická realizace/, je 

vyznačena i v základech didaktické teorie 60.let v ČSSR.V 70. a 80. 

letech dvacátého století se objevuje z řad zastánců skupinového 

vyučování i téma podmínek efektivity skupinového učení, které 

obohacuje celou oblast otázek účinnosti výuky. Skupinová práce tohoto 
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období představuje jen jeden druh učební činnosti žáků ve vyučování. 

Je nutněji vidět ve vztahu k ostatním organizačním formám vyučování, 

především vyučování frontálnímu a individuálnímu. Škola však velmi 

pomalu reaguje na nové formy součinnosti žáků, vzájemnou spolupráci 

a sociální učení. 

Skupinová forma organizace vyučování ve spojení s problémovým 

vyučováním se stala součástí dokumentu Dalšího rozvoje 

československé výchovně vzdělávací soustavy /1976/. Dokument byl 

připravován pod vlivem teorií o vztahu vývoje osobnosti a vzdělávání 

/L.V. Vygotskij, aj./. Sociální dimenze kognitivního rozvoje byla řešena 

s důrazem na třídu jako sociálně kooperativní společenství. 

Hana Kasíková /2001/ konstatuje různost interpretace skupinového 

vyučování v Československu na konci 80.let. Přestože je tematika 

považována za důležitou, není systematicky rozpracovávána. 

Ve vyučování tohoto období převažuje frontální organizační forma 

výuky s výraznou pozicí učitele. Teorie skupinového uspořádání je 

považována za progresivní moment didaktického myšlení let 

sedmdesátých a osmdesátých. V praxi se skupinová výuka neprosadila 

natolik, aby se stala tradičním způsobem výuky. Vyučování, 

orientované na receptivní učení, setrvávalo z hlediska organizačních 

forem práce na frontálních způsobech a skupinové činnosti byly 

okrajovou záležitostí. Reálná stránka podoby vyučování tedy 

neodpovídala teoretickým poznáním o sociální dimenzi vyučování. 

Se změnou společenských podmínek přináší 90.1éta řadu podstatných 

změn v naší pedagogice a školské praxi. Názorová pluralita s sebou 

nese řadu nových koncepcí a modelů vyučování. Jak zdůrazňuje H. 

Kasíková, znamená začátek devadesátých let především otevření se 
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možnostem, které přinášejí jednak zahraniční inspirace, jednak tradice 

vlastního pedagogického myšlení, zejména pak předválečného. Téma 

sociálních vztahů ve školních podmínkách se ukazuje jako téma 

prioritní. Otevírá se téma transmisivního versus konstruktivního 

poznávání. 

Pedagogický konstruktivismus je podle H. Košťálové /2003/ přístup, 

který respektuje přirozené procesy učení a jeví se jako nej efektivnější 

cesta k získání znalostí a dovedností. A právě konstruktivistické 

přístupy vystupují do popředí od počátku 90.1et do současnosti. 

Konstruktivistický směr dle Spilkové /1996/ navazuje na pedagogiku 

J.Deweye, J.S.Brunnera a psychologii J.Piageta, H.Wallona a dalších. 

V.Spilková ve svém díle uvádí: 

„ Tento konstrukční, konstruktivní princip zdůrazňuje, že základem 

poznávacího procesu žáka při vyučování není trasmise, předávání a 

osvojování poznatků, ale jejich objevování a konstruování žáky 

samotnými - na základě jejich dovedností a zkušeností. Žák se stává 

konstruktérem svého poznání. " /V.Spilková 1996, s.25./ 

Vladimíra Spilková /2003/ posuzuje období 90.1et jako hledání a 

prověřování rozmanitých cest českého školství k proměně v moderní 

demokratický vzdělávací systém západoevropského typu. Systém, ve 

kterém je rozvíjena a všestranně kultivována dětská osobnost s důrazem 

na sebezdokonalování a sebeutváření. Toto je považováno za klíčový 

princip humanizace soudobé školy. Rozvíjeny jsou například: 

schopnost kritického myšlení, dovednost pracovat s informacemi, 

spolupracovat aj. 

24 



Vladimír Jůva /1997/ charakterizuje období po listopadu 1989 jako 

etapu kritického vyrovnávání se s minulostí a zároveň koncipování 

teoretických základů liberální výchovy mladé generace v podmínkách 

pluralitní demokracie, kdy probíhá základní proměna škol všech 

stupňů. Při této proměně dochází k liberalizaci cílů, obsahu, forem a 

metod vzdělávání, jejich určitou integraci mají zajistit modelová 

kurikula, aby byla dodržena potřebná náročnost a studijní profil. Snahy 

současných teoretiků a praktiků jsou podle V. Jůvy tyto: 

- změnit celkovou orientaci školy 

- komplexně rozvíjet žákovu osobnost 

- nahradit „školu učení" novou „školou tvůrčí" 

- posílit aspekty pracovní, estetické, tělovýchovné... 

- prohloubit kontakty se životem, rodinou a přírodou 

- překonat tradiční formy výuky ve třídě formami 

skupinovými a individuálními 

- posílit úlohu hry v životě jedince vedle učení a práce 

- překonat tradiční strohé členění žáků podle věku 

a vytvářet přirozené skupiny dětí a mládeže 

- navodit nový partnerský vztah učitelů a žáků 

a pozitivně změnit celkovou atmosféru 

V kontextu proměn vyučovací praxe se stále častěji operuje s pojmem 

kooperace a jako nový pojem se objevuje i pojem kooperativního učení. 

Kooperativní učení se vyskytuje v souvislostech s inovacemi ve 

vzdělávání a vymezuje se jako požadavek na novou školu /.Kasíková. 

2001/. 

Podstatným momentem vnitřní reformy školy je pak vyučování 

založené na principech kooperace. Kooperativní způsoby se stávají 
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součástí zaváděných programů /program Začít spolu, program 

kritického myšlení ap./ a zároveň se stávají tématem vzdělávacích 

kurzů pro učitele. 

Součástí dramatických přeměn soudobého školství je i vznik 

alternativních škol na našem území, mezi jejichž cíle patří také 

uplatňování rozmanitých vyučovacích forem a metod, a to včetně 

skupinových /J.Průcha 2001/. 

„Systémy výchovy a vzdělávání, které volí kooperativní přístupy 

v současné době, reagují na podmínky a potřeby společnosti a 

přispívají tak podstatným způsobem k řešení důležitých problémů 

tohoto světa a jedince v něm. " /Kasíková.2001,s.l48./ 
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST 

2.1. Úvod 

Na začátku mé pedagogické praxe jsem se zabývala mnohými 

otázkami, které se týkaly efektivního vyučování. Těmito otázkami byly 

například: Jak by měla probíhat kooperace při vyučování? Co je to 

kooperativní výuka? Proč dávat prostor kooperaci ve vyučovací 

jednotce? Uvědomovala jsem si, že zařazování různých metod a forem 

odstraňuje z výuky stereotyp a je umožněn rozvoj různých stránek 

osobnosti žáka. 

Výzkumná část této diplomové práce, kterou budu prezentovat je 

výsledkem tříletého období,kdy jsem jako třídní učitelka začala 

vyučovat v prvním ročníku a pokračovala jsem se stejnými žáky v 

ročníku druhém a třetím. Během tohoto období jsem sbírala poznatky, 

zkušenosti a výsledky práce žáků, které chci shrnout na následujících 

stránkách. Ve své další pedagogické praxi chci dále rozvíjet to, co bylo 

pozitivní, co se podařilo a přineslo dobré výsledky v oblasti 

poznávacích i sociálních dovedností žáků. 

2.2. Cíle a metody výzkumu 

Cíle mého výzkumu byly následující: 

- ověření možností kooperativní výuky v prvních třech ročnících 

prvního stupně základní školy 

- zjištění mezí kooperativní výuky v tomto období 

- vyvození možností rozvoje v následných ročnících 1 .stupně 
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Zvolenou metodou byl akční výzkum. 

Dle Pedagogického slovníku je akční výzkum: „Druh pedagogického 

výzkumu, jehož účelem je přímo ovlivňovat či zlepšovat určitou část 

vzdělávací praxe. Akční výzkum zahrnuje intervenční strategie, 

navrhuje určitá doporučení a pokouší se je realizovat , průběžně 

sleduje efekty změn a vyvozuje z nich další postup. Často jej provádějí 

praktici /učitelé, pracovníci školského managementu aj./ ve spolupráci 

s výzkumníky. "/Průcha-Walterová-Mareš, 1995,s.l9/ 

Výzkum prováděný učitelem je dále dle Pedagogického slovníku 

výzkum, jehož účelem je efektivnější zavádění inovací do výuky, lepší 

poznávání žáků ze strany učitelů aj. 

Jako podpůrné metody byly použity: pozorování a rozhovor. 

Pozorování je zaznamenáno v popisu konkrétních, dílčích činností a 

jejich reflexe, dále v závěrečné reflexi - celkovém shrnutí tříletého 

období kooperativní výuky. 

V první fázi je popsán vybraný vzorek konkrétních činností s následnou 

reflexí. Tyto činnosti proběhly v prvním, druhém a třetím ročníku. Je 

zde ukázka činnosti ve třídě i v přírodě. Činnosti se odlišují dobou 

trvání. Vybrané ukázky se prolínají všemi předměty, které v této třídě 

vyučuji. 

Ve druhé fázi jsem se pokusila o obecnější shrnutí průběhu 

kooperativní výuky. V závěru výzkumné části jsou naznačeny další 

možnosti rozvoje kooperativní výuky v následných ročnících prvního 

stupně základní školy. 
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2.3. Organizace výzkumu a výzkumný vzorek 

Výzkum proběhl metodou akčního výzkumu v prvním, druhém a 

třetím ročníku prvního stupně základní školy, kde je realizován 

učební program „Základní škola". Škola, která byla otevřena před šesti 

lety, se nachází v malém městě v Plzeňském kraji. Výuka probíhá 

v rámci standardních vyučovacích hodin v kmenové třídě. 

Kmenová třída je prostorná, světlá učebna vybavena školními lavicemi, 

židlemi a ostatním nábytkem. Ve třídě jsou k dispozici televize, video a 

kamera na snímání obrázků z knih a učebnic. Před lavicemi se nachází 

tabule /pevně umístěná/. 

Je zde popsána cesta jedné třídy žáků, kde jsem po celou dobu tří let 

třídní učitelkou. Vyučuji zde: matematiku, český jazyk, prvouku, 

výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. 

Výzkumný vzorek - V 1.ročníku plnilo docházku 27 žáků, z toho 18 

chlapců a 9 dívek. 2. ročník navštěvovalo 25 žáků, z toho 17 chlapců a 

8 dívek a ve 3. ročníku bylo přítomno 24 žáků, z toho 16 chlapců a 8 

dívek. 

Jeden z přítomných žáků plnil osnovy „ Zvláštní škola ". Pracoval tedy 

podle individuálního vzdělávacího programu, stejně jako dalších pět 

žáků, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení: 

dyslexie, dysgrafie, dysorthografie a dyskalkulie. 
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2.4. Konkrétní činnosti realizace kooperativní výuky 

V této části předkládám určitý vzorek konkrétních činností, které byly 

realizovány v průběhu tříletého období. Tyto činnosti se odlišují 

například: místem, dobou trvání, zaměřením na jednotlivé předměty. 

2.4.1. Projekt: „Člověk v minulosti a současnosti" 

Název projektu: Člověk v minulosti a současnosti 

Typ projektu: Krátkodobý, dvouhodinový 

Věková skupina: 3. ročník /počet 25 žáků/ 

Místo konání: Školní učebna 

Integrované učivo: Prvouka, matematika 

Cíle: Rozvoj komunikativní kooperace ve skupině 

Vhled do minulosti člověka a porovnávání 

se současností 

Dovednosti: Komunikace 

Výstižný a stručný zápis myšlenky 

Vyhledávání informací 

Používání měřidel a porovnávání 

Organizování činnosti skupiny 

Úkoly: Vytvoření myšlenkové mapy 

Vytvoření tabulek s tělesnými hodnotami 

Motivace: Práce s kamarády ve skupině, vzájemné porovnávání 

tělesných hodnot. Jsme jiní než Lovci mamutů E.Štorcha? 
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Pomůcky: Archy papírů, encyklopedie, plakáty 

psací a kreslící náčiní, měřidla 

Realizace: 

Konání projektu se uskutečnilo v závěru tematických 

okruhů Člověk - život a zdraví a tématu v matematice Měřidla a 

jednotky. Projekt byl tedy jakýmsi shrnutím učiva. Byl uskutečněn 

v bloku dvou vyučovacích hodin s využitím krátké přestávky dle 

potřeby žáků. 

Před realizací projektu bylo učivo různými způsoby vyloženo a 

probráno s využitím dostupných pomůcek. V hodinách českého jazyka 
v 

jsme si četli ukázky z tvorby Eduarda Storcha. Nyní byla pro žáky 

motivací nejen práce ve skupině s kamarády, ale i porovnávání života 

člověka současného s oním lovcem mamutů E.Štorcha. Na projektu 

pracovala „ustálená" /dlouhodobá/ skupina. Lavice byly uspořádány do 

skupin. 

