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Úvod a cíle diplomové práce

Lidská společnost se skládá z nejrůznějších skupin, které se překrývají, doplňují,
spojují, vzájemně spolupracují, např.rodin, pracovních skupin, příznivců sportovních
klubů, vědeckých týmů apod. Svět, ve kterém dnes dčti žijí a v němž teprve žít budou,
je stále závislejší na vnitřní provázanosti, propojenosti a na rychlých změnách.
Vezměme si např. požadavky profesní sféry. Jádrem řady zaměstnání není
individuální práce na stejném úkolu, ale práce týmová, jež zahrnuje kooperaci a
společná řešení problémů.
Na prvních místech se v publikacích o řízení v profesní oblasti objevuje nejen
zaměření na vysoký výkon a vlastní iniciativu, ale také právě práce v týmu.
Máme tu ale také požadavky mimoprolesní, které zaplňují zbylou část našeho
života, např. schopnost spolupracovat, vytvářet příznivé klima, schopnost odložit
individualismus pro lepší fungování celku (rodina,...)
Se specifickou pozicí rodiny na přelomu 20. a 21. století, která souvisí
s podnikáním a rostoucí zaneprázdněností rodičů, sc na školu přesouvá stále větší
odpovědnost nejen za stránku vědomostní, ale i za stránku osobnostní.
Jde o to, aby se děti již na základních školách učily komunikovat, aktivně
spolupracovat, hodnotit a zároveň přijímat zodpovědnost za své chování.

K výběru tématu mě vedlo mé osobní přesvědčení, že spolupráce je přirozená
potřeba člověka, který je od přírody společenský tvor. V tom případě stačí tuto formu
dobře zorganizovat a děti k ní dostatečně motivovat.

Diplomová práce má část teoretickou a praktickou.
V teoretické části se

zabývám tím, proč a jak dochází k transformaci dnešní

školy. Vymezím pojmy týkající se kooperativního vyučování. Zabývat se budu
specifikou 1. stupně, klimatem třídy, měnícím sc vztahem učitel - žák, zaváděním
kooperace do vyučování a rozdíly v hodnocení.
Praktická část obsahuje zkušenosti se zaváděním kooperativního vyučování do
hudební, výtvarné a tělesné výchovy v 5. třídě, kde učím pouze tyto předměty. Je to
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početná třída třiceti dětí, které vůbec nejsou zvyklé takto pracovat a jsou velmi
soutěživé. V poměrně krátké době několika měsíců se chci pokusit ukázat dětem
výhody spolupráce, zpříjemnit a zefektivnit hodiny výchov. Pokusím se také řešit
problémy „slabších dětí", aby i ony byly úspěšnější a získaly lak více sebevědomí.

Hlavním cílem diplomové práce je zlepšit na základě prozkoumání teoretických
východisek tématu vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídě, kde učím, výběrem vhodných
skupin a úkolů, při kterých budou spolupracovat.
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Teoretická část

1. Transformace současné školy

Jaké výsledky přinese transformace školy? Je vůbec třeba měnit současnou
školu? Přinese

dětem lepší podmínky pro vzdělávání? Co musíme pro tuto změnu

udělat? Jak vlastně fungovala dosavadní výuka? Jaké bude nové pojetí výuky? To jsou
otázky, které si v současné době klade mnoho učitelů.

Zkusme si vzpomenout, jak jsme v dobách, kdy jsme sami chodili do školy,
prožívali „klasickou" vyučovací hodinu. Učitel stojí před tabulí, něco tam vysvětluje a
cosi na ni píše. Úvodní část hodiny s obávaným zkoušením je již za námi, takže lze
očekávat, že nám žádné další nebezpečí nehrozí. Opisujeme to, co se na tabuli objeví.
Zaznamenáváme, co nám pedagog nadiktuje,

lato hesla pak nějakým způsobem

pospojujeme a odříkáme při zkoušení v další hodině.
Samozřejmě jsme měli i oblíbené pedagogy, kteří v nás dokázali vzbudit zájem o
svůj předmět. Škola byla ale často jen nepříjemnou povinností a musela se odsedět.
V této škole byl kladen důraz na kázeň. Učitel měl dominantní postavení a bylo
mu vše předepsáno - učební předměty, rozvrh hodin, metodika a organizace vyučování.
Učení, tedy poznávací proces žáků, byl založen na předávání poznatků od toho, kdo ví a
umí (učitel), tomu kdo neví a neumí (žák). Chyběl ledy proces objevování poznatků a
vlastního hledání - praktické činnosti.
Po roce 1989 přichází změny ve společnosti a s nimi i změny ve školství. Pro
tyto děti bude velmi důležité uplatnit se na trhu práce - nejspíše nebude ani jedno
povolání stačil. Proto je třeba naučit je flexibilitě a dovednosti celoživotně se vzdělávat.
Tyto snahy o transformaci školy nejsou úplně nové, jelikož se objevují již ve 20.
- 30. letech 20. století. V této době se ve světě rozvíjí reformní hnutí s myšlenkou, že
život a učení nelze oddělit. Dětství (vývoj) je chápáno jako nejdůležitější období
v životě člověka. Vše se přizpůsobuje individualitě žáka a jeho potřebám a zájmům -
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cíl, obsah a metody vyučování. Nejčastěji byly užívány metody problémové a
projektové. Z organizačních forem byly upřednostňovány individuální a skupinové.
Reformní pedagogika tohoto období je ve svčtč spojována s teoriemi významných
pedagogů - např. J. Dewey, M. Montessoriová, P. Peterson, C. Freinet, u nás také se
jmény J. Úlehla, V. Príhoda, J. Uher.
„Vzhledem k tomu, že do roku 1948 probíhal vývoj našeho školství podobně
jako v západoevropských

zemích,

prožívala také československá

škola

rozmach

reformního hnutí dvacátých a třicátých let minulého století, které přináší zásadní
proměnu v pojetí vyučování. Těžiště reformních pokusů bylo právě v primárních
školách. Toto období přineslo obrovskou reformní činorodost a tvořivost učitelů
primárních škol v metodické oblasti. V centru pozornosti byla o t á z k a - J a k učit?
U nás byl tento pozitivní reformní vývoj po roce 1948 násilnč přerušen.
Postupně se do primární školy a české školy vůbec vracely překonané rysy transmisivní
školy

s encyklopedickým

charakterem

učiva,

předáváním

hotových

poznatků

a

pamětním učením, pasivními, uniformními, převážně verbálními metodami práce,
stereotypními organizačními formami, s direktivním přístupem k žákům založeným na
drilu, vnější kázni, poslušnosti a konformismu." (Spilková, V., 2005, s.l 12)
Příliš mnoho informací a encyklopedický charakter vzdělávání kritizovali i
teoretici a praktici na počátku 90. let minulého století. Za reforem po roce 1989 došlo
k výraznému obratu k dítěti - žákovi, tzv. pcdocentrismu nové generace. Ncjvčtší důraz
je kladen na úctu k dítěti - cílem již není předávání poznatků od učitele, ale jejich
objevování na základě vlastní činnosti a prožitku. Velmi důležitá je komunikace - jak
mezi učitelem, tak mezi žáky. Ti

mají chodit do školy rádi a cítil sc zde bezpečně.