Dvouhodinový bloku začínal seznámením s projektem /částečně již 

provedeno v předchozí hodině/, jeho cílem, jednotlivými úkoly, 

informací o délce provedení a zpracováním závěrečného produktu 

závěrečném produktu /myšlenková mapa, tabulky/. 

Samotná činnost byla zahájena metodou brainstormingu, kdy si žáci 
v 

vybavovali, co vše k tématu „Člověk" již znají. Svoje myšlenky si 

zaznamenávali na připravené nastříhané kartičky. Tato část byla 

tedy činností individuální. 

Vzápětí následovala již skupinová kooperace, neboť se žáci společně 

domlouvali na myšlenkách výstižných a přesných, které použijí pro 
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skupinovou myšlenkovou mapu. Vedoucí skupiny měl povinnost 

dohlížet na plynulost plnění úkolu a zároveň na něm spočívala 

odpovědnost výběru a nalepení kartiček s výstižnými informacemi pro 

závěrečné dotvoření myšlenkové mapy /údaje na kartičkách se mohly 

shodovat, informace mohly být napsány nečitelně, či nesrozumitelně 

atd./. Vedoucí skupiny musel též přidělit členům skupiny dílčí úkoly-

například: nakreslení postavy člověka , lepení kartiček, výběr 

podstatných myšlenek, výběr mluvčího pro prezentaci aj ./Jednotlivé 

body postupu práce skupiny byly předem zaznamenány na tabuli./ 

Závěr této části patřil prezentaci práce skupiny a společnému 

vyhodnocení.Každá skupina měla prostor po dobu tří až pěti minut 

shrnout svoje poznatky a předložit výsledek své práce formou 

zhotovené myšlenkové mapy. Já sama jsem pak zaznamenávala 

hlavní myšlenky na třídní myšlenkovou mapu nazvanou „Co víme o 

člověku?", kterou jsem měla již připravenou před zahájením projektu. 

Hodnocení probíhalo ve dvou fázích. První bylo ústní hodnocení 

práce skupiny, které prováděli jednotliví vedoucí skupin. Následovalo 

hodnocení výsledného produktu - myšlenkové mapy. Toto hodnocení 

jsem provedla já a snažila jsem se při něm zdůraznit přínos každé 

skupiny pro výslednou třídní myšlenkovou mapu /nehodnotila jsem 

tedy úspěšnost, či neúspěšnost skupin/. Přesto žáci vnímali, která 

skupina přispěla méně, či více ke splnění úkolu, takže tato činnost 

obsahovala prvek konstruktivní kompetice. 

Po této intenzivní práci následovala přestávka, kdy mohli žáci posvačit, 

případně listovat v připravených encyklopediích. 
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V další části tohoto bloku probíhala diskuse se zaměřením na 

porovnávání tělesné stavby a dovedností člověka doby minulé a 

člověka současného. Vzhledem k našim předchozím zkušenostem 

s četbou v hodinách literární výchovy jsme navázali na poznatky o 

době kamenné a poznatky o životě „lovců mamutů" a za pomoci 

plakátů s vyobrazením člověka z doby kamenné jsme se snažili 

společně porovnávat tohoto pravěkého člověka s člověkem současným 

/výška, délka života, rozvoj mozku, ap./. 

Činnost následující spočívala v zjišťování údajů naší tělesné stavby a 

dovedností za pomoci měřidel s přesným záznamem v daných 

jednotkách. Činnost byla opět skupinová a žáci se střídali na 

stanovištích určených pro splnění jednotlivých úkolů. Vedoucí skupiny 

přiděloval plnění dílčích úkolů: měření, záznam hodnot, porovnávání 

zjištěných hodnot a výpočty rozdílů, zhotovení tabulky ap. Tato část 

byla velmi rušná a vyžadovala i moji účast na samotné organizaci práce 

ve třídě a pomoci při zjišťování údajů. 

Závěrečná diskuse nad zjištěnými údaji a vyhodnocení činností celého 

bloku završila práci na projektu. Hodnocení opět prováděli vedoucí 

skupiny - ústní i písemnou formou, celkové vyhodnocení 

s vyzvednutím přínosu jednotlivých skupin jsem provedla já. Záznam 

hodnot a vytvoření tabulek jsem známkovala. Odměna spočívala 

v přidělení vitaminových bonbonů každé skupině, neboť projekt se 

týkal i zdraví a prevence před nemocemi. 

Reflexe: 

Práce na projektu se žákům velmi líbila. Při tvoření myšlenkové mapy 

se uplatnily rozmanité dovednosti, ale i znalosti žáků. Tak například 

žák, kterého zajímá minulost vývoje lidského druhu, zde mohl dobře 
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své znalosti uplatnit. Ostatní ve skupině pak zpracovali otázky týkající 

se stavby těla a podobně. Velmi vhodné se jevilo spojení tématu 

jednotek a měřidel /matematika/, jehož pochopení činí některým žáků 

potíže, právě s prvoukou. Zábavnou formou zde žáci získávali 

poznatky. Možná, že si proces učení ani neuvědomovali v momentě, 

kdy měřili spolužákovi teplotu, délku skoku, tep, počítali zuby, a to vše 

následně porovnávali a vyvozovali rozdíly. 

Práce dlouhodobé skupiny měla tu výhodu, že nedošlo na začátku 

vyučování k žádné časové prodlevě a ve skupině panovala přátelská 

atmosféra bez počátečního nedorozumění. V takovéto skupině jsou 

zároveň předem rozděleny role, které se jen občas pozměňují /v tomto 

je možné vidět i nevýhodu, neboť z dlouhodobého hlediska nedochází 

k rozvoji dalších dovedností/. 

Hodnocení bylo provedeno různými způsoby. Hodnotili vedoucí 

skupin, a to písemně i ústně před ostatními. K hodnocení jsem se 

přidala i já. Byl vyzdvižen přínos každé skupiny, určitý dílčí úkol byl 

vyhodnocen známkou, všichni byli odměněni sladkostí. 

Sama jsem měla z této konkrétní činnosti velmi dobrý pocit, neboť 

učivo bylo důkladně shrnuto a procvičeno, žáci si uvědomili, co 

všechno již o daném tématu znají, byli spokojeni a mnozí v závěru /při 

úklidu třídy/ konstatovali, že se jim to vyučování dnes líbilo. 

Návazností na tento projekt může být v dalším ročníku takzvaný 

„pětilístek", kdy si formou krátkého, uspořádaného a výstižného textu 

žáci učivo připomenou a zopakují. 
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2.4.2 Hra - „Cestovní kancelář" 

Tematický celek: Naše vlast v minulosti a současnosti 

Téma: Poznáváme náš region 

Doba trvání: Dvě vyučovací hodiny 

Věková skupina: 3. ročník 

Uěivo předmětu: Prvouka 

Místo: Školní učebna 

Cíl: Utřídění poznatků z historie a současnosti kraje 

Rozvíjení schopnosti komunikovat 

Schopnost posuzovat práci druhého 

Dovednosti: Tříbení podstatných informací 

Orientace při tvorbě map 

Rozvoj komunikace 

Předvedení plynulého projevu 

Úkoly: Rozdělení rolí ve skupině 

Rozvržení činnosti 

Vyhledávání informací 

Kreslení a mapování 

Vytvoření plakátu 

Příprava projevu 

Pomůcky: Mapy, kronika, atlasy a encyklopedie zajímavostí, hradů 

a zámků, jízdní řády, psací potřeby... 
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Realizace: 

Činnost byla provedena v rámci dvou vyučovacích hodin, předmětů 

prvouky a výtvarné výchovy. Bylo shrnuto učivo prvouky - téma „Náš 

region". Žáci byly rozděleni do skupin dle náhody. Na lístečcích, které 

losovali byla zapsaná jména pohádkových postav. Skupiny se utvářely 
v 

podle stejné pohádky. /Příklad - Sněhurka, Šmudla, Bručoun, Kýchal.../ 

Ve třídě jsme před začátkem práce vytvořili pracovní místa pro 

cestovní kanceláře. 

Činnost probíhala následovně: rozdělení rolí ve skupině a určení názvu 

skupiny, rozvržení práce a příprava pomůcek, zjišťování informací, 

sběr a zápis, vytvoření plakátu s logem cestovní kanceláře, zpracování 

map a pohlednic se zajímavými místy, vymýšlení strategie pro získání 

turisty a závěrečná prezentace. 

Po přípravě potřebných materiálů, sběru a záznamu informací jsem se 

vydala v roli japonského turisty do cestovních kanceláří, kde mi žáci 

představovali kraj, který chci navštívit Členové skupiny museli 

vymyslet zajímavou trasu a museli být schopni přesvědčit mě - turistu 

- o výhodnosti právě jejich trasy po zajímavostech regionu. 

Závěrečné hodnocení spočívalo ve společné diskusi o přednostech té 

které trasy a způsobu zpracování loga, map a pohlednic. Žáci se 

postupně vyjadřovali k tomu, co je zaujalo, ale i k tomu, co by je 

odradilo. Podařené výtvory grafické nebo zeměpisné /mapy/ jsem 

ocenila výtečnou známkou. 
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Reflexe: 

Tato činnost je vhodná zejména pro žáky vyšších ročníků, protože je 

nejen zábavná, ale vyžaduje i naplánování určité strategie k „získání" 

turisty /učitele/ a zároveň vyžaduje již určitou zásobu znalostí, 

případně vlastních zkušeností z cest a výletů. Hra je velmi vhodná pro 
v 

závěrečné shrnutí učiva zábavnou formou. Záci si tuto hru oblíbili a 

zopakovali jsme ji i při další příležitosti. 

Myslím si, že byla obtížná, protože vyžadovala dostatečnou orientaci 

v regionu, kterou bylo možno získat v hodinách prvouky, ale zejména z 

vlastní zkušenosti, z výletů. Dobré výsledky měli zejména žáci, kteří 

využili znalostí z návštěv hradů a zámků, případně zajímavé přírodní 

lokality. Poznatkem pro mě pak bylo, že některé děti tuto zkušenost 

z cestování po našem regionu téměř nemají a je tedy potřeba v rámci 

možností výuky tyto výlety a exkurze plánovat a realizovat. 

Vypracované mapy, pohlednice ap. si každý založil do svého portfolia. 

2.4.3. Procvičování učiva v kooperujících skupinách 

Tematické celky: Numerace do dvaceti 

Psaní slov 

Manipulace s materiálem 

Věková skupina: První ročník 

Délka trvání: Celodenní činnost v kooperujících skupinách, 

/dva dvouhodinové bloky/ 

Integrované učivo: Matematika a prvouka, český jazyk 

Cíle: Schopnost spolupráce, vzájemné komunikace 

Hledání vlastní pozice ve skupině, role 

Procvičení nově nabytých znalostí v kooperující skupině 
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Dovednosti: Přesné stříhání a lepení 

Rozvržení na ploše 

Orientace na číselné ose 

Vyhledávání informací 

Uvědomění si postupu 

Vytvoření správného zápisu 

Vyhledávání neznámých písmen 

Kreslení, psaní, čtení 

Dokončení činnosti v určitém čase 

Rozdělení rolí 

Naslouchání druhému 

Řešení konfliktů 

Sdělování vlastních názorů 

Nesení odpovědnosti za práci skupiny 

Úkoly: Vytvoření číselné osy 

Rozvržení na ploše 

Vyhledávání čísel 

Provedení zápisu 

Vytvoření plakátu 

Realizace: 

První souvislá kooperativní činnost proběhla v polovině školního roku 

v první třídě. Žáci se po vánočních svátcích vrátili do kolektivu, který 

již znali, tedy pominul ostych či zábrany, které 

u některých z nich byly na začátku školního roku. Také již znali 

většinu písmen a v matematice se seznamovali s druhou desítkou čísel. 
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Prvním mým úkolem bylo seznámení žáků s průběhem vyučování a 

jejich naladění.Motivací pro žáky byla možnost pracovat celý den 

s kamarády, radit si navzájem, domlouvat se, společně vymýšlet a 

kreslit. Zároveň však pomoci kamarádovi, který si nebude vědět rady, 

opravit si společně chyby a za dobře provedený úkol získat odměnu. 

Prvním úkolem bylo rozdělení žáků do skupin a rozmístění lavic. 

Skupiny jsem rozdělila sama a určila jsem vedoucího skupiny. 

Lavice jsme přemístili společně. Následovalo vysvětlování úkolů 

a příprava pomůcek. 

v v 

Činnost byla zahájena tvořením barevné číselné osy. Žáci prováděli 

dílčí úkoly, jako bylo obkreslování, stříhání tvarů, rozvržení na ploše, 

lepení barevných tvarů /srdíčka, houbičky, míčky.../ Tyto dílčí úkoly si 

již ve skupině museli rozdělit, zodpovědnost za rozdělení úkolů 

spočívala na vedoucím skupiny. Prolínala se zde činnost individuální 

/přesné vytvoření tvaru/ s kooperativní /společná domluva, kam bude 

tvar umístěn/. 

Přestávky byly individuální dle potřeby dětí. 

Po vytvoření přehledné barevné číselné osy následovaly činnosti: 

orientace na číselné ose, posuzování, co je před daným číslem a co 

po daném číslu, porovnávání vztahů o „x" méně, o „x" více ap. 

Jednotlivé úkoly jsem nejdříve zadávala sama všem společně, 

například: „ Vyhledej číslo 16 a urči, které číslo se nachází před ním. ", 
V 0 m 

poté si žáci zadávali příklady ve skupině sami. Žákům jsem k této 

činnosti přidělila „myšku", barevnou šablonu, se kterou se pohybovali 

na číselné ose. Kontrola zvládnutí úkolu byla provedena u tabule, kde 

vždy zástupce ze skupiny předváděl zvládnutí úkolu. 
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Delší přestávka oddělovala blok matematiky s prvoukou a blok čtení, 

psaní. 

Další dvouhodinový blok byl uveden „kimovou hrou" , která zajistila 

zbystření pozornosti. Potulný prodavač /vyučující/ nabízel a 

vychvaloval své zboží. Úkolem skupiny bylo zapsat, jaké zboží bylo 

nabízeno. Důležitou úlohu zde měl zapisovatel /určen vedoucím/, který 

vše zaznamenával. Ostatní se podíleli stejným dílem, neboť „lovili" 

z paměti, co jim bylo ukazováno. Úkol byl hodnocen bodově. Na tabuli 

byly zapsány názvy jednotlivých skupin, které si žáci zvolili na začátku 

činnosti. 

Další úkol vyžadoval přesné rozdělení rolí. Vedoucí skupiny měl za 

úkol posoudit, kdo ze skupiny bude informace zapisovat a kdo shánět. 
r 

Úkolem bylo vytvořit plakát s pohádkovými postavami. U každého 

nakresleného pohádkového hrdiny mělo být zapsáno jeho jméno Po 

celé třídě byly rozmístěny dětské knížky a časopisy, kde někteří ze 

skupiny zjišťovali informace, druzí zapisovali.Důležité bylo zapsat 

správně všechna písmena, na to se „specializoval" jeden ze skupiny 

/žáci ještě všechna písmena neznali/. 

Po této činnosti následovalo protažení - taneček s písničkou a krátká 

přestávka. Hodnocení splněných úkolů bylo bodové, hodnocení skupin 

provedli sami vedoucí, kteří se vyjádřili k tomu, co se podařilo a co 

nikoli. Dále se každý člen skupiny písemně vyjádřil k této společné 

činnosti. Na závěr jsme sečetli body jednotlivých skupin, potleskem a 

pochvalou jsme odměnili ty nejúspěšnější z nich a všichni společně si 

pak rozdělili sladkou odměnu za celodenní práci, kterou jsem v úplném 

závěru sama zhodnotila. 
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Reflexe: 

Po této činnosti jsem si do svého pedagogického deníku zapsala několik 

bezprostředních poznámek, jakási „pro" a „proti" kooperativní výuky: 

„PRO": 

• žáci se učili spolupracovat 

• snažili se domlouvat 

• společně poznávali nové věci, společně se učili 

• každý něčím přispěl 

• kontrolovali se navzájem /byli na sebe velmi přísní/ 

• sledovali, jak píše kamarád a snažili se psát, co nejlépe 

• společně byli schopni napsat dlouhá slova i s ještě neznámými 

písmeny 

• překonávali vlastní hranice 

• práce byla uvolněná, neměli žádné obavy 

• mohli si povídat, nebyli sevření, napjatí 

• v „partě " mluvili i „ nemluvkové " 

• upozorňovali se navzájem na chyby 

• fungovala zpětná vazba 

• u některých se již teď projevila zodpovědnost za skupinu 

• povídali si navzájem, co znají - komunikovali 

„PROTI": 

• vysvětlování spolu s úpravou lavic zabralo mnoho času 

• vznikly dohady při rozdělování do skupin 

• nezvládlo se tolik, jako při frontální výuce 

• nebyla vypracovaná cvičení v pracovních sešitech 

• bylo poměrně rušno ve třídě 

• byl-li ve skupině „ lenoch " — skupina pracovala za něj 

• pokud ve skupině nenašli společnou řeč, práce se tříštila 
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• v některých skupinách se rozdělili na podskupiny a ty pak 

pracovaly proti sobě 

Příprava na tento způsob výuky byla daleko náročnější. Musela jsem 

připravit větší množství materiálu a pomůcek.Bylo nutné dobře zvážit 

časovou posloupnost úkolů, jejich návaznost i obtížnost pro jednotlivce. 

Bylo potřeba zvolit úkoly rozvíjející právě onu kooperaci a dále 

činnosti takové, v kterých mohl najít uplatnění každý. 

Toto celodenní zaměstnání bylo první rozsáhlejší kooperativní činností 

žáků v polovině prvního ročníku. Tomu odpovídala i poměrně velká 

časová prodleva na začátku, kdy trvalo téměř jednu vyučovací hodinu, 

než jsem objasnila způsob práce tak, aby všichni porozuměli a než 

došlo k rozdělení skupin a rozmístění lavic a židlí. 

v 

Záky jsem rozdělila do skupin sama. Dle mého názoru bylo v této fázi 

potřeba, aby v každé kooperující skupině byl jeden „tahoun" a ten měl 

pak na starosti žáka „slabšího". Protože jsme si často ve třídě v kruhu 

povídali o problémech a výukových obtížích, nebylo potřeba příliš 

upozorňovat, v čem druhému pomoci. Zároveň jsem považovala za 

dobré začít kooperativní činnost tak, aby společně pracovali žáci, kteří 

se spolu i ve volném čase kamarádí, mají k sobě blíže, společné zájmy, 

doplňují se. Společná práce s kamarádem byla pro žáky motivací a 

vytvořila se tím i příznivá atmosféra. Přesto bylo rozdělování 

zdlouhavé, jak jsem již zmínila, protože všichni kamarádi se do skupiny 

nevešli a někdo se s tím nechtěl smířit. 

Spojení matematiky a pracovních činností bylo v případě tvoření 

číselné osy velmi výhodné. Žáci si nejen procvičili přesné stříhání 
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tvaru, lepení, ap., ale zároveň si též „osahali" postup čísel za sebou, 

neboť se museli soustředit na správné řazení obrázku. 

Při plnění dalšího úkolu náročného na zapamatování si předmětů bylo 

potřeba určit zapisovatele. Úkolu se zhostil v každé skupině žák, který 

již bezpečně ovládal správné tvary písmen. Překvapila mě schopnost 

dětí navzájem odhadnout svoje dovednosti a kriticky je posoudit. 

Přidělení rolí ve skupině však bylo zatím velmi volné a týkalo se jen 

některých úkolů. Už tak byl přísun nových informací obsáhlý. 

Propracování rozdělování 

rolí ve skupině se stane aktuálním při opakované kooperativní činnosti. 

Nejnáročnějším se ukázalo vytvoření plakátu s pohádkovými 

postavami.Tento úkol představoval pro žáky evokaci toho, co již žáci 

znali z vypravování, sbírání nových informací z připravených 

materiálů, předávání zkušeností mezi sebou, zapisování nových 

poznatků po předešlé domluvě s ostatními ap. Neméně důležité bylo 

osvojování nových obtížných slov a vyhledávání tvarů písmen, které 

ještě neměli zafixovány. 

Na tomto úkolu se nejvíce projevila schopnost spolupráce. Důležité 

bylo naslouchat druhému. Někteří se pustili zpočátku do úkolu 

samostatně bez ohledu na skupinu, následně zjistili, že zapisovali 

shodné údaje s druhým, takže práce skupiny nepokročila. Někdo 

vytvořil s kamarádem jakousi podskupinu, kde opět chyběla společná 

domluva se všemi ostatními ve skupině a to se projevilo ve výsledku 

práce.Kde chyběla domluva celé skupiny, tam byl úkol neúplný a 

výrazy se opakovaly. Při závěrečném hodnocení jsem žáky pochválila 

za celodenní činnost a také jsem zmínila, jak se mi jevila spolupráce 

v jednotlivých skupinách a co je potřeba do příště napravit. 
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Žáci si tento den vyzkoušeli, co vše obnáší společná práce. Někteří si 

uvědomili důležitost verbální interakce s členy skupiny, nutnost spolu 

mluvit, dávat prostor druhému, ale zároveň si naslouchat. Při psaní, 

čtení, kreslení, zjišťování, objevování nového se zároveň učili i 

dovednostem sociálním. 

2.4.4. Hra: „Reportér" 

Tematický celek: Psaní souvislého textu 

Téma: Tvoření krátkých zpráv 

Věková skupina : První ročník 

Místo konání: Učebna 

Délka trvání: Vyučovací hodina 

Učivo předmětu: Český jazyk 

Pomůcky: Náčrtník, lepidlo, časopisy, psací náčiní 

Cíle: Schopnost vytvořit souvislý, smysluplný text. 

Rozvoj představivosti. 

Schopnost vzájemné dohody, naslouchání 

Zvládnutí přidělené role, pěstování zodpovědnosti 

za společnou práci 

Dovednosti: Vedení rozhovorů 

Sestavování textu 

Tříbení podstatných myšlenek 

Zápis textu 

Grafická úprava 

Vyjádření vlastních myšlenek 

Projevení souhlasu a nesouhlasu, obhajoba 
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Úkoly: Příprava strany skupinového časopisu. 

Lepení, úprava, zápis 

Realizace: 

Této činnosti předcházela práce s časopisy, kdy se žáci v hodinách 

českého jazyka seznamovali s texty, ilustracemi, fotografiemi 

a grafickou úpravou dětských časopisu. Nastal tedy čas na vlastní 

tvořivou činnost - vytvoření stránky časopisu. 

Činnost byla vyučujícím uvedena následovně: Reportér, který cestoval 

v dalekých krajích, přivezl ze svých cest množství fotografií. Na cestě 

zpět se mu přihodila nepříjemná událost - ztratil svůj deník, kde měl 

zapsané své poznámky a příběhy. Představte si, děti, že jste kamarády 

tohoto reportéra a v redakci mu pomáháte vzpomenout si, co se asi na 

cestách odehrálo, jaké příběhy se vztahují k jednotlivým fotografiím.. 

Přemýšlejte, co asi prožili lidé na obrázcích. Dívejte se dobře na detaily 

fotografie, sledujte výrazy na tvářích. Zkuste vytvořit ke každé fotografii 

příběh. Staňte se též reportéry. " 

Průběh činnosti byl následující: žáci utvořili dvojčlenné skupiny podle 

zasedacího pořádku a zároveň si dvojice rozdělila role zapisovatele 

a vypravěče. Důležité bylo rozvržení strany časopisu. Následující úkoly 

tedy spočívaly v nalepení obrázku a vymezení místa pro text. Hlavní 

částí této činnosti bylo vymýšlení a příprava textu. Náročným úkolem 

bylo zapsání srozumitelného textu. Nakonec následovalo předvedení 

práce ostatním, vyhodnocení a vytvoření výstavky prací v učebně. 
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Reflexe: 

Hra „Reportér" byla zařazena na konci prvního ročníku. Byla 

prověřením schopnosti žáků napsat samostatně krátký, souvislý text. 

Tento úkol nebyl pro žáky jednoduchý.Do této doby se žáci setkávali 

s opisem, doplňováním ap. Vymýšlení souvislého a srozumitelného 

textu bylo pro ně velmi náročné. Bylo tedy nutné tuto činnost provést 

formou kooperativní, kdy si členové, byť malé skupiny, byli oporou. 

Výsledky se mi jevily jako velmi uspokojivé v oblasti pochopení 

smyslu, vystižení podstaty příběhu. Obtíže dětem činily: oddělování 

jednotlivých slov, správná stavba věty, pravopisné chyby. Toto vše 

jsem využila v závěrečném hodnocení, kdy jsem žáky při společné 

diskusi upozorňovala na možnosti dalšího zlepšení. Práce dětí jsme 

vystavili na nástěnce, některé z nich byly velmi zdařilé. 

Závěrečné zhodnocení, jak jsem již zmínila, bylo provedeno formou 

diskuse v kruhu. Společně jsme práce posuzovali, hodnotili, 

co se nám líbilo, co nás na příběhu zaujalo, zda byl příběh 

srozumitelný.Já jsem na konci hodiny žáky pochválila za pilnou práci, 

pěkné a zajímavé výsledky a upozornila jsem jednotlivé dvojice na 

možnosti dalšího zlepšení společné práce a vzájemné komunikace. 

2.4.5. Pozorování v přírodě 

Tematický celek: Živá příroda 

Téma: Fauna rybníků 

Věková skupina: Druhý ročník 

Místo konání: Okolí rybníka 

Pomůcky: Dalekohledy, psací a kreslící potřeby, atlasy 

Učivo předmětu: Prvouka 
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Cíl: Ověření provázanosti živých a neživých organismů 

určitého biotopu 

Dovednosti: Pozorování v terénu 

Vedení rozhovorů 

Provedení zápisu a nákresů 

Úkoly: Pozorování 

Zpracování zjištěných informací 

Prezentace výsledků 

Realizace: 
•v 

Záci si vytvořili před začátkem libovolné skupiny, ve kterých chtěli 

v terénu pracovat. Následovalo rozdělení rolí na zapisovatele, kreslíře, 

informátora. Na pozorování a ověřování znalostí získaných v hodinách 

prvouky se podíleli všichni.Skupiny se po příchodu na místo volně 

rozmístily v okolí rybníka, kde probíhalo pozorování. Na činnost byl 

stanoven čas. Po určité době přišlo na řadu tříbení poznatků na základě 

již známých informací, a to při verbální interakci členů skupiny. 