Dobré je také zapojit rodiče do vyučování, školních výletů, škol v přírodě.
Ve školním roce 1991/1992 začaly platit nové vzdělávací programy a tím byl
vytvořen prostor pro nové metody a formy práce. Začínají se používat

tzv.

aktivní

vyučovací metody. Od činností, kdy někteří jsou úspěšní a druzí neúspěšní, se přechází
ke kooperativnímu vyučování.
Se zaváděním nových metod mění učitelé, zejména na prvním stupni základních
škol, Uspořádání svých učeben. Zlepšuje se celková vybavenost tříd.
Při změnách způsobu práce dochází také ke změnám hodnocení.
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„S proměnou metod a strategií vyučování dochází také k proměnám hodnocení,
jeho smyslu, funkcí a způsobů. Učitelé se žáky častěji vycházejí ze společného
vytváření kritérií hodnocení. Nehodnotí pouze výsledek, důležitý je proces. Hodnocena
je práce jednotlivce i skupin." (Spilková, V., 2005, s. 128)
Učitel by měl průběžně hodnotit každý pokrok žáka podle jeho možností. Tím
může zajistit, aby každý žák byl úspěšný. Je také možné místo klasifikace používat
slovní hodnocení - hodnotit žáka může učitel, žák sám sebe nebo jiní žáci.
Někdy se již užívají i procenta, bohužel však v současné době stále přetrvává
známka (podle počtu chyb) jako nej rozšířenější typ hodnocení.
K viditelným změnám po roce 1990 patří také tvorba a užívání nových učebnic.
V současné době je velký výběr učebnic, které vytvářejí také učitelé z praxe. „Jedním ze
zakladatelů teorie a tvorby moderních školních učebnic byl Jan Amos Komenský. To je
dnes obecně uznáváno zahraničními pedagogickými odborníky." (Průcha, .!., 1997, s.)
Přestože učebnice jsou stále velmi používanou didaktickou pomůckou, v současné době
se stále více používají také nová elektronická didaktická média (např. výpočetní
technika, komunikační prostředky, spotřební elektronika - televize, přehrávače CD).
Další změny přináší tvorba nových vzdělávacích programů. „Nové podmínky do
práce škol přinesla možnost volby vzdělávacího programu. Zavádění programu Obecná
škola se setkalo s příznivým ohlasem, neboť zdůrazňoval nové pojetí výuky, které byli
vyučující ochotni akceptovat. Později však mnozí vedoucí pracovníci škol i učitelé dali
přednost vzdělávacímu programu Základní škola. Tento program do značné míry
navazoval na stávající učební osnovy a nenutil k zásadnějším změnám. (Učitelské listy,
Faberová, M., Václavík, V., Vašátková, D., č. 4/99, s. 3)

Další z dokumentů byl

například dokument Národní škola. Na tvorbě vzdělávacích programů se podíleli také
učitelé primárních škol.
Základní vzdělávání má žákovi poskytnout spolehlivý základ všeobecného
vzdělání, má žáky motivovat a respektovat jejich individuální potřeby. Uplatňuje
alternativní metody, cílem již nejsou izolované vědomosti, ale dovednosti zaměřené na
praktický život.
„Pohled na transformační úsilí škol potvrzuje i z historie známou skutečnost, že
v primární škole probíhá ve srovnání s jinými školskými stupni více reformních pokusů
a výrazných změn v pojetí vyučování. Výraznou inspirací k proměnám jsou různé
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alternativní koncepce a školy ( z nich nejvlivnčjší jsou u nás waldorťské a daltonské
školy ) a inovativní projekty

(zejména Step by Step, Škola podporující zdraví,

RWCT)." (Spilková, V., 2005, s. 133)
Snahou alternativních škol je odstranit nedostatky kritizované u tradičních škol a
vzdělávacích postupů. Jsou tři hlavní skupiny alternativních škol: klasické reformní,
církevní a moderní alternativní školy.
Mezi klasické patří waldorlská, jejímž zakladatelem byl Rudolf

Steiner,

rakouský pedagog a filozof. U nás vznikají od roku 1990, vzdělávací program byl
schválen roku 1996. Zakladatelkou montessoriovské školy je Marie Montessori, italská
lékařka, která se věnovala nejprve dětem mentálně postiženým. U nás byl vzdělávací
program schválen roku 1998. Daltonská škola vzniká ve světě v 1. polovině 20. století
pod vlivem pedagoga a psychologa Johna Dcwcyc. Uspořádání lavic by mělo
umožňovat pohyb po třídě. Církevní školy zřizuje církev a tudíž se do nich promítají
principy křesťanství. Nemusí se ale organizací lišit od běžných škol.

„Proměny

ve školství

po roce

1989 probíhaly

na jednotlivých

školách

nerovnoměrně. Potvrdilo se, že ochota „učit a pracovat jinak" se projevovala zejména
na 1. stupni. Jednak byl tento stupeň nejvíce negativně poznamenán organizačními a
obsahovými

zásahy projektu

Další

rozvoj československé

výchovně

vzdělávací

soustavy z roku 1976, jednak zde byla realizace změn nej jednodušší. Pro první stupeň je
charakteristická tvořivost učitelů, kteří musí mnohé věci pro výuku sami vymýšlet a
odtud možná pramení i větší chuť ke změnám. Učitelky a učitelé prvního stupně na
rozdíl od svých kolegů na vyšších stupních projevovali již od počátku větší ochotu
respektovat osobnost dítěte a tomu přizpůsobit vyučovací metody." (Učitelské listy,
Fabcrová, M., Václavík, V., Vašátková, D„ č.4/99, s. 3)
Rozvoj myšlení žáků je pro společnost důležitý. Tato společnost upřednostňuje
aktivní lidi se schopností myslet a uvažovat samostatně a svobodně, kriticky hodnotit a
rozhodovat se přiměřeně i ke svému okolí.
Potřebu překonat tradiční pojetí školy a vyučování a nahradit ho pojetím novým
deklarovaly dokumenty Kvalita a odpovědnost (1994), Standard základního vzdělávání
(1995),

Bílá kniha

(2001) a Rámcový vzdělávací program (2004). O těchto

dokumentech se zmíním v následující kapitole.
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1.1. Důležité dokumenty

V dokumentu Kvalita a odpovědnost (1994) se konstatuje, že zásadní změny ve
školství kladou značné nároky na účast a podporu širší veřejnosti.
„Transformace školství může být úspěšná jedině tehdy, porozumí-li jak učitele,
tak občané jejím cílům a nástrojům, pochopí-li její nutnost a přijmou-li ji za svou" (s.
13, Průcha, J., s. 421)
Po roce 1989 rodiče a děti mohou projevit svůj názor, rodiče mají možnost volby
školy pro své děti..
Vymezení nových cílů pro primární vzdělávání, jehož funkce je vymezena
následovně, uvádí navazující dokument Standard základního vzdělávání (1995).
Vymezení funkce:
-

Centrálním školským orgánům má standard sloužit jako základní kritérium pro
posuzování a schvalování vzdělávacích programů

-

Tvůrcům nových vzdělávacích programů určuje standard cíle základního vzdělávání
a okruhy kmenového učiva

-

Ředitelům a učitelům základních škol poskytuje informace o cílech a závazných
vzdělávacích obsazích ve výuce

-

České školní inspekci slouží standard jako východisko pro kontrolní činnost a
současně je nástrojem, sloužícím pro evaluaci vlastní práce samotným školám
(Průcha,.!., 1997, s.253)

V posledních letech hodnotili české školství zahraniční i domácí odborníci. Aby
se využily pozitivní zkušenosti z posledních uplynulých let, vychází Národní program
rozvoje vzdělávání v ČR - tzv. Česká Bílá kniha (2001). Tento dokument se stal
podkladem pro tvorbu nového školského zákona.
Bílá kniha zdůrazňuje vnitřní reformu škol, klade důraz na rozvoj osobnosti
dítěte,

na změnu

předávání

poznatků

a

hlavně

změnu

zažitých

metod

práce

(kooperativní učení, projektová výchova, spolupráce učitelů, aj.). Naznačuje novou
orientaci vzdělávání a klade důraz na získání těchto klíčových kompetencí:
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„Naučit se poznávat - zvládnout metody, jak se učit, jak využívat nové informační a
komunikační technologie, jak se vyhnout zahlcení povrchními informacemi, ale naučit
se informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat, umět kriticky myslet a
hodnotit.
Naučit se jednat a žít společně - umět pracovat samostatně i v týmech,
otevřeně komunikovat s ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory, chápat
vzájemnou závislost.
Naučit se být - umět se orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat, být
schopen řešit problémy a vést plnohodnotný život, jednat s větší autonomií, na základě
samostatného úsudku, ale v souladu s morálními normami a s uvědoměním a přijetím
osobní odpovědnosti." (Bílá kniha, 2001, s.38)
Jako reakce na Bílou knihu vzniká Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (2004). Ten ovšem vymezuje pouze rámec, ve kterém se mají školy
pohybovat. Rozpracování učiva v jednotlivých ročnících a předmětech, použití metod a
forem výuky a rámec při tvorbě školního kurikula zůstává v kompetenci škol.

Také

učitelé se musí naučit nové věci (například vzájemné spolupráci).
Rámcový vzdělávací program je dokument otevřený, který bude průběžně
upravován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností ze škol a měnících se
potřeb žáků.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na
úrovni, která je pro ně dosažitelná. Jejich osvojování nelze považovat za ukončené, tvoří
základ

pro

celoživotní

učení.

V etapě

základního

vzdělávání

jsou

považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
komunikativní,

kompetence

sociální

a

personální,

kompetence

za

klíčové

kompetence
občanské,

kompetence pracovní. (RVP, 2005, s.7)
Tyto kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.( Podrobně
jsou rozpracovány v RVP, 2005, s.7-10)
Změny ve společnosti nutně znamenají i změnu současné školy. Tuto příležitost
přináší také Rámcový vzdělávací program. Změnit se ale musí ale hlavně učitelé, kteří
změny uskutečňují v praxi. Musí se změnit klima školy, vztah žák - učitel. O tom bude
pojednávat následující kapitola.
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2. Klima tříd

V souvislosti se změnami ve školách se objevuje nový termín - klima třídy. Já
sama považuji klima třídy za velmi důležité. Mělo by jím být prostředí, které zajišťuje
dobré vztahy, kde se děti cílí bezpečně a dobře se jim pracuje.
„Pokud má ve třídách a školách nastat změna, pak musíme mít v našich myslích
především vědomí nepřítomnosti ohrožení, a to nejen pokud jde o žáky, ale na každé
úrovni systému. Tak jako učitelé musí odstranit ze tříd ohrožení pro dčti, správní
zaměstnanci musí odstranil ze škol ohrožení pro učitele." (Kovaliková, S„ 1995, s.42)
Kvalitní klima ze tří hledisek pomocí klíčových slov charakterizuje Spilková, V.
(2005. s. 5 8 ) :
-

emocionální hledisko: pohoda, důvěra, bezpečí, jistota, radost
sociální:

otevřenost,

vstřícnost,

vzájemný

respekt

a

porozumění,

úcta,

ohleduplnost, tolerance, spolupráce
pracovní: řád, respektování pravidel, pracovitost, činorodost, soustředěnost,
dotahování činností a úkolů do konce, důslednost

Klima třídy ovlivňuje řada faktorů. Nejdůlcžitější je určitě učitel. Jeho vlastnosti,
přístup k žákům, komunikace. Dále považuji za důležité

vztahy mezi žáky. Ale také

způsob výuky a metody hodnocení, uspořádání třídy, spolupráci rodičů se školou.

2.1. Vztah žák - učitel

Někteří

odborníci

řadí

utváření

pozitivního

klimatu

třídy

mezi

klíčové

dovednosti učitele.

„Klima třídy, které učitel navodí, může mít zásadní vliv na motivaci žáků a
jejich postoj k učení. Proto jsou učitelovy dovednosti uplatňované při vytváření
kladného klimatu třídy velmi důležité." (Průcha, .1., 1997, s. 350)
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„Aby se vytvořilo prostředí, v němž se z žáků bude stávat soudržné učící se
společenství, kde se jedinci podporují, je třeba, aby učitelé projevovali osobnostní
vlastnosti. K těm patří veselá nálada, přátclskost, emoční zralost, opravdovost, pečující
postoj k žákům jako lidským bytostem. Učitel dává najevo zájem a kladný citový vztah
k žákům, je pozorný k jejich potřebám a emocím a vede je k tomu, aby projevovali tytéž
vlastnosti při jednání mezi sebou."( IAE, 2005, s. 14)
V současné době s proměnou školy se také mění přístup k dětem. Autoritativní
přístup přechází v partnerský, kdy se mění komunikace s žáky.
Kopřiva, Nováčková, Ncvolová a Kopřivová doporučují ve své knize Respektovat a
být respektován (2005) používat efektivní komunikační dovednosti, které se zásadně liší
od neefektivních, založených na příkazech a zákazech. Lépe je použít informace a
popis. Popisem vyjádříme, co je nebo není v pořádku. V druhém případě naznačíme, že
očekáváme nápravu.
„Z výzkumů vyplývá, že žáci se cítí méně ohroženi, méně se u nich projevují
sebeobranné postoje a ochotněji sc zapojují do učebních činností, když pracují s učiteli,
kteří se soustavně vyjadřují popisným způsobem, než při práci s těmi, v jejichž řeči je
slyšet mnoho posuzování." (Cangclosi, 1994, s.93)
Pro lepší atmosféru spolupráce a vzájemné vztahy je tedy rozhodně lépe používat
efektivní komunikační dovednosti.