Neznámé jevy byly dohledány v atlasech, které měli žáci v terénu. Zde 

si také poznamenali hlavní myšlenky a provedli nákres fauny rybníka. 

Konečnou podobu získaly práce ve třídě při následující hodině 

prvouky, kdy bylo provedeno i vyhodnocení činnosti. 

Reflexe: 

Činnost v přírodě za příznivého počasí je dětmi velmi 

oblíbená.Pozorování, na které byli žáci připraveni v předchozích 

hodinách prvouky, brali velmi vážně. Dvojčlenné skupiny pracovaly 

společně a při pozorování života na rybníce probíhala vzájemná 

domluva. Pozorování probíhalo v době vyvedení mláďat lysek, kachen 
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divokých a labutí. K tomuto již bohatému životu se přidalo ještě 

pozorování velkého množství hmyzu a obojživelníků v okolí rybníka. 

Žáci byli touto činností zaujati. Závěrečné hodnocení se zčásti odehrálo 

přímo v terénu, zčásti ve třídě při další hodině prvouky, kdy byly 

dotvořeny, vyhodnoceny a oznámkovány výsledné písemné práce 
V r 1 o 
zaku. 

2.4.6. Hra: „Ostrov pokladů" 

Tematické celky: Živá příroda 

Vyjmenovaná slova 

Numerace do sta 

Kresba 

Téma: Vodní živočichové 

Psaní y/i po obojetných souhláskách 

Sčítání a odčítání 

Vystižení tvaru středověké lodi 

Věková skupina: Druhý ročník 

Doba trvání: Celodenní 

Místo konání: Učebna 

Integrované učivo: Prvouky, českého jazyka, matematiky, 

výtvarné výchovy 

Cíle: Upevnění učiva tematických celků 

Rozdělení rolí ve skupině 

Převzetí zodpovědnosti za svůj dílčí úkol 

Schopnost dohody a vzájemného respektu 
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Kresba a práce s materiálem 

Vyhledávání a třídění informací 

Předvedení souvislého projevu 

Vzájemná domluva a rozhodování 

Zvládnutí přidělené role 

Kritické zhodnocení vlastní činnosti 

Vytvoření masek a vyhodnocení 

Rozdělení do skupin a přidělení úkolů 

Nákres lodi a vlajky 

Práce s encyklopediemi 

Příprava přednášky 

Splnění úkolů pracovního listu 

Zapojení do relaxační hry 

Hodnocení výsledků 

Pomůcky: Kreslící a psací potřeby, encyklopedie, pracovní listy 

Motivace: Hledání pokladu se svojí posádkou 

Realizace: 

Tato kooperativní činnost se týkala celého dopoledního vyučování ve 
v 

druhém ročníku. Záci ten den plnili řadu úkolů, tím prvním bylo 

vytvoření pirátské masky a již ráno vstoupit v tomto převleku do třídy. 

Ve třídě byl vyvěšen plakát s pravidly a průběhem hry, dle kterého se 

dále piráti řídili. 

Během celého dopoledne plnili společně úkoly, které je mohly přivést 

k pokladu. 

PLAKÁT: 

„ Co nás dnes čeká? 

Dovednosti: 

Úkoly: 
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Vše, co jsme se v minulých dnech učili, využijeme dnes při své cestě za 

pokladem v pirátském přestrojení. Kdo byl bystrý a vnímavý, určitě 

využije své znalosti k získání pokladu. 

Cílem naší dnešní plavby je: 

1/ Pracovat společně s kamarády ve skupině 

2/ Snažit se získat nové poznatky 

3/ Dobře se pobavit při naší cestě za pokladem 

PRAVIDLA: 

a/ kapitán má na lodi hlavní slovo 

b/problémy běhen cesty řeší všichni společně 

c/ na výzvu bubínku se ztišíme a budeme poslouchat pokyny 

d/ hra není důvodem k „ nicnedělání ", naopak - všichni musí 

pilně pracovat 

e/ za rušení ostatních skupin dostane skupina trestné body 

PROGRAM: 

1/ Vyhodnocení masek pirátů - odměna 

2/ Rozdělení do skupin - vytvoření posádek lodí 

3/ Posádky lodí včele s kapitány vytvoří vlajku 

4/ Posádky předvedou svoje znalosti o moři: 

a/ budou pracovat s encyklopediemi 

b/ vytvoří plakát 

c/ uskuteční přednášku pro ostatní 

Témata: 1. loď- kytovci, 2. loď- hlavonožci, 3. loď- ryby, 

4.loď- světová moře a oceány, 5. loď-první mořeplavci 

Čas: 15 minut. 

Přestávka 
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Plavba pokračuje vypracováním úkolů z listiny, kterou obdrží každý 

kapitán lodi. Správné splnění úkolů z této listiny umožní posádkám lodí 

získat klíč k pokladu, který se ukrývá na Ostrově pokladů. Cestu 

k tomuto ostrovu najde posádka vyluštěním tajného kódu, jenž bude 

přiložen ke klíči. 

Závěrečná soutěž „ Chraň svého kapitána" ukončí naše dnešní 

zápolení. 

Vyhodnocení plnění úkolů provedou kapitáni posádek i každý jednotlivý 

člen posádky. 

Reflexe: 

Tato celodenní hra, určena pro žáky druhého ročníku, byla 

shrnutím učiva českého jazyka, matematiky, prvouky zábavnou 

formou a kooperativní prací ve skupinách. Činnost zahrnovala i práci 

výtvarnou - vytvoření masky, vlajky a pirátské lodi. Vyhledávání 

informací prohlubovalo znalosti prvouky. Přednáška rozvíjela 

schopnosti verbálního vyjadřování. Žáci si též ověřovali, jak dokáží 

reagovat na dotazy spolužáků. Úkoly na pracovním listě - plán cesty 

k pokladu - pak zábavnou a pro žáky přijatelnou formou prohlubovaly 

učivo matematiky. Doplňovačky, přesmyčky, hádanky, otázky 

ověřovaly znalosti českého jazyka a prvouky. 

Cílem kooperativního vyučování bylo upevnění a rozšíření znalostí 

žáků tematických celků jednotlivých předmětů, které byly vzájemně 

propojeny. Cílem v oblasti sociálních dovedností byla schopnost 

spolupracovat, držet pohromadě, povzbuzovat se navzájem, odhadovat 

slabost i sílu druhých, respektovat druhé, cítit zodpovědnost za skupinu. 
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Potřebné pomůcky byly vytvořeny vyučujícím / např.: pracovní list, 

atd./. Činnost probíhala v kmenové učebně. Uspořádání nábytku ve 

třídě bylo uzpůsobeno práci ve skupinách. 

Pracovaly skupiny stabilní, které si zvolily svého vůdce hlasováním. 

Vedoucí po dohodě stanovil další role, jako například roli zapisovatele, 

kreslíře, informátora, mluvčího ap. Hodnocení provedl každý žák, 

neboť jedním z bodů bylo vypracování krátké zprávy o tom, jak se 

členům posádky pirátské lodi pracovalo a co všechno se každý člen 

dozvěděl. K hodnocení skupin se vyjadřovali i vedoucí skupiny. 

Protože plnění jednotlivých úkolů se bodovalo, provedla jsem 

závěrečné vyhodnocení úspěšnosti. Nej úspěšnější skupina převzala klíč 

k pokladu. Odměněni byli všichni pochvalou a také sladkostmi. 

Žákům se hra líbila a samotné získání pokladu bylo motivací k práci. 

Snažili se všichni, nicméně práce v některých skupinách byla velmi 

chaotická. V některé skupině se sešly osobnosti, které nebyly schopny 

respektovat se navzájem, naslouchat si, domlouvat se. Taková skupina 

pak získala velmi málo bodů, protože výsledky práce byly nahodilé, 

neucelené. V tomto případě byla kompetice mezi skupinami 

konstruktivní, neboť si jednotlivci při hodnocení výsledků uvědomili, 

proč výsledek jejich práce nedosahoval úrovně jiné skupiny. Hra 

kompetici přímo vyžadovala, neboť jen ti nejlepší dosáhli „pokladu". 

Protože bylo na závěr vyzdviženo úsilí všech, byla míra kompetice 

přijatelná. 

V závěru této reflexe doplním ještě bezprostřední reakce žáků, kteří se 

ke kooperativní, celodenní činnosti ve skupinách vyjadřovali písemně. 

Uvedu zde některé příklady odpovědí žáků: 
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• Líbilo se mi úplně všechno, líbí se mi pracovat se skupinou a líbilo 

se mi stavět lodě a vlajku. 

• S kamarády se mi pracuje krásně. 

• Mně se líbilo být kapitánem. 

• Mně se líbilo, jak jsme házeli ty míčky a nelíbilo se mi psát. 

• Dnešní den se mi vůbec nelíbil, protože jak jsme museli psát ty 

otázky. 

• Líbilo se mi pracování s kamarády a nelíbilo se mi, jak našeho 

kapitána vybili. 

• S kamarádem se mi pracovalo dobře, byl jsem chytrý. 

• Líbilo se mi to , ale P. nechtěl nikomu něco dovolit... 

• Nelíbilo se mi, že na mě P. stále křičel a dostali jsme trestný bod. 

• Líbilo se mi to a chtěla bych si to zopakovat. 

• Nelíbilo se mi, že jsem nebyla vedoucí. 

• Líbilo se mi všechno, chtěl bych to ještě. 

• Mně se líbilo, jak jsem toho hodně věděla. 

• S kamarády se mi pracuje dobře.K. se otáčel a nepsal. 

• Líbilo se mi vše. 

• P. byla dobrá kapitánka. Dnes se mi vyučování líbilo. 

Tento vzorek naznačuje převážně kladné hodnocení kooperativní výuky 

ve skupinách, i když zůstávají žáci, kteří rádi pracují sami. I to je jeden 

z důvodů, proč by se měly různé metody či formy střídat a doplňovat. 
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2.5. Reflexe možností kooperativní výuky v prvních 

třech ročnících základní školy 

V této části práce bych chtěla shrnout své zkušenosti z tříletého období 

realizace kooperativní výuky na prvním stupni. Hodnocení se bude 

týkat těchto oblastí: motivace, cíle, úkoly, kompetice a kooperace, 

utváření skupin, velikost a doba trvání skupin, role ve skupině, 

kooperativní činnosti a jejich uplatnění ve výuce, hodnocení 

kooperativních činností. 

Kooperativní výuka má svoje specifika, kterými se odlišuje od výuky 

tradiční - transmisivní, s převahou frontální organizační formy. Proto 

plánování takové výuky vyžadovalo přípravu úkolů, které budou 

podporovat a rozvíjet spolupráci, neboť již zmíněným cílem této výuky 

bylo nejen získání nových poznatků, ale zároveň rozvíjení pozitivních 

vztahů mezi žáky. Při kooperativní výuce bylo potřeba zvážit a 

promyslet metody a formy práce, které budou směřovat ke splnění 

potřebných cílů. Kooperativní výuka si též žádala uspořádání učebního 

prostředí a přípravu pomůcek. 

Na samotném začátku práce s prvňáčky jsem promýšlela možnosti, jak 

by bylo možno zpestřit výuku a při tom zajistit dostatečné procvičení 

všech úkolů, které povedou ke splnění vyučovacích cílů v oblasti 

poznávací. Sbírala jsem a studovala materiály, které se týkaly 

alternativních způsobů výuky a též jsem se zúčastňovala různých kurzů. 

V rámci těchto kurzů jsem na vlastní kůži pociťovala, co je velmi 

pozitivní při ,jiné" výuce, ale zároveň, jaká mohou být úskalí 

netradiční výuky. Kooperativní výuka byla pro mě výzvou, abych 

vyzkoušela, zda je taková alternativa k tradiční výuce vůbec možná, a 
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zda přináší skutečně výsledky ve splnění mnohostranného rozvoje 

žákovy osobnosti, zlepšení klimatu ve třídě a podobně. 

Nejen pro žáka, ale i pro učitele je důležitá v jeho práci a snažení 

motivace. Důvodů, proč realizovat kooperativní výuku, která se stala 

běžnou součástí mé pedagogické činnosti, bylo několik. 

Především to bylo vytvoření příjemného prostředí pro prvňáčky, kde 

nebudou zpřetrhány vztahy mezi dětmi , které vznikaly již v době 

předškolní.Vyučování nemělo být radikálním zlomem, ale mělo 

navazovat na činnost předcházející. Tvoření diskusních kroužků, 

dramatizace pohádek ve skupině, společné řešení úloh mělo zaručit, že 

děti nebudou mít z práce strach a že budou posilovány pozitivní vztahy 

mezi dětmi. 

Společné hry a činnosti, které byly zařazovány do vyučování každý 

den, se podílely na vytvoření příjemné atmosféry a odstranění pocitu 

strachu . Zároveň s tím docházelo k potlačování dětského sobectví. Při 

společných činnostech byl postupně budován respekt k druhému. 