2.2. Vztah ž á k - ž á k

Dobré vztahy mezi dětmi jsou také důležitou podmínkou dobrého klimatu.
Narušovat ho mohou soutěže, v nichž „zisk jednoho je nutně spojen se ztrátou druhého.
První místa jsou jen jedna, odměna patří vítčzi."( Kopřiva, Nováčková, Kopřivová,
Ncvolová, 2005, s.248)
Soutěž, kterou zpočátku děli vítají, má mnoho nevýhod. Každý se snaží zvítězit,
někdy i za cenu podvodu. Děti, které opakovaně prohrávají, si přestávají věřil. Raději
ledy

ve vyučování

místo

soutěží

vedeme

děti

ke spolupráci

ve

skupině

při

kooperativním vyučování. „Cesta k překonávání překážek v životě nevede přes výhry a
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prohry v soutěžích, ale přes budování scbeúcty." (Kopřiva, Nováčková, Kopřivová,
Nevolová, 2005, s.249)

2.3. Důležitost pravidel

Dalším faktorem ovlivňujícím klima třídy j e chování žáků. Vybudování dobrých
vztahů ve třídě je důležité i pro kooperativní vyučování. Proto hned na začátku je dobré
stanovit pravidla a hranice chování. Pravidla bychom měli vytvářet společně s dětmi.
Zvyšujeme tak zodpovědnost za plnění pravidel.
„K uspokojení potřeby bezpečí patří pocit, že věci se dějí předvídatelným
způsobem, že platí určitý řád, pravidelnost, struktura, pořádek, že to, co se děje, dává
nějaký smysl, že lidem se dá důvčřovat. Proto je pro děti tak důležité stanovování
hranic. Spolupráce dětí při výuce nejenže uspokojuje potřebu bezpečí a sounáležitosti,
ale představuje také efektivnější cestu k osvojování učiva." (Kopřiva, Nováčková,
Ncvolová, Kopřivová, 2005, s. 193)

Pravidla dáme na dobře viditelné místo. Např. na nástěnku nebo na dveře
zevnitř. Př. pravidel: naslouchat si, chovat sc k sobě kamarádsky, řešit problémy
v klidu.
Tato pravidla můžeme použít u malých dělí. Učitel by si měl všímat dodržování
pravidel a oceňovat je.

„Příklad pravidel, na kterých se dohodla skupina desetiletých dětí :
1. Dej každému příležitost promluvit
2. Když někdo mluví, neskákej mu do řeči
3. Pomáhej druhým a podporuj jejich snahu přispět do diskuse
4.

Neříkej nic hloupého, sprostého nebo někomu nepříjemného

5.

Když někdo něco nechce říci, nemusí

6. Neposmívej se něčemu, co řekl někdo druhý
7. Než se na něco zeptáš, rozmysli si to" (Fisher, R., 1997, s.l 17)
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Zavedení pravidel je vhodné již na začátku školního roku. Děti tak mají dostatek
času naučit se tato pravidla dodržovat. Začneme malým počtem (např. 3). Během roku
můžeme podle potřeby a nově vznikajících situací počet pravidel zvýšit.

2.4. Vliv metod výuky

Vliv metod na klima školy a třídy uvádí Grecmanová, Urbanovský, Novotná,
2000, s. 87.
Zvolené metody výuky mohou ovlivnit, zda se učitel v průběhu výuky bude
orientovat vícc na žáka, sebe samého (např. při výkladu) nebo na obsah poznání. Mohou
být jednou z příčin vzniku těchto typů školního klimatu:
Typ 1 - velký zájem o lidské kontakty, ale malý zájem o pracovní úkoly
Typ 2 - velký zájem jak o pracovní úkoly, tak o lidské stránky v životě školy
Typ 3 - střední zájem o pracovní úkoly školy a také o lidské kontakty
Typ 4 - malý zájem o lidi, i o pracovní úkoly
Typ 5 - velký zájem o pracovní úkoly, ale malý zájem o lidské kontakty

Metody výuky mohou mít vliv na spokojenost žáka a to se potom projeví na
vzájemných vztazích nejen mezi žáky, učitelem a žáky, ale také mezi učitelem a rodiči.
„Cílem je vytvoření partnerského vztahu, založeného na vzájemném respektu, důvěře a
otevřenosti. Rodiče jsou považováni za rovnocenné

a vzájemně nezastupitelné

partnery." (Spilková, 2005, s.59). Učitelé by měli usilovat nejen o dobré vztahy, ale i o
trvalý zájem o práci vc škole. To souvisí také se změnou role učitele, který se stává spíš
rádcem a pomocníkem.
„Žádná metoda není tzv. „ samospasitelná" a její účinek může být zesilován či
zeslabován jinými faktory školního prostředí. Dokáže-li však učitel zvolit odpovídající
metody výuky, je splněn další předpoklad k tomu, aby na škole mohlo vzniknout
pozitivní klima." (Grecmanová, Urbanovský, Novotná, 2000, s.97)
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Důležitou součástí z hlediska metod je také to, jak žáky motivujeme, jak je
výuka spojena s reálným životem a vlastními zkušenostmi dětí. „K tvorbě kvalitního
klimatu přispívají aktivní vyučovací metody, které pracují s prožitky a zkušenostmi dětí,
vytváření problémových situací, v nichž se žáci sami hledají, mají prostor pro rozvoj
samostatného a kritického myšlení, pracují s různými zdroji informací. Významným
faktorem pro utváření kvalitního klimatu jsou kooperativní formy výuky." (Spilková,
2005, s.59)

2.5. Vliv prostředí

Vzhled a vybavení třídy jsou také jedním z faktorů, které mohou vztahy a
spolupráci výraznč ovlivnit. Při kooperativním vyučování musíme vhodně umístit lavice
tak, aby žáci mohli pracovat spolu a měli u sebe vše, co k práci potřebují. Třídu
můžeme vyzdobil nástěnkami, které je dobré často obměňovat. Využíváme obrazový
materiál k probírané lálce.
Ve třídě můžeme vytvořit malou třídní knihovnu, kde mohou děti trávit čas o
přestávkách.
Susan Kovaliková používá ve své knize termín, tzv, obohacené prostředí.
„Obohacené prostředí je takové prostředí, které uvede do bdělosti celý nervový
systém, které jej podněcuje, uspokojuje naši zvědavost, je schopné zodpovědět mnoho
otázek a zadat jich ještě mnohem víc. Prostředí, které je plné možností, odráží život,
překypuje tím, co není jenom natištěno na papíře, jako je například přítomnost na slovo
vzatých odborníků a ukázky úžasných věcí." (Kovaliková, S., 1995, s.77)

Dále je kvalita klimatu třídy ovlivněna hodnocením. Tím se bude podrobně
zabývat kapitola 5.
Klima třídy, jak již bylo napsáno, ovlivňuje rada faktorů. Nejdůležitější je učitel,
který má jít dětem příkladem. Měl by být spravedlivý, veselý a měl by umět dětem
naslouchat. Chování učitele může významně ovlivnit i chování žáků. 1 učitel může mít
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někdy špatný den. Pokud bude on chápat pocity a starosti dětí, i ony pochopí, že učiteli
není dobře.

3. Kooperace a kooperativní vyučování

Se snahou o změnu současné školy hledají také učitelé efektivnější způsoby
vyučování. Z výzkumů i zkušeností vyplývá, že čím jsou děti během vyučování
aktivnější (mluví spolu a řeší úkoly společně, spolupracují), tím sc více naučí. Více si
toho zapamatují tehdy, když mohou své zkušenosti diskutovat se spolužáky, nechat si
poradit či pomoci někomu jinému. Ke kooperativnímu učení se musí děti i učitelé naučit
řadu dovedností.

3.1. Kooperativní dovednosti

Zavádění kooperativního vyučování není náročné jen pro učitele, ale i pro žáky.
Je to pro ně velká změna a ne vždy zcela kladně přijímána. Kooperativní skupinová
práce se liší od toho, na co jsou žáci většinou zvyklí. Učí sc sice určitým normám, ale ty
jsou při frontálním vyučování charakterizovány soutěživostí, prací jednotlivce na svém
místě, jinými požadavky na chování.
„Aby se žáci naučili pracovat kooperativními způsoby, musí přijmout zcela nové
normy: závislost na spolužácích při splnění úkolu, být odpovědný nejen za své chování,
ale i za chování jiných žáků, učit sc naslouchat a zhodnocovat, co říkají druzí, dávat
lidem šanci hovořit, nebát se požádat o pomoc, učit sc, jak smysluplně a úsporně
přispívat ke skupinovému úsilí, vzepřít se nežádoucímu tlaku." (Kasíková, II., 2004,
s. 109)
Děti by měly být schopny iniciovat aktivity skupiny, pracovat s informacemi,
vyžadovat

je,

dodávat

i

zpracovávat,

ale
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také

udržoval

skupinu

pohromadě

povzbuzováním a vzájemným pochopením. Měly by také rozpoznat a umět reagovat na
negativní chování (např. agresivitu, neoprávněnou dominanci, neúčast na činnosti).
Kooperativní dovednosti nejsou vrozené, musíme je děti naučit. Než začneme,
můžeme provést malý průzkum. Zadáme dětem úkol do skupiny, sledujeme je a
zaznamenáváme si, které sociální dovednosti dětem chybí. Potom se soustředíme

na

tyto dovednosti.
„K výuce sociálních dovedností můžeme použít rozmanité techniky: přímý
výklad, předvedení a nácvik, hraní rolí. Kooperativní práce v malých

skupinách

umožňuje tyto dovednosti procvičovat." (Pasch, M., 2005, s. 253)

Hana Kasíková uvádí postup učení se sociálním dovednostem, který pomáhá
žákům porozumět:
proč se učí této dovednosti (aby se žáci chtěli určitou dovednost naučit,
měli by vědět, proč je důležitá, k čemu ji budou potřebovat)
co určuje tuto dovednost

(ujistíme se, že žáci rozumí tomu, co

požadovaná dovednost znamená; můžeme k tomu použít T-tabulku)

Dovednost: Užití adekvátně silného hlasu
Co mohou děli děla!

Co mohou děli říkat

šeptat

Měli bychom mluvit potichu.

sedět blízko sebe

Jde nám to dobře, diskutujeme potichu.

dávat prst na ústa

Ztišme se trochu.

způsobům, kterými bude dovednost praktikována (dovednost se procvičí
v praktické situaci)
-

jestli použili vhodně a úspěšně dovednost a jak mohou zlepšit použití
této dovednosti ( na závěr zhodnotíme, co se povedlo, co ještě můžeme
zlepšit)

(upraveno podle Kasíková, 11., 2004, s. 111 -113)

Následující tabulka rozděluje dovednosti podle zaměření k úkolu nebo sociálním
dovednostem ( Kasíková, 11., 2004, s.l 10)
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Úkolové dovednosti

Sociální dovednosti

Agenda skupiny

Povzbuzování a oceňování

Seřadit aktivity

Usilovat o účast všech

Držet se programu činností

Pracovat s emocemi a postoji všech

Umět pracovat s časovými možnostmi

Oceňování individuálních odlišností

Revidovat program
Rekapitulovat pokrok

Řízení skupinových procesů
Míl pod kontrolou : porozumění, shody,

Poskytování a přijímání idejí

neshody, účast

Vytvářet otevřenou atmosféru

Vytvářet a předělovat skupinové role a

Užívat komunikativní dovednosti

odpovědnost

Aktivně naslouchat/parafrázovat
Věnovat pozornost ideji
Požadovat ujasnění
Udržovat oční kontakt
Řešit konflikty
Ověřovat konsensus
Hledat důvody, proč konsensus
nenastal
Vyjádřit nesouhlas konstruktivně
Vyjádřit nesouhlas zdvořile,
proaktivně
Stavět na nej lepších idejích

Je třeba překonávat i různé překážky, třeba některé lidské vlastnosti a způsob
chování, k nimž patří tvrdohlavost, agresivita, panovačnost, soupeření, předvádění se,
zmatkování, odmítání druhých a izolování se. Skupiny někdy nechávají „hvězdy" dělat
práci a rozhodovat a „černým pasažérům" dovolí vézt se s ostatními a vyvlékat se ze
všech prací." (Fisher, 1997, s. 116)
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Nováčková,.!., Kopřiva, P. a Ncvolová, I). uvádí, žc pokud sc kooperativní
výuka nedaří, často za tím jsou nedobré vztahy a malé dovednosti dětí. Než zahájíme
výuku, musí být kooperativní dovednosti alespoň na určité úrovni. Za základní
dovednost považují aktivní naslouchání. Děti si zpočátku neumějí moc naslouchat.
Vysvětlíme jim, proč je tato dovednost důležitá. K procvičování můžeme použít různé
hry a aktivity. Pokud si učitel všimne, že žák použil některou z

nacvičovaných

dovedností, měl by poskytnout okamžitou zpětnou vazbu.

K tomu, aby děti mohly kooperativně pracovat, je tedy potřebný určitý stupeň
kooperativních dovedností. Jak již bylo řečeno, nejsou vrozené a my je musíme děti
nejen naučit, ale i dále rozvíjet.

3.2. Vymezení pojmů

V této kapitole se zabývám vymezením pojmů kooperace a kooperativní
vyučování. Charakterizuji typy kooperace. Kooperativní vyučování je jednou z cest
modernizace vyučovacího procesu, ale s jeho uplatňováním se můžeme setkat i
v minulosti (viz. kapitola Historie kooperativního vyučování).

„Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák dovedl spolupracovat a respektovat práci a
úspěchy vlastní i druhých." (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,
2004)
Kooperace je základním rysem kooperativního vyučování. „Kooperace (lat.
cooperare-spolupracovat) je běžným pojmem jazykového povědomí: na straně druhé je
však zřetelné, že se jedná o složitý společenský jev, který se ocitá v zájmu mnoha
vědních disciplín-sociologie, politologie, historie ekonomických a právních věd."
(Kasíková, H„ 2004, s.7)
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Naučit děti spolupracovat je jedním ze základních úkolů základních škol. Přesto
k zavádění kooperace do výuky zaujímá řada učitelů spíš negativní postoj. Někteří
zaměňují spolupráci za práci ve dvojicích nebo skupinách.
Kooperativní učení není jen skupinová práce. Rozdíl je v

tom, že při

skupinových činnostech žáci dostávají úkol do skupiny, ale nepotřebují ani nevyžadují
pomoc a podporu druhých. Členové kooperujících skupin mají společný cíl a úkol.
Chápou, že k cíli sc mohou dostat pouze společně. Důležitý je nejen výsledek splnění
úkolu, ale i to, jak bylo splnění úkolu dosaženo.
Teorie kooperativního učení má dlouholetou tradici v Evropě i v Americe.
Princip „výuky prostřednictvím spolužáků"

a pojetí „dětí pomáhajících dětem" jsou

známy již mnoho století. V posledních letech je kooperativní učení celosvětově
považováno za nej rozšířenější inovaci vyučování.
„Kooperativní vyučování je založeno na principu spolupráce při dosahování
společných cílů. Výsledky jednotlivce jsou podporovány činností celé skupiny a celá
skupina

má

prospěch

z činnosti jednotlivce.

Základními

pojmy

kooperativního

vyučování jsou tedy sdílení, spolupráce, podpora." ( Kasíková, H., 1997,s. 27)
Kooperace ve výuce vede ke změně sociálních vztahů ve třídě a rozvíjí
myšlenkové

procesy,

kritické a tvořivé myšlení, podporuje výkon

žáků,

pocit

odpovědnosti a spoluodpovědnosti a zároveň zvyšuje vnitřní motivaci a iniciativu žáků.
Kooperace a kooperativní vyučování se osvědčuje hlavně proto, žc vychází
vstříc přirozeným potřebám dětí komunikovat a spolupracovat a zároveň představuje
velmi účinnou metodu výuky, protože využívá diskuse, umožňuje společně hledat a
nacházet, žáci se mohou učit jeden od druhého, vzájemně si pomáhat.
„Mluvíme-li o kooperativním učení (Johnson a Johnson, 1986), je důležité ho
porovnat

s individuálním

učením

a

kompetitivním

(soutěživým)

učením.

Při

individuálním učení pracuje každý žák sám na splnění úkolu. Neporovnávají se jedni
s druhými, ale individuálně usilují o dosažení stanovené normy. Kompetitivní učení je
v dnešních školách velmi rozšířenou formou učení. V soutěživém prostředí je výkon
žáka srovnáván s průměrem výkonů všech žáků." (Pasch, M., 2005, s. 249)
Do budoucna připravuje kooperativní učení žáka pro spolupráci v zaměstnání.
Výrazně může ovlivnit také psychické zdraví (pokud se žáci zajímají o druhého, nejen
v učení, poskytují mu sociální oporu). Žák jednotlivec hůř nese prohru. Lépe je, když
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mezi sebou soutěží skupiny, které se s prohrou lépe vyrovnají. Slabší žáci se osmělují
diskutovat a prosazovat své názory.
Tradice školy nebyla v minulosti nakloněna spolupráci. Často jsme slýchali
„Neopisuj, nenapovídej!" Také učitelé byli v hodinách sami a nebyli zvyklí s kolegy
spolupracovat. Rámcové

a školní vzdělávací programy však na ně kladou nové

požadavky. Dovednost spolupráce a týmové práce patří mezi klíčové kompetence, ke
kterým by měli vést žáky.
Jedna z klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu se také týká
kooperace „ Kompetence sociální a personální" :
„Na úrovni základního vzdělávání žák:
-

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu

-

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

-

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat

s druhými

při řešení daného úkolu" (Rámcový

vzdělávací

program, 2004, s. 9)

3.3. Typy kooperace

Rozlišujeme dva typy kooperace, které se liší formou spolupráce:
1. kooperace jako nápomoc
je založena na asistenci jedné osoby druhé. Důraz je kladen na spojení mezi jedinci, na
přitažlivost cíle pro všechny účastníky a na spolupodílnictví v práci při dosahování cíle.

2. kooperace jako vzá jemnost
cíl i procedury vedoucí k tomuto cíli jsou sdíleny všemi účastníky. Od začátku úkolové
situace jsou její aktéři spojeni odpovědností za práci s informacemi, orientací učení na
řešení problémů i hodnocením. Hodnocení může být sice založeno na výkonu
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jednotlivce, ale bývá ještě propojeno s hodnocením skupinového úsilí, ke kterému
každý

přispěl.

Konečně

s meziskupinovými

celá

třída

může

fungovat

jako

„skupina

skupin"

vztahy, založenými více jako spolupodílnictví než soutěžení.

(Kasíková,M. s. 32-33)

3.4. Historie kooperativního vyučování

Se snahami zařadit spolupráci ke zvládání učební látky se setkáváme již
v historii. O metodě turoring, kdy jeden žák učí druhého, jsou zmínky již v

1. století

našeho letopočtu.
Jan

Amos

Komenský

v 17.století

uvažoval

o zařazení

pomocníků

(tzv.

monitorů) do vyučování. Pomocníci, vybraní z řad starších žáků, se věnovali skupině
deseti žáků při opakování učiva.
V 18.století byl na stejném základě vybudován Bellův - Lancasterův systém.
Funkci monitorů měli žáci, kteří již látku zvládli.
Spoluprací ve vyučování se zabýval v 1. polovině 20.století John Dcwcy. Došel
k závěru, že skutečným nositelem vzdělávacího procesu je dětská skupina. Ovlivnil
svými teoriemi mnoho dalších pedagogů. Pokus založený na práci žákovských skupin
provedl francouzský pedagog R. Cousinet. Jeho metoda práce ve skupinách vychází
z výzkumů psychologie dítěte. Skupina je přirozené prostředí pro formování jedince.
Cousinet je jedním z představitelů tzv. Nové výchovy.
„Idea skupinové práce je základním momentem tvůrců nové školy a výchovy i
jejích organizátorů. Právě skupinová práce podle nich představuje přirozené prostředí
dětí, kde se bude moci plně realizovat základní princip výchovy - princip aktivity. Život
ve skupině umožňuje dětem, aby bez zábran projevily svou spontánní činnost a
iniciativu a aby uplatnily své potřeby a zájmy, což má za následek rozvoj schopností a
duševních sil dítěte." (Kasíková, 2004, s. 39).
V této době také vzniká celý výukový systém založený na spolupráci věkově
heterogenních skupin - jenský plán Petera Petersena. Téma spolupráce se objevuje i
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v pokusech o reformu české školy. Jedním z nejvýznamnčjších představitelů byl Václav
Příhoda.
V západních zemích sc rozvíjelo vyučování v malých skupinách dříve než
v tehdejších zemích socialistické soustavy.
V období po 2. svčtové válce v socialistických zemích narážela školní praxe na
podceňování individuálního přístupu ve skupině (vše bylo společné, i nápady). Tento
fakt kooperativní výchovu spíše omezoval.
V