Vzájemná pomoc pak usnadňovala práci dětem, které měly problémy se 

samostatným zvládnutím úkolu. Nejednou jsem zjistila, že určité 

postupy řešení si děti dokáží mezi sebou lépe vysvětlit. Jejich vzájemná 

komunikace byla pro mě dalším impulsem pro vytváření prostoru pro 

tento typ výuky.V neposlední řadě bylo pro mě motivací vyhnutí se 

stereotypům ve vyučování, neboť kooperativní výuka s sebou přináší 

řadu možností, jak seznamovat žáky s učivem, jak učivo procvičovat a 

opakovat. 
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Pro žáky samotné, kteří si zpočátku ještě neuvědomovali, co jim společná 

práce přináší, byla prvotní a důležitou vnitřní motivací k práci především to, 

že pracovali s kamarádem. 

Při plánování kooperativních činností bylo důležité, jako u kteréhokoliv 

jiného způsobu výuky, stanovení cíle. Má-li jít skutečně o 

mnohostranný rozvoj osobnosti, pak je takových cílů více. Například: 

žáci mají ve vyučovací jednotce získat přehled o regionu, ve kterém 

žijí, zároveň se učí dovednosti vyhledávat a tříbit informace a 

v neposlední řadě tyto informace předávat, tedy učit schopnosti 

verbální komunikace s druhými. 

r 

Úkoly, které jsem pro každou činnost promýšlela a plánovala musely 

splňovat podmínky podporující kooperaci, neboť tyto úkoly měly vést 

žáky ke kooperativnímu učení. Při tomto procesu dochází k nabývání 

nových poznatků, dovedností a schopností v kontaktu s druhými. Bylo 

tedy zapotřebí, aby splnění úkolu vyžadovalo zapojení každého člena 

skupiny, předpokládalo uplatnění rozmanitých dovedností žáků, a aby 

nároky dílčích úkolů byly uzpůsobeny rozdílným schopnostem žáků. 

Průběžné plnění úkolu mělo též předpokládat interakci tváří v tvář a na 

závěr společné vyhodnocení aktivity skupiny. Vhodnými úkoly byly ty, 

které měly více možností řešení a podporovaly tak konstruktivní 

přístupy k řešení, protože žáci si mohli vlastním způsobem, cestou, 

objevováním rozplétat záhadu dané úlohy. 

Při úkolech, které podporovaly verbální komunikaci docházelo 

k rozvoji sociálních dovedností, posilování pozitivních vlastností 

charakteru jako například: schopnost tolerance, učení se trpělivosti, 

naslouchání druhému, vysvětlování chyb a obhajování vlastního názoru 

ap. 
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Tím, že každý žák při plnění úkolu přispíval svým dílem docházelo 

k posilování zdravého sebevědomí. Uplatnění rozmanitých dovedností 

budovalo sebedůvěru u dětí, které selhávaly při samostatné práci. 

Interakce „tváří v tvář" umožňovala zpětnou vazbu při společné 

kontrole a obhajování úkolů, což je velmi důležité v procesu učení. 

Promýšlení úkolů též vyžadovalo zvážení míry kooperace a 

kom petice. Při kooperativních činnostech žáků ve skupině dochází 

zároveň ke kompetici. Tato kompetice může být žádaná, neboť je 

jakýmsi hnacím motorem činností, je samotným motivačním činitelem. 

Jedná se pak o konstruktivní kompetici. 

Kompetice se projevovala v průběhu činností, kdy jedinec předkládal 

splnění svého dílčího úkolu k posouzení skupině. Sami členové skupiny 

pak vyhodnocovali důkladnost provedení úkolu a tím si stanovovali 

jakýsi žebříček úspěšnosti ve skupině. 

Myslím si , že každý z nás si v kontaktu s jiným jedincem uvědomuje 

kvality druhého a tím dochází k poměřování a vyhodnocování vlastních 

sil. Tato vnitroskupinová kompetice měla v průběhu tří let vliv na 

kvalitu práce skupin. V prvním roce byla kooperativní činnost určitými 

žáky zneužívána k „nicnedělání". Nejen zajímavé činnosti, ale právě i 

ona konstruktivní kompetice způsobily, že se později tento jev téměř 

vytratil. Zvýšilo se snažení jednotlivců ve skupině. Tuto snahu vyvolala 

kompetice, kterou považuji za potřebnou, stimulující a pozitivní. 

Taková kompetice nás v životě nutí k vyšší kreativitě, vynalézavosti, 

k sebezdokonalování. 
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Kompetice probíhala nejen mezi členy jedné skupiny, ale i mezi 

skupinami navzájem, například při závěrečné prezentaci splněných 

úkolů. Při řešení společného problému předkládaly jednotlivé skupiny 

určitou sumu zjištěných informací. V průběhu hodnocení práce skupin 
v 

a sumarizace nových zjištění docházelo k soupeření, porovnávání. Záci 

velmi bystře vnímali, která skupina přispěla nej vyšší měrou k vyřešení 

problému. 

I kooperativní výuka může tedy prvky soutěživosti zahrnovat a 

vyžadovat. Tyto prvky soutěživosti by však neměly převážit nad 

spoluprací. V průběhu tří let jsem zařazovala i činnosti, kdy byla 

soutěživost a možnost vyhrát přímo motivačním činitelem dané 

kooperativní činnosti. Plnění úkolů ve skupině bylo bodováno a podle 

počtu bodů byla určena nej úspěšnější skupina. Tato kompetice 

znemožňovala vyhodnotit kvalitní práci jiných skupin, kde se všichni 

členové skupiny domlouvali, naslouchali si, snažili se, byť nedosáhli 

maximálního počtu bodů. 

Mnohokrát jsem se přesvědčila, že časté zařazování takových činností 

je demotivující, potlačuje rozvoj pozitivních sociálních dovedností a 

oslabuje ty, kteří nemají, vzhledem ke svým momentálním 

schopnostem, šanci na úspěch v daném oboru, předmětu, dílčí činnosti. 

V tomto případě se jednalo o kompetici destruktivní 

Jak jsem již v úvodu této práce zmínila, o míře kooperace a kompetice 

se dohadují i sami vědci. V četbě jsem se tak setkala s názory například 

Konráda Lorenze /1997/, který považuje kooperaci za možnost přežití 

lidského rodu. Na druhé straně je to například Richard Dawkins, 

v jehož díle Sobecký gen /1998/ jsem vyčetla názory, že je to právě 

sobecký jedinec, který si může úspěšně razit cestu životem. Je to tedy 
58 



ten, který při neustálé kompetici kolem nás vyhrává a neohlíží se na 

druhé. Myslím si ale, že téma kooperace a kompetice je složité a 

obšírné a stojí za to, aby se jím každý, kdo pracuje se skupinou lidí, tak 

jako učitel, zabýval. 

V další části mé reflexe bych se ráda zmínila o způsobech Jakými byly 

sestavovány kooperující skupiny. 

Kooperativní vyučování je takové vyučování, při kterém dochází 

k interakci s ostatními. Jedná - li se o třídu, pak probíhá interakce žák 

- žák, žák - učitel. Tato spolupráce může probíhat i při tzv. frontální 

výuce, kdy se spolupráce může týkat například závěrečné fáze -

hodnocení. Myslím si ale, že kooperace jako taková se naplňuje právě 

v týmu, tedy při skupinové formě vyučování. /Starší termín „skupinové 

vyučování" plně neodpovídá termínu kooperativní vyučování, neboť i 

ve skupině lze pracovat individuálně./ Další důležitou součástí 

plánování a přípravy kooperativní výuky bylo tedy promýšlení 

utváření skupin, které vyžadovalo určitou dávku předvídavosti a 

schopnosti analyzovat možné situace. 

Možností utváření skupin bylo několik a v průběhu mé kooperativní 

výuky jsem je volila vzhledem k skladbě žáků, jejich vztahům, 

charakteru úkolů a vytyčeným cílům. 

Žáky jsem rozdělovala těmito způsoby: 

podle náhody 

volba skupiny byla ponechána na žácích 

podle kamarádských vztahů ve třídě 

podle potřeby pomoci „slabším" 

podle zasedacího pořádku 
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- jednotliví členové skupiny měli odlišné studijní výsledky 

- jednotliví členové měli rovnocenné výsledky 

- členové skupiny měli odlišné dílčí dovednosti 

Rozdělení do skupin dle „náhody" jsem v praxi prováděla tak, že žáci 

losovali barevná víčka od plastikových lahví, chytali různě barevné 

vlaštovky ap. 

Tato možnost byla časově náročná. Žáci s menší schopností tolerance 

projevovali nesouhlas se společnou prací členů skupiny, se kterými 

neměli ve třídě pevnější vazby, a proto i zahájení práce trvalo delší 

dobu. Protože v této třídě početně převažovali chlapci, z nichž mnozí 

chtěli být vůdčími osobnostmi, byl tento způsob rozdělování do skupin 

často problematický, neboť se stále řešily neshody a docházelo 

k časové prodlevě. Na druhou stranu mě mnohokrát překvapilo, že 

počáteční nepřátelský vztah se změnil ve smysluplnou spolupráci, která 

všechny zúčastněné bavila, přinesla výsledky v plnění úkolů a 

potlačila vzájemnou nedůvěru. I toto je smyslem kooperativní výuky, 

neboť žáci k sobě nacházejí cestu, a práce tak může vést 

k překvapivým výsledkům. 

Zároveň jsem se setkala i s tím, že toto náhodné sestavení skupin vedlo 

k tak silné neshodě jednotlivých členů, že byla narušena nejen práce 

skupiny, ale i celé třídy. Myslím, že je to otázka učitelovy trpělivosti a 

kreativity, aby i tyto skupiny byly schopny pracovat, dosahovat 

výsledků v poznávací oblasti, ale též ve zlepšování vztahů. Toto 

náhodné uskupení žáků vede k nutnosti pěstování tolerance a 

schopnosti vytvářet kompromisy. 
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Občas jsme vytvářeli skupiny na základě vlastní volby žáků, tzv. 

„přátelské" skupiny. Volba byla zcela na žácích. Já jsem určila pouze 

maximální počet členů ve skupině.Při tomto způsobu docházelo 

k vytvoření skupin chlapeckých a dívčích, dále pak skupin žáků 

s prospěchem výborným oproti skupinám slabším. Toto uskupení bylo 

sice pro děti velmi motivační a pro mě jednoduché, avšak nepřinášelo 

uspokojivé výsledky. 

Tímto způsobem se totiž utvořily například vůdčí skupiny chlapců -

kamarádů , které mnohdy narušovaly práci ostatních. Podstatným 

znakem spolupráce v přátelských skupinách bylo i nekritické přijímání 

názorů kamarádů, případně vůdce skupiny.Plynulost práce a 

vyrovnanost výsledků narušovalo i vytvoření skupin žáků s výborným 

prospěchem proti skupinám slabším. 

Proti práci přátelských skupin hovoří i fakt, že zde nedocházelo k tak 

silnému rozvoji sociálních dovedností. Je totiž potřeba, aby se žáci 

naučili pracovat se všemi možnými typy lidí, a proto je dobré nechávat 

žáky pracovat i ve skupinách jinak utvořených, vzdor svým osobním 

sympatiím a antipatiím. 

Při procvičování učiva byly vytvářeny zpravidla dvojice, kdy byli 

záměrně seskupeni žáci, kteří učivo již bez problémů zvládli, s žáky, u 

nichž ještě nedošlo k úplnému pochopení a osvojení učiva. I v tomto 

případě jsem musela volit citlivě, aby pocit slabšího nebudil v členu 

dvojice nechuť k práci. 

Velmi účelné a rychlé bylo vytvoření skupin žáků dle zasedacího 

pořádku, pouhým přiřazením lavic. Tohoto způsobu jsem využívala u 

úkolu krátkodobého, dílčího. Jednalo se tedy o skupinu dočasnou. 
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V případě, kdy jsem potřebovala pracovat s integrovanými žáky bylo 

velmi výhodné spojit do skupin žáky s rovnocennými schopnostmi, 

kteří dále pracují jako skupina samostatně, bez pomoci a vedení učitele, 

který se zatím může věnovat žákům například se specifickými 

poruchami učení.V průběhu celého období pracovaly nejčastěji 

skupiny ustálené, které jsem vytvořila na základě kamarádských 

vztahů mezi dětmi ve třídě, s přihlédnutím k pomoci „problémovým" 

žákům a s možností využití odlišných dílčích dovedností ve skupině. To 

znamená, že v každé skupině byl žák s pomalejším tempem, slabšími 

výkony, či obtížným chováním a k němu pak byl přiřazen žák, který 

mohl pozitivně ovlivňovat chování, či prospěch žáka. 

v 

Zák se slabým prospěchem se necítil v takové skupině ztracen, jako při 

samostatném vypracovávání úkolu a skupina využívala jeho jiné 

dovednosti, například dovednosti výborně kreslit, či vyprávět. Ve 

skupinách existovaly přátelské vztahy a bylo využíváno již zmíněných 

odlišných dovedností jednotlivých členů skupiny. /Jeden výborně 

kreslil, druhý psal bezchybně a čitelně, další byl vynalézavý, jiný pak 

organizačně zdatný ap./ 

Tyto ustálené skupiny měly své pracovní místo a vytvořený skupinový 

znak. Jednotliví členové znali svou pozici a předpokládali určité 

dovednosti od druhého člena ve skupině. V takovéto ustálené skupině 

se vytvářely od počátku skupinové normy a žáci zaujímali určité role. 