60. letech 20. století dochází k důraznějšímu prosazování skupinového

vyučování. O vyučování ve skupinách vycházejí publikace pedagogů, pedagogických a
sociálních psychologů (Skalková, Helus, Janoušek, Švejcar, Kratochvíl aj.)
„V celém světě se neustále setkáváme s různými snahami měnit a zkvalitňovat
způsob, jak vzdělávat děti ve školách. V evropských demokratických státech došlo
začátkem 70. let k výrazným pokusům vylepšit, případně změnit tradiční školu. Tyto
snahy úzce souvisely s požadavkem na přijetí nového životního stylu, nové orientace
společnosti jako celku. Tehdy se také rozšířil pojem alternativní výchova a alternativní
škola." (Kozlík,.!., 1998, s. 77)
V 70. letech šlo tedy o to, změnit ve školách to, co se nelíbilo učitelům, rodičům,
žákům a studentům.
„Alternativní školy jsou takové, které se odlišují zcela nebo částečně svými cíli.
učebními obsahy, lormami učení a vyučování, organizací školního života a spoluprací
s rodiči od jednotných charakteristik státní/veřejné školy, a tím nabízejí jinou možnost
učení a vyučování." (Jan Průcha, s. 118)
O alternativních školách jsem se už stručně zmínila v předchozí části. Nyní bych
se chtěla více věnovat těm školám, které využívají jako jednu z metod

právě

kooperativní vyučování.
K nej významnějším
Montessoriová,

zakladatelka

postavám

rcformně-pedagogického

montessoriovské

pedagogiky.

hnutí

Děti

patří

Maric

spolupracují

a

vzájemně si pomáhají ve věkově smíšených skupinách. Jejich heslem je „Pomoz mi,
abych to mohl udělat sám."
„Předškolní zařízení a školy by měly být zařízeny a organizovány tak, aby
životní projevy a zvláště pohyb dětí nebyl chápán jako rušivý prvek, jež je opodstatněný
pouze o hodinách tělesné výchovy a někdy o přestávkách, ale byl využíván jako
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motivující prvek pro různé učební a vyučovací procesy. K tomu účelu musí být prostory
dostatečně velké, nábytek lehce pohyblivý a přemístitelný a především účelný. Kromě
toho je ale nutnou podmínkou pestrost a variabilita vyučovacích a sociálních forem ve
skupinách nebo třídách a ne tak monotónní, strnulé a neživotné formy dosavadního
frontálního třídně hodinového vyučování." (Rýdl, K , 1994, s. 93)

Mezi

významné

alternativní

školy

ve

světě

patří

školy

C.

Freineta,

francouzského učitele a pedagoga. Jeho ideálem byla škola orientovaná na dítě, na život
a aktivní metody učení. Karel Rýdl uvádí základní myšlenky Frcinetovy pedagogiky:
-

nej důležitějším faktorem je práce - tou sc myslí činnost pro plné rozvinutí Já

-

jsou odstraněny tradiční vyučovací hodiny; vyučování je uskutečňováno pomocí
společných záměrů, skupinové a individuální práce

-

třída si vytváří společný pracovní plán

-

nepoužívá se tradiční systém známkového hodnocení

-

život ve škole mají co nejvíce utvářet a řídit sami žáci

Anna Tomková sc věnuje pedagogice C. Freineta v několika článcích v Učitelských
novinách. Uvádí zde základní principy této pedagogiky:
-

Vyjadřování a komunikace

-

Pokusné zkoumání

-

Spolupráce

-

Individuální práce

Spolupráce se netýká jen života třídy, ale také života školy. Také školy
spolupracují mezi sebou prostřednictvím školní korespondence a školních časopisů. Na
škole se konají rady a porady, kterých se účastní děti a to i předškolní. Každé se může
svěřit se svým trápením nebo přáním. Starší děti připravují aktivity pro mladší
kamarády, Malé děti vyprávějí velkým své příběhy. Ty je zapisují a mohou si je přečíst
rodiče, vycházejí ve školním časopise.
Ke

komunikaci

využívají

školní

korespondenci,

školní

časopis

i nové

komunikační technologie (např. fax, internet,...).
„C.Freinet

chtěl

ve škole rozvíjel člověka

svobodného,

odpovědného

a

autonomního, schopného spolupracovat a jednat s druhými, protože každý jednotlivec je
součástí širšího společenství." (Učitelské lisly, č.5/2005-06, s.12)
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Na demokratickém principu jsou založeny waldoriské školy. Učitelé nejsou
vázáni

osnovami

tradičního

typu a plánují výuku vc spolupráci

s žáky.

Místo

soutěživosti se mezi žáky mají uplatňovat principy harmonické spolupráce a sociálního
partnerství.Charakteristickým rysem školy je, že žáci nejsou srovnáváni podle výkonů.
Škola spolupracuje s rodiči, kteří mají možnost podílet se na provozu školy.
Jedním z principů daltonské školy je spolupráce a vytváření sociálního a
demokratického

vědomí

u dětí. Na

principy

daltonské

školy

navazuje

metoda

projektového vyučování.
V tzv. školách jenského plánu Petera Petcrscna jsou žáci rozděleni podle
věkových skupin (např. věk 6-9 let). Nejsou tedy rozděleni do tříd podle věku. Skupina
má týdenní pracovní plán, kde se střídají činnosti - rozhovor, práce, hra. Těžiště je
v tzv. jádrovém vyučování, kde kmenová skupina pracuje společně.

3.4.1. Podněty pro současnost

V závěru této části bych se chtěla zmínit ještě o dalších programech.
První z nich se od začátku aktivně podílí na transformaci českého školství po
roce 1989 - Škola podporující zdraví. Zahrnuje mateřské a základní školy, tzn. děti ve
věku 3-15 let. Hlavním cílem je úcta ke zdraví svému i ostatních. Zdraví je v této škole
chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody.
„Rozvíjení komunikace a spolupráce j e považováno za proces osvojování
stěžejních dovedností, jejichž

prostřednictvím

škola podporující zdraví

dokáže

uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a současně žáky
efektivněji vzdělávat.

SPZ se touto praxí sama stává modelem

komunikace

a

spolupráce." (Spilková, V., 2005, s. 283)
Druhým programem j e Program Začít spolu (původně Step by Step se začal
vytvářet v 90. letech v USA, u nás od roku 1996 na 1. slupni). Výuka probíhá v centrech
aktivit, kde je prostor pro práci individuální i skupinovou.
„Jeden ze stěžejních principů programu Začít spolu představuje spolupráce
(mezi žáky, učitelem a žáky, školou a rodiči, školou a širší komunitou, pedagogy
navzájem). Občasná soutěž při výuce není vyloučena, ale můžeme říct, že základ práce
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tvoří kooperace - kooperativní učení, při němž se děti učí pracovat v různých rolích,
spolupracovat na řešení úkolů ve dvojicích, menších i větších skupinách. (Spilková, V.,
2005, s. 301)
Od roku

1997 probíhá v České republice program Čtením a psaním ke

kritickému myšlení, zkráceně

RWCT, který je dalším důležitým podnětem

pro

kooperativní učení. Také on nabízí učitelům a žákům řadu kooperativních postupů.
Cílem je, aby se žáci naučili samostatně rozhodovat, vytvářet si vlastní názory, řešit
problémy,

spolupracovat

s ostatními,

respektovat

názory druhých.