V praxi proto považuji utvoření těchto ustálených /dlouhodobých/ 

skupin za výhodné. Z důvodu nabývání sociálních dovedností je ale 

nutné, aby se žák dostával do kontaktu i s žáky ostatními, tedy i s těmi, 

se kterými nemá vybudované pevné kamarádské vztahy, případně 
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s těmi, kteří mají problémové chování, či prospěchové potíže. Právě 

v kontaktu s různými typy žáků se žák sám učí sociálním dovednostem, 

například: přijímání druhého se všemi jeho vlastnostmi, toleranci a 

vzájemnému respektu. 

Při kooperativních činnostech je důležitá i velikost skupiny. Ta byla 

ovlivněna charakterem úkolu. Některé úkoly vyžadovaly společnou 

domluvu všech žáků třídy / rozhovory v kruhu/, jindy byly optimální 

dvojice, například při vzájemném popisu řešení úlohy, vysvětlení 

problému, či vzájemném procvičování nového učiva. 

Vytváření skupin a jejich velikosti ode mne vyžadovalo předvídavost, 

neboť v různě početných skupinách vznikaly různé vztahy, členové 

zaujímali různé pozice, docházelo k rozvržení sil, které mohlo 

pozitivně, ale i negativně ovlivňovat práci skupiny. 

Pokud byli žáci seskupeni do dvojic, pak probíhala rovnocenná 

spolupráce nebo spolupráce slabšího se silnějším, kdy se předpokládala 

pomoc žákovi, který ještě nezvládl dané učivo. Spolupráce rovnocenná 

byla velmi výhodná při procvičování nové látky, kdy žáci ještě nemohli 

zaujmout pozici slabšího a silnějšího. Tímto způsobem se mohlo 

procvičit učivo bez napětí a strachu, a to bylo vhodné zejména pro 

žáky, kteří žáci mají před třídou a učitelem obavy z nezvládnutí úkolu. 

Spolupráce „silnějšího" se „slabším" je velmi vhodná při opakování 

učiva, kdy si jeden z žáků učivo ještě neosvojil nebo mu úplně 

neporozuměl. Avšak i při sestavování takovýchto dvojic musím předem 

zvažovat skladbu dvojice tak, aby došlo k vzájemnému respektování 

členů dyády. 

63 



Uskupení do trojic umožňovalo: 

seskupení dvou proti jednomu, 

kdy lichý člen přejímal pozici slabšího 

seskupení, kdy jeden zaujímal pozici vedoucího ve skupině 

probíhala rovnocenná spolupráce při plnění úkolu 

Při plnění úkolů v trojici zpravidla docházelo k prvním dvěma 

variantám.Ze zkušenosti jsem volila triády výjimečně, a to jen 

v případě lichého počtu žáků ve třídě. 

Uskupení ve čtveřici umožňovalo: 

vznik dvou rovnocenných dvojic 

jedna z dvojic přebírala dominantní postavení 

jeden člen přebíral vedoucí postavení nad ostatními 

jeden člen zůstával pasivní a pracovala trojice 

Uskupení ve čtveřici bylo z hlediska výsledků práce velmi efektivní 

především ve třetím ročníku. Tato možnost také podporovala 

konstruktivní kompetici. 

Pětičlenné skupiny byly obdobou triády s více možnostmi: 

pracoval lichý člen proti čtveřici, respektive 

rovnocenným dvojicím v pozici pasivního člena skupiny 

pracoval lichý člen proti dvojicím v pozici vedoucího skupiny 

rovnocenně spolupracovali všichni členové skupiny 

vzniklo postavení trojice proti dvojici 

Zvažuji-li optimální řešení, pak dobrých výsledků dosahovaly dvojice 

či čtveřice. V případě lichého počtu se stávalo, že jeden člen se cítil 

64 



vyřazen z práce skupiny. Toto neplatilo v případě, že charakter úkolu 

nepodněcoval vznik podskupin v rámci skupiny. 

Všechny výše uvedené kombinace byly sestavovány od prvního 

ročníku. Skupiny vícečetné byly zpočátku využívány například při 

dramatizaci pohádek. Náročnější činnosti neměly ve vícečetných 

skupinách v prvním ročníku dobré výsledky. Práce ještě nebyla dobře 

koordinovaná, vázla organizace a přidělování rolí.Zvláštností žáků 

první třídy je, že každý se chce sám pochlubit splněním úkolu a má 

potřebu sám předvést výsledek práce. Větší skupiny jsem tedy 

v prvním ročníku využívala pouze pro hravé činnosti a dramatizaci. 

Ve druhém ročníku byla nejefektivnější práce ve dvojicích. Myslím si, 

že toto souviselo se schopností organizovat práci skupiny a s převzetím 

rolí ve skupině. Ale již v tomto období probíhaly například celodenní 

projekty. Jejich četnost byla však ještě nízká. 

Ve třetím ročníku se pak stala práce ve vícečetných skupinách 

pravidelností a byly tímto způsobem řešeny rozmanité úkoly. Na konci 

tohoto období přijímali žáci rozdělování do vícečetných skupin, 

koordinaci práce skupiny a přidělování rolí za samozřejmost. 

Větší skupiny nebyly sestavovány. V průběhu zkoumaného období 

žáci sami větší skupiny nevytvářeli. Pokud jsem takovou kooperující 

skupinu sestavila sama, zjistila jsem, že ve větší skupině již nedochází 

k interakci „tváří v tvář", vždy zůstává někdo odstrčený nebo se 

vytvářejí podskupiny, jejichž práce není společně koordinovaná. 

Výjimku větší skupiny tvoří „kruh". Myslím tím společnou práci 

v kruhu, kdy jsme společně objasňovali například problémy soužití ve 

třídě, případně se každý sám zamýšlel nad nějakým úkolem, ke kterému 
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jsme se společně vyjadřovali. Zde jsem přebírala vedoucí úlohu já. 

Řízení takto velké skupiny je pro žáky prvního stupně základní školy 

náročné. Myslím, že tuto dovednost by se mohli učit zvládat žáci 

vyšších ročníků základní školy. 

S utvářením velikosti skupin souvisí i přebírání rolí ve skupině. 

Při kooperativních činnostech je důležité, aby žáci znali svou roli, a to 

zvláště u úkolů dlouhodobých a skládajících se z několika dílčích 

úkolů. Skupina by měla mít svého vedoucího člena /vůdce, 

koordinátora/, který je schopen řídit činnost skupiny a dokáže 

prezentovat a hodnotit výsledky této činnosti. Mezi dovednosti 

takového vůdce patří samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, 

organizační schopnosti, cílevědomost, zdravé sebevědomí a 

v neposlední řadě je důležité, aby takového vůdce přijímali všichni 

členové skupiny. 

Vedoucího skupiny jsem v průběhu tříletého období volila buď já, nebo 

členové skupiny, a to dohodou nebo hlasováním. 

Na začátku kooperativní výuky, tedy převážně v prvním ročníku, jsem 

určovala vedoucího skupiny sama. V tomto případě se někdy stávalo, 

že pozici vedoucího skupiny převzal jiný dominantní jedinec. Pokud 

tuto osobnost ostatní respektovali, byli ochotni se mu přizpůsobit, 

nebylo plnění úkolů narušeno . Vedení takového člena, který se sám 

„zvolil" mělo na skupinu buď příznivý , anebo negativní vliv.Byla 

tedy potřeba, abych situaci monitorovala a případně do činnosti 

skupiny zasáhla. 

V prvních ročnících prvního stupně bylo výhodné určení vůdce 

expresivního, to jest takového, který byl nejen členy skupiny oblíben, 
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ale zároveň i respektován pro své povahové vlastnosti. Ve třetím 

ročníku se začínal uplatňovat i vůdce instrumentální, který byl schopen 

organizovat práci skupiny a snadno zvládal plnění úkolů, například byl 

schopen plynulého čtení a psaní , měl schopnosti vypravěčské, byl 

zvídavý ap. 

Pokud nebyla pozice formálního /učitelem vybraného/ vůdce dostatečně 

silná, přebíral ve skupině žáků tuto pozici vůdce neformální, kterého 

žáci více respektovali a důvěřovali jeho schopnostem. 

Myslím si, že volbu vedoucího skupiny by měl v počátcích školní 

docházky provádět učitel, který vnímá nejen vztahy mezi dětmi, ale 

hodnotí i schopnosti a dovednosti žáků. V období, kdy se stává 

kooperativní učení již přijímaným a zaběhnutým způsobem učení, je 

možné, a dokonce žádoucí, nechat volbu na žácích. Na druhém stupni 

základní školy by mohli volbu vůdce skupiny provádět výhradně žáci, 

neboť si tím budou cvičit dovednost hodnotit schopnosti druhého a 

schopnost vzájemně se dohodnout a přijmout názory druhého. 

Zejména při dlouhodobých a náročných úkolech je nutné stanovit i role 

další. 

Při práci kooperujících skupin byli žáci od počátku vybízeni, aby se 

učili rozdělovat si různé role. V prvních ročnících šlo o seznamování 

s tímto úkolem. Až v průběhu třetího ročníku si dokázali žáci 

rozdělovat role ve skupině sami. Zpočátku se tedy jednalo o role 

neformální, které se měly v průběhu získávání zkušeností upevňovat. 
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Do prvotního rozdělování rolí jsem, pokud to bylo potřebné, 

zasahovala, a to z toho důvodu, aby docházelo k občasné výměně 

pozic, při které se u žáků rozvíjely i další dovednosti. 

Žáci třetího ročníku byli schopni samostatného přidělování rolí a tuto 

část aktivity brali již za samozřejmou. Dokázali rozhodnout o tom, kdo 

bude shánět informace, kdo je bude třídit, vybírat ty podstatné, kdo 

bude zapisovat, kreslit, kdo bude prezentovat práci před ostatními a 

podobně. U žáků třetího ročníku jsem pouze dohlížela na rozdělování 

rolí. Dbala jsem na to ,aby se při společné práci angažovali i žáci, kteří 

mají pomalé tempo, či specifické poruchy učení, prospěchové 

problémy. 

V průběhu tříleté kooperativní výuky se žáci setkávali s různými 

kooperativními činnostmi, při kterých plnili různé typy úkolů. 

Mezi činnosti, které se týkaly pouze krátkého časového úseku -

vyučovací hodiny nebo její části, patřily: 

1/ Diskuse nad problémem a záznam hlavních myšlenek 

Tato činnost probíhala zpravidla ve dvojici, kdy žáci mezi sebou 

diskutovali nad daným tématem a na papír společně zaznamenávali 

hlavní myšlenky, případně otázky k dalšímu řešení. 

2/ Procvičení právě vysvětlené učební látky 

Aktivitu jsem uplatňovala zejména v matematice. Po výkladu 

nového učiva docházelo k okamžitému procvičení ve dvojici. 
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3/ Psaní ve skupinách - tvoření společného textu 

Velmi častá aktivita v hodinách českého jazyka. Žáci ve dvojici nebo 

vícečetné skupině tvoří společnou pohádku, básničku nebo jen rýmy na 

předem dohodnutá slova či určené téma. 

4/ Pětilístek 

Tato aktivita byla často využívána v hodinách prvouky, jako 

shrnující informace podstatných myšlenek /faktů/ na dané téma 

s určitým uspořádáním textu. 

5/ Brainstorming 

Opět jsme tuto aktivitu využívali v hodinách prvouky. Příklad: Jaký je 
v 

význam lesa pro člověka? Záci psali vše, co je v tu chvíli napadlo a 

následovně ve skupině konfrontovali svoje myšlenky, které po utříbení 

skupina prezentoval a.Pracovaly zpravidla čtyřčlenné skupiny. 

Brainstorming mohl být pouze krátkou kooperativní aktivitou 

v průběhu frontální výuky nebo byl částí například celodenního 

projektu. 

6/ Myšlenková mapa 

Vytvoření myšlenkové mapy jsme realizovali buď v úvodu nového 

učiva, jako počáteční informaci - co již o tématu víme. Častěji byla ale 

tato aktivita využívána jako shrnující materiál v závěrečné části 

tématického celku, příklad : Člověk v minulosti a současnosti. 
v 

7/ Doplňování pracovního listu 

Tato aktivita mohla opět tvořit pouze část vyučovací hodiny, kdy 

dvojice společně řešila otázky a problémy pracovního listu, nebo byl 

tento list součástí celodenního projektu, kdy bylo potřeba shánět 

informace z různých zdrojů a tematika prolínala více předměty. 
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8/ Práce s interaktivní tabulí 

Žáci měli za úkol vytvořit pyramidu z potravin, které a v jakém 

množství by náš jídelníček měl zahrnovat.Toto pyramidu „sestavili" 

nejdříve ve skupině na listu a pak práci prezentovali vytvořením své 

stránky s pyramidou na interaktivní tabuli. Výsledky skupin bylo 

možno konfrontovat. 

9/ Volné psaní 

Tato aktivita na dané téma začíná jako samostatná práce, kdy se každý 

člen skupiny zamýšlí sám nad tématem a snaží se v určitém časovém 

úseku napsat svoje názory, či volně plynoucí myšlenky. Následuje 

společná diskuse ve skupině / touto skupinou může být i celá třída/ a 

na závěr dochází ke shrnutí myšlenek, což může provést vyučující buď 

ústně , nebo písemným záznamem na tabuli či arch listu. 

10/ Řešení problémových úloh s více možnými postupy 

Činnost byla využívána v hodinách matematiky. Skupiny navrhovaly 

různé možnosti řešení a zpracování úlohy, například formou tabulek, 

grafu, obrázků, zápisu aj. 

11/ Skupinový výtvor, výrobek 

Skupina prezentuje společný výtvor. V hodině prvouky jsme v přírodě 

vyráběly nástroje a přístřešky zdoby neolitu. Skupina si musela 

připravit na základě získaných informací své nákresy a výrobek museli 

členové skupiny popsat, čili sdělit ostatním především funkci a 

důležitost nástroje. 
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12/ Čtenářské koutky 

Skupiny se rozmístí po celé třídě /každý kout je obsazen/, vytvoří si 

útulné prostředí a společně si sdělují zážitky z četby knih, které mají 

s sebou ve třídě. Žáci se střídají při čtení úryvků z těchto knih. 

Navazující aktivita může být výměna členů - promíchání skupin, kdy 

mají žáci větší přísun informací. / U žáků nižších ročníků může ale dojít 

ke zmatení z množství získaných informací./ 

13/ Pozorování v přírodě a společný záznam nových zjištění 

Žáci přímo v terénu zkoumali, kteří živočichové a které rostliny 

společně tvoří nějaký ekosystém. Ve skupinách pozorovali, zapisovali, 

zakreslovali a vyhodnocovali . Společně práci v následující hodině /již 

ve třídě/ prezentovali. 

14/ Vyhledávání přírodnin 

Aktivita podobná předchozí činnosti. Žáci ve skupinách postupují 

určeným terénem a vyhledávají přírodniny, které zakreslují, v atlasech 

zjišťují další údaje. 

15 / Křížovky, doplňovačky, kvadromina, hádanky, puzzle 

Tyto krátkodobé činnosti mohou být součástí jakékoliv vyučovací 

hodiny. Tyto aktivity vyučování zpestřují, doplňují, případně umožňují 

žákům odpočinek při náročnějším výkladu. 

16/ Párové, střídavé čtení 

Žáci procvičují čtení ve dvojici, a to buď při současném čtení, kdy 

jeden musí respektovat tempo druhého, nebo dochází ke střídání. 

Uskutečňování této aktivity je problematické v početné třídě. 
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17/Tvorba stránek časopisu, komiksy 

Zajímavou a žáky vítanou aktivitou je tvoření stránek časopisu 

s využitím fotografií, obrázků, textu, křížovek a podobně. Též je možné 

tvořit kreslené příběhy - komiksy / ve dvojici/. Této činnosti 

předcházela zpravidla hodina, ve které se pracovalo s dětskými 

časopisy. 

18/ Tvorba úloh pro druhé 

Na základě určité vzorové úlohy žáci tvoří ve dvojicích či čtveřicích 

podobné úlohy pro druhé. Uvědomují si při tom určitý početní postup. 

19/ Společné opakování - střídavé zadávání úkolů a hodnocení 

Pokud se učivo opakuje touto formou, žáci nepociťují takové napětí a 

funguje zpětná vazba při učení, neboť si případnou chybu objasňují 

navzájem. 

20/ Vymýšlení zábavných testů pro ostatní 

Tato aktivita byla žáky vždy vítaná. Lze ji uskutečňovat v různém 

seskupení: ve dvojici - jeden proti druhému, ve čtveřici - dvojice proti 

dvojici, skupina proti skupině. V první fázi žáci vyhledávají informace 

v encyklopediích. V druhé fázi tvoří test s několika možnostmi u každé 

otázky, v závěrečné fázi testy doplňují a navzájem vyhodnocují 

s patřičným objasněním otázek. Probíhá zde kompetice, která je 

konstruktivní, vede žáky k sebezdokonalování. 

21/ Skládání textu 

Žáci například skládají báseň nebo úryvek textu, který v předchozí 

hodině četli. Tato činnost je krátkodobá, lze ji zařadit v jakékoliv části 

hodiny. Při skládání básničky si žáci uvědomují strukturu veršů. Při 

sestavování textu příběhu či pohádky si musí vybavovat jeho obsah. 
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22/ Vzájemná pomoc 

Aktivita se uplatňuje v případě neporozumění učivu, kdy je možno 

sestavit dvojice, ve kterých jeden žák objasňuje problém druhému a 

zároveň kontroluje řešení úkolu. V tomto případě jde o jakési 

zastoupení učitele. Mám zkušenosti, že si žáci dokáží „svým" jazykem 

objasnit některý problém srozumitelněji. Dále je možné této aktivity 

využívat u žáků se specifickými poruchami učení, kdy tito žáci 

potřebují učivo procvičovat déle. 

23/ Kimovy hry 

Tyto aktivity trénují krátkodobou paměť. Dvojice předkládá druhé 

dvojici určitou sumu obrázků, slov či věcí k zapamatování a následně 

vyhodnocuje úspěšnost. Aktivita je výhodná na začátku vyučování pro 

zbystření pozornosti. 

24/ Pantomima 

Dvojice předvádí druhé dvojici například: zvířata, vyjmenovaná slova 

aj. Při této krátkodobé aktivitě si mohou žáci odpočinout, zvláště 

v případě, že předcházela náročnější část vyučovací hodiny. 

25/ Čtení textu s porozuměním 

Žáci nejdříve jednotlivě potichu přečtou zadanou část textu. Následně si 

vzájemně ve skupině objasňují, jak textu porozuměli. 

Kooperativní činnosti, které vyžadují delší časový úsek jsou například: 

26/ Dramatizace pohádek, příběhů 

Žáci potřebují delší čas k přípravě pohádky či příběhu ve skupině. 

Někdy je potřeba připravit i masky, takže tato činnost je součástí i 

pracovních činností nebo domácí přípravy. 
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27/ Příprava skupinového vyučování - skupinové semináře 

Skupiny mají na volné nebo dané téma připravit svůj výklad učiva. 
V V1 

Činnosti může předcházet i domácí příprava. Záci vyhledávají k dané 

problematice informace z různých zdrojů - encyklopedie, učebnice, 

knihovna, Internet, znalosti rodičů, prarodičů, vlastní zkušenosti. 

Ve skupině vypracují přehledný soupis svých zjištění, doprovodné 

materiály - obrázky, fotografie, pohlednice, mapy, grafy aj. A na závěr 

připraví prezentaci. Je zvolen mluvčí nebo se žáci postupně střídají. 

Činnost je náročná nejen časově, ale i organizačně. Je třeba koordinovat 

práci skupiny, a proto se tato aktivita hodí pro vícečlenné skupiny 

s určitou zkušeností skupinové práce. 

28/ Plnění projektu 

Projekt je komplexní vyučovací metoda, při jejíž realizaci procházeli 

žáci různými činnostmi a plnili různé úkoly. Projekt byl zařazován 

v době, kdy byli žáci seznámeni s učivem konkrétních tematických 

celků a práce na projektu byla jakýmsi shrnutím učiva, které prolínalo 

několika předměty a mělo společné téma. Toto téma bylo různě 

nahlíženo a zpracováno. Výsledkem projektu byl určitý produkt, 

například pojmová mapa, zpracované pracovní listy a podobně. Projekt 

je metoda, která vyžaduje kooperaci a je vhodný pro vícečetné skupiny. 

Je časově náročný. 

29/ Hry - Dobývání pokladu 

Další možností , jak shrnout učivo různých předmětů, je hra. Hry byly 

celodenní. Žáci opět plnili řadu úkolů z různých předmětů zábavnou 

formou. Výsledkem bylo dosažení nějaké odměny. Při hře se spojovala 

kooperace s kompeticí. 
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30/ Diskuse v kruhu 

Při této činnosti spolupracuje celá třída. Kruh byl využíván na řešení 

například kázeňských problémů třídy, kdy jsme se společně zamýšleli 

nad problémem a jeho řešením, diskutovali jsme společně o současném 

stavu životního prostředí a podobně. 
i 

Tyto a další kooperativní činnosti byly realizovány v průběhu tříletého 

období kooperativní výuky. Některé z těchto činností se opakují 

s určitou pravidelností, jiné jsou realizovány například v rámci 

ukončení určitého tematického celku. 

Ne všechny zmíněné kooperativní činnosti bylo možno zařazovat do 

výuky od počátku. U žáků prvního ročníku se v prvním pololetí 

uplatňovaly nejvíce dramatizace pohádek a diskuse v kruhu. Žáci byli 

zvyklí takto pracovat již v době předškolní. V tomto období nebylo 

ještě možné, aby si činnost sami organizovali a přidělovali si role ve 

skupině. 

V druhém pololetí bylo možno zařazovat činnosti krátkodobé, kdy žáci 

doplňovali nějaký text, či společně procvičovali učivo. Pokud jsem 

v této době zařadila činnost, která vyžadovala rozdělení náročnějších 

úkolů a přidělení rolí, nastávaly různé situace, například: skupina byla 

téměř bezradná při plnění úkolu a její členové postupně ztráceli chuť 

k další práci, nebo se na plnění úkolu podíleli jenom někteří žáci, 

ostatní nebyli dostatečně angažovaní na práci skupiny a kooperativní 

činnost brali jako důvod k „nicnedělání". Byly však i skupiny, které 

tyto kooperativní činnosti zvládaly od počátku a práce se dařila. 
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Ve druhém ročníku se nejvíce osvědčily aktivity uskutečňované ve 

dvojicích. Různé krátkodobé činnosti, prováděné za účelem procvičení 

učiva, vzájemného vysvětlování aj., se jevily jako velmi efektivní. 

Již ve druhém ročníku jsem se snažila zařazovat i činnosti náročnější a 

déletrvající. Na rozdíl od prvního ročníku se práce dařila více, žáci si 

začali uvědomovat odpovědnost za provedení dílčích úkolů, neboť se 

v průběhu realizací podobných činností přesvědčovali, že nesoulad ve 

skupině s sebou přináší i neúspěšnost výsledku práce celé skupiny. 

Přesto byly tyto činnosti ještě doprovázeny organizačními zmatky, 

nedorozuměním, dlouhým a opakovaným vysvětlováním úkolů, občas 

také pláčem a hádkami. Toto vše jsme prožívali a až ve třetím ročníku 

nastal určitý zlom. 

Ve třetím ročníku, zvláště na konci tohoto období, začali žáci přijímat 

práci ve skupinách, přidělování rolí, nutnost zodpovědného 

vypracování dílčích úkolů za samozřejmost. Kooperativní činnosti již 

probíhaly bez organizačních zmatků, práce skupiny byla koordinovaná. 

V tomto období byly zařazovány všechny zmíněné činnosti a mnohé 

další. Žáci sami byli se svými výsledky více a více spokojeni. Já jsem 

pak vnímala jejich vztahy, komunikativní dovednosti, schopnost 

tolerovat názory druhého a snahu společně se domluvit. Postupem času 

jsem i hodnocení práce skupiny ponechávala převážně na žácích 

samotných. O hodnocení bych se ještě ráda zmínila v další části mé 

reflexe. 

Každou kooperativní činnost je potřeba na závěr vyhodnotit. 

Hodnocení se týká nejen výsledku práce, ale i průběhu plnění úkolů a 

vztahů mezi žáky. 
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Hodnocení při kooperativním vyučování považuji za složitější, 

a to ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je nemožnost zcela 

postihnout a vyhodnotit /učitelem/ každého jednotlivce ve skupině. 

Druhým problémem je pak způsob hodnocení, aby nedošlo 

k podpoře kompetice a potlačení vlastní kooperace. 

Při kooperativních činnostech plní učitel funkce organizátora, rádce, 

pomocníka, informátora, zapisovatele ap. Není v jeho silách postihnout 

zcela každého v celém průběhu konání činnosti. Funkci hodnotitelů 

musí tady přebírat žáci sami. 

Hodnocení probíhalo následujícími způsoby: 

každý člen skupiny hodnotil sám sebe /ústně nebo písemně/ 

vedoucí skupiny vyhodnocoval činnost jednotlivých členů 

vedoucí skupiny hodnotil pouze výsledek činnosti 

skupina hodnotila jiné skupiny 

hodnotil vyučující, a to pochvalou a povzbuzením, 

známkou, odměnou 

Nutno podotknout, že kooperativní činnosti byly hodnoceny kombinací 

těchto způsobů. Hodnocení vycházelo z charakteru aktivit. 

Já jsem se snažila vyhodnotit každou kooperativní činnost žáků zároveň 

s jejich hodnocením. Už to ale nebyl jen můj názor, který rozhodoval o 

kvalitním či méně kvalitním průběhu a výsledku činnosti. Nespočívala 

na mně celá váha zodpovědnosti a pro žáky mohlo být hodnocení 

ostatních i motivačním činitelem k úspěšné práci. Na základě získaných 

zkušeností považuji hodnocení učitelem za důležité především na 

samotném začátku, tedy určitě v prvním ročníku. Třeťáci byli již 
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k práci druhých ve skupině dostatečně vnímaví a dokázali upozornit na 

to, co se druhému podařilo lépe a co hůře . 

Mnohdy jsem se zabývala otázkou, jak hodnotit výkon při 

kooperativních činnostech, aby nedošlo k podpoře soutěživosti. Jak 

vůbec vyhodnotit činnost skupiny, když nelze známkou, či body 

postihnout kvalitu a kvantitu získaných sociálních dovedností? Téma 

hodnocení je tedy otázkou velmi citlivou a je potřebné, aby učitel 

předvídal možné důsledky hodnocení. Pro hodnocení jsem tedy 

používala kombinace různých způsobů, aby kooperativní činnosti byly 

vyhodnoceny spravedlivě. 

V závěru mé reflexe bych se chtěla zmínit o tom, co se v průběhu tří 

let kooperativní výuky v mé třídě podařilo, a co naopak nesplnilo má 

očekávání, jaké byly překážky této cesty a jaké jsou další možnosti 

využití kooperativní výuky na prvním stupni základní školy. 

Z četných rozhovorů a písemných vyjádření žáků mohu konstatovat, že 

se tento styl výuky, který vede ke kooperativnímu učení, žákům líbí. 

Většina žáků třídy pracuje ráda ve skupině a s oblibou plní společné 

úkoly. Současně s tímto si dovolím vyslovit domněnku, že ne všichni 

jsou ochotni společně pracovat při různých činnostech. V průběhu tří let 

se nepodařilo jednoho žáka nadchnout pro společnou práci. Tento žák 

rád pracoval sám a sám také chtěl prezentovat svoje výsledky. Příčinu 

spatřuji v tom, že neměl ve třídě vyhraněného kamaráda a s ostatními 

pracoval nerad. Ale i on bude jednou pravděpodobně pracovat v týmu a 

spolupracovat s ostatními lidmi na různých úrovních, a proto se 

domnívám, že by měl ovládat kooperativní strategie a získávat tím i 

pozitivní vztah k lidem. V tomto případě musím ale velmi uvážlivě 

přistupovat k jeho zařazování do kooperativních činností, neboť i 
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samostatná a soustředěná práce je důležitá v celkovém rozvoji 

osobnosti žáka. 

V průběhu tří let se žáci naučili vytvářet kooperující skupiny na základě 

různých kritérií. V prvním ročníku s sebou toto rozdělování přinášelo 

různé problémy a práce v hodině byla mnohdy narušena. Ve druhém 

ročníku žáci preferovali společnou činnost ve dvojicích. Ve třetím 

ročníku byla častá činnost ve vícečlenných skupinách, která se na konci 

tohoto ročníku stala samozřejmou. 

Na začátku sledovaného období byly častými obtížemi časová 
v 

náročnost a poměrně velký hluk. Časová náročnost vznikala z důvodů 

organizačních /rozmístění lavic, rozdělování do skupin/, ale též 

z důvodů nepochopení úkolu či hádek ve skupině. K nedokonalé 

organizaci docházelo i vlivem mé nezkušenosti s kooperativní výukou, 

kterou jsem plánovala nahodile. Tento způsob výuky ještě nebyl plně 

součástí mé práce a jejího plánování. 

Hluk byl zpočátku plnění kooperativních činností velmi výrazný. 

Později dokázala většina skupin pracovat tak , že nebyla rušena práce 

jiných. Nicméně přílišný hluk se občas vyskytoval.Příčinu toho jsem 

spatřovala ve skladbě žáků této třídy. 

V předchozích kapitolách jsem se zmínila , že se jedná o třídu, kde dvě 

třetiny z celkového počtu tvoří chlapci, z nichž někteří jsou výraznými 

vůdčími typy s menší schopností přizpůsobovat se ostatním. U těchto 

chlapců se zároveň objevovala agresivita v chování projevovaném 

k některým žákům. Očekávala jsem, že získávání kooperativních 

dovedností bude zvyšovat míru altruismu u těchto jedinců, a tím 

snižovat tuto agresivitu, která má negativní vliv na celkové klima třídy. 
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Toto se však zatím nepodařilo. Věřím, že je otázkou času a trpělivosti 

všech zúčastněných, než pokračující kooperativní přístupy ve výuce 

toto chování některých jedinců pozitivně ovlivní. 

Kooperativní způsob práce naučil žáky respektovat se navzájem, 

vyslechnout názor druhého, poskytovat si pomoc při výukových 

nesnázích, oceňovat přínos druhého na společném úkolu. Rozvíjel též 

verbální komunikaci a rozmanité dovednosti jedinců. Překvapivé pro 

mě bylo i vzájemné hodnocení žáků a vedoucích skupin, které mnohdy 

velmi výstižně charakterizovalo práci jednotlivců a celé skupiny. Již 

jsem se zmínila v předešlé části reflexe, že se občas našli žáci, kteří se 

tak říkajíc „vezli" na práci druhých: Právě tuto nečinnost odstranilo a 

odhalilo ono výstižné hodnocení vlastní skupiny. 

Na konci třetího ročníku dokázali žáci s určitou samozřejmostí zaujímat 

role ve skupině, přiřazovat si úkoly a tyto dílčí úkoly spojovat v úkol 

společný, který byl prezentován před ostatními. Žáci dokázali 

společnými silami zpracovat dané téma, například formou myšlenkové 

mapy. Zvládli nahlížet na téma z různých úhlů pohledu, plnili úlohy, 

které přinášely různé možnosti řešení. Vzájemnou argumentací se pak 

přesvědčovali o správnosti zvolených postupů. Při těchto úkolech 

docházelo k rozvíjení komunikativních , poznávacích, ale sociálních 

dovedností. 

Podle mé získané zkušenosti je možné začínat s kooperativní výukou 

již od prvního ročníku prvního stupně základní školy. V tomto období 

má tento způsob výuky určitá omezení, takže je potřeba rozvíjet 

kooperativní dovednosti nenáročnou formou, například při hrách a 

dramatizaci. Ve druhém ročníku je vhodné naplňovat kooperativní 

výuku plněním nenáročných úkolů v malých skupinách. 
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Třetí ročník považuji za optimální pro rozvoj kooperace při plnění 

rozmanitých kooperativních strategií, s využitím různého způsobu 

utváření kooperujících skupin, rozdělování rolí uvnitř těchto skupin a 

zvyšováním náročnosti dílčích úkolů vedoucích k vytyčenému cíli. 

K naplňování kooperativní výuky vedoucí ke kooperativnímu učení by 

mělo docházet i v dalším ročníku, a to zvyšováním náročnosti úkolů, 

podílením se žáků na plánování činností, například projektů a dalším 

rozvíjením kooperativních dovedností, které žáky vybavují nejen 

zkušenostmi v oblasti poznávací, ale i sociálními kompetencemi. 
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ZÁVĚR 

Tématem mé diplomové práce byla problematika využití kooperativní 

výuky na prvním stupni základní školy. 

V teoretické části jsem se zamýšlela nad nutností kooperace v dnešní 

společnosti, popisovala jsem transformační snahy současného školství, 

jejichž podstatným rysem je právě kooperace. Zabývala jsem se 

kooperativní výukou a jejími cíli. Na závěr jsem nahlédla 

prostřednictvím odborné literatury do historie kooperativních přístupů 

ve vyučování. 

V praktické části jsem se na základě provedeného akčního výzkumu 

snažila objasnit, zda jsou již žáci prvního stupně schopni učit se 

kooperativním dovednostem, tj. obhajovat a vysvětlovat své názory 

před druhými, naslouchat druhým, tolerovat názory druhých, 

zodpovídat za společnou práci a podobně. 

Závěrečnou reflexí jsem zhodnotila průběh kooperativní výuky v mé 

třídě. Tato tříletá „cesta" měla své nezdary, ale i úspěchy. Moji žáci se 

dál učí rozvíjet své kooperativní dovednosti, které získali v těchto 

prvních třech letech školní docházky, a které jsou jim ku prospěchu již 

dnes. 

Proč jsem se zabývala kooperativní výukou, která dále zůstává součástí 

mého pedagogického působení na základní škole? Na tuto otázku se 

pokusím odpovědět na následujících řádcích. 
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Proces transformace dnešního školství, který probíhá od devadesátých 

let dvacátého století, vychází z konstruktivistického pojetí vyučování. 

Toto pojetí klade důraz na různost řešení mnohých problémů, 

neomezuje se na jedinou pravdu, vychází z nutnosti objevovat, hledat 

pravdu, klást otázky, diskutovat. 

Vyučování, které vychází z konstruktivistických přístupů si klade za 

svůj cíl naučit žáky postojům a hodnotám, jako jsou tolerance, 

zodpovědnost, respekt k druhým, kritický přístup k názorům svým i 

názorům ostatních, dále pak učí dovednostem komunikovat a 

kooperovat s ostatními lidmi.Vytvoření těchto postojů, hodnot a 

dovedností, které jsou důležité pro život v dnešní společnosti, umožňuje 

způsob výuky, která podporuje kooperaci mezi žáky. Proto považuji 

kooperativní výuku za nutnou součást své současné i budoucí učitelské 

praxe. 
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ANOTACE 

Cílem mé diplomové práce je reflexe tříletého období zavádění a 

průběhu kooperativní výuky v prvních třech ročnících základní školy. 

Jsou zde zhodnoceny důvody k realizaci kooperativní výuky, popsána 

organizace výuky, jsou zde posouzeny činnosti a charakter úkolů 

vedoucí ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. 

V závěru této práce se zamýšlím nad výsledky a dalšími možnostmi 

využití kooperativní výuky. 

Abstract 

The aim of this final essay is the reflection of three-years period of 

introducing and processing of cooperative teaching in the first three 

years of elementary school. 

The work gives appreciation of reasons for realization of cooperative 

classes organization of teaching, evaluation activities and character of 

tasks leading accomplishing of pedagogical- educational aims. 

The author tries to think about the results and other possibilities of 

utilization of cooperative teaching. 
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1. Zapiš do tabulky tyto údaje: HMOTNOST\ TEP\ POČET ZUBŮ, 
DÉLKU SKOKU Z MÍSTA V CENTIMETRECH. 

HMOTNOST TEP ZUBY SKOK 

i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 

i "• 
i 
1 
i 
1 
i 
i i 

2. Porovnej zjištěné údaje a zapiš do tabulky od nej nižšího údaje 
po nej vyšší 

3. Vyber dvějména z tabulky, zapiš jejich údaje a zjisti ROZDÍL 
mezi údaji 

Jak budeš postupovat ? 



CESTA K POKLADU 

Kapitáne, podmínkou k úspěšnému zvládnutí cesty k vytouženému 
pokladu je splnění následujících úkolu. 

Pokud se Vám, kapitáne, zdají úkoly příliš těžké, pak zapomeňte 
na všechny poklady světa a koukejte, ať máte alespoň pořádně 
vydrhnutou palubu na svojí lodi! 

1. V roce 1984 se týmu amerických vědců, podařil významný objev. 
Tento objev nazvali jménem: LUCY. 
Jaký to byl objev? 

2. Po objevné výpravné cestě velkého mořeplavce Kryštofa Kolumba 
mohli poprvé Evropané okusit chuť čokolády. 
Jaká je hlavní surovina pro výrobu čokolády? 
Výsledky příkladů jsou klíčem k rozluštění: 

32- 8. 2 = 
77- 50- 4 = 
/36+49/-80-

3. Přepis správně text: 
R bář ch_t_l r_bu. 
Chobotnice je pod_r/?_ ž_yvčjch. 
Pepek byl š_kovn_ nám ořu k. 

i.Když první Evropané dorazili k břehům ostrova Mauritius, objevili 
a vyhubili ostrovního nelétavého ptáka. 
Jak se jmenoval? 

50- 25- 13 = 
/. 1 + O = 

24-4. 3 = 
100- 87-12= 

7. 3- 19 = 
90- 4- 70 = 
/8. 0/+ 2 = 
2. 9+ 8 = 



5. Vylušti měsíce a napiš pořadí měsíce v roce: 

DENLE 
SINECPRO 
BENDU 
VENECČER 

v r r 

RIZA 

6. Podle plakátu urči a vypiš pět druhu hmyzu. 

7. Uhádni hádanky, které se skrývají pod srdíčky. 
Je jich celkem p ět. 

8. D O PLNO V A ČKA : 

V_ savec pohybující se ve vodě 
U_ nejedovatý had 
P vodní brouk 
v" 

S dravá ryba 
K pavouk s křižem 
K pták, který se nestará o mláďata 
V žije v úlu 

9. Vyber si jedno písmeno z abecedy. 
Od tohoto písmene vymysli a napiš: 
3 rostliny 
3 živočichy 
7 v • 
j veci 
3 vlastní jména 

10. Vytvořte obrázek piráta nebo nakreslete, jak si představujete 
ostrov pokladu. 
K tomuto plakátu každý z členu posádky lodi napíše krátkou zprávu 
o tom, jak se mu dnes pracovalo, co se dozvěděl... 

KAPITÁN ZA SVOJ! POSÁDKU ODEVZDÁ VYPRACOVANÉ 
OTÁZKY PO SPOLEČNÉ KONTROLE CEl É SKUPINY! 
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