Měli

by

být

zodpovědní za své učení a myšlení

4. Kooperace jako součást vyučování

Kooperativní práce znamená změnu přístupů učitele k vyučování i k žákům.
Také žáci mění svůj přístup k učení. V této kapitole se věnuji kooperaci jako součásti
vyučování. Popisuji základní znaky kooperace a metody výuky. Podrobněji se zabývám
vytvářením skupin, důležitým aspektem, který spolupráci ovlivňuje.

4.1. Principy, cíle a úkoly

Podle Hany Kasíkové vyučování funguje pouze v případě, má-li pět základních
principů - znaků, které jsou kostrou systému. O nich bude pojednávat kapitola Znaky
kooperativního vyučování.

„Mezi základní principy kooperativního vyučování a učení náleží: vzájemná
pomoc, tolerance, získání dovednosti přesně formulovat vlastní myšlenky a chápat
myšlenky druhých, reagovat na názory a požadavky skupiny, dovednost hodnotit sebe i
druhé." ( Skalková, .1. 1999, s. 2 1 2 )
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Tyto principy můžeme realizovat také např. při frontálním způsobu vyučování.
Z právě těchto principů vycházíme při stanovení cílů a úkolů kooperativního vyučování.
Podle H. Kasíkové pracuje skupina na dvou úrovních - úkolové a socio-cmocionální.
Tyto dvě cílové úrovně nám přiblíží následující tabulka.

Typy cílů a účelů v kooperativních

učebních skupinách (podle Jacquese

1991,

Kasíková, H., 2004)
Úkolové

Socio-cmocionální

vlastní vyjádření k látce
posuzování idejí ve vztahu k jiným

větší senzitivita k druhým
idejím posuzování sebe sama ve vztahu
k druhým

zkoumání předpokladů

povzbuzování sebedůvěry, jistoty

pozorné naslouchání

osobnostní rozvoj

tolerování dvojznačnosti

tolerování dvojznačnosti

učení se o skupinách

uvědomění si slabosti a síly druhých

sledování vyučování

dávání podpory

porozumění textu

stimulace k další práci

zlepšení vztahu učitel - žák

hodnocení žákovských pocitů z výuky

měření žákova pokroku

práce ve skupině, se kterou se může žák

dát možnost poradenství

identifikovat

Cílem školního vzdělávání je celistvý rozvoj osobnosti člověka. Ne předávání a
reprodukování velkého množství naučených poznatků, ale jejich hledání, objevování a
konstruování žákem samým.
Cíle jsou podobné jako u individuálního učení. Vyjadřují, čeho chce učitel
dosáhnout, jakým směrem se chce ubírat.
Je důležité, aby učitel znal cíl a zvolil podle něj organizační formu výuky. Cíl
musí stanovit ještě před začátkem plnění úkolu.Také žáci musí znát požadovaný cíl. aby
ho co nejefektivněji splnili. Musí chápat, co se učí a proč, k čemu jim to bude dobré
nejen ve škole, ale i mimo ni.
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„Jedinec dosáhne svého cíle tehdy a jen tehdy, dosáhne-li jej i skupina, skupina
splní svůj cíl, pokud jej splní i jednotlivec." (ICasíková, I I., 2004, s. 92)
„Sociální skupiny vznikají k dosažení určitých společných cílů. Jsou to cíle,
které jsou pro samotného jedince jen obtížně dostupné, nebo zcela nedosažitelné." (Čáp,
J., 1980, s. 262)
„Za důležité se pokládá zprostředkovávat žákům celistvý obraz světa, nabízet
jim objevování přírody a světa lidí v nějakém kontextu. Globální, celostní uchopování
okolního světa je blízké skutečnému životu i zkušenostem dětí." (Spilková, J., 2005,
s.53)
Cíl je propojen s úkoly. p r o učitele není vždy jednoduché naplánovat dobrý úkol
pro skupinu. Je to ale pro dobrou kooperativní skupinovou práci důležité.
Hana Kasíková uvádí příklady propojení cíle sc zadáním úkolu pro skupinovou
činnost:
Cíl: formulování pravidel úspěšné společné práce.
Úkoly pro skupiny: každý samostatně napíše seznam, co všechno dělat pro to, aby tým
byl neúspěšný (tým naruby).
Na základě tohoto seznamu formulujte pět základních pravidel úspěšné týmové
práce.
„Ve vztahu k cílům mají úkoly dva základní aspekty, které určují i požadavky
na úkol: poznávací a sociální. Často není možné odloučit poznávací požadavky od
sociálních, učitel však může zdůraznit těžiště tohoto úkolu.
Poznávací požadavky na úkol se vztahují k obsahu a struktuře aktivity a také křeči,
která je s tím spojena.
Sociální požadavky se vztahují těsně k nárokům kooperace v rámci určité aktivity."
(Kasíková, H., 2004, s. 94)
Správným úkolem pro skupinu je takový problém, který umožňuje využít
různých nadání, zkušeností a názorů. Cohen (1986) formuloval zásady, které jsou
uvedeny v následujících bodech:
Úkol pro kooperativní práci by měl mít více než jedno řešení nebo by k řešení
mělo vést více možných cest.
Úkol pro kooperativní práci by měl být zdrojem vnitřní motivace. Žáci by měli
spolupracovat, aby vytvořili něco hodnotného a zajímavého.
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Úkol by měl umožnit dětem, aby uplatnily různé dovednosti, zájmy a nadání.
Úkol by měl využívat různých zdrojů informací, pracovat s různými médii.
(Pasch,M., 2005, s. 256)

Znalost cíle je důležitá nejen pro plánování úkolů, a l e j e také nutnou podmínkou
hodnocení a sebehodnocení.

4.1.1. Znaky kooperativního vyučování

Skupinové vyučování, které má být kooperativní, by mělo mít těchto pět základních
znaků:

1. Pozitivní vzájemná závislost
Žáci musí pochopit, že nemohou uspět, pokud neuspějí jejich spolužáci.
Pozitivní vzájemná závislost se utváří při vytyčování společného cíle, který musí
zvládnout celá skupina. Lze ji podpořit i vhodně zvolenou odměnou, rozdělením
informačních zdrojů, rozdělením rolí ve skupině (žáci by měli dostat přesné pokyny, co
mají dělat ve své roli).
„V takových strukturách se vzájemnou závislostí musí každý žák odvést svůj díl.
a tím zároveň pomáhá ostatním naučit se látku nebo splnit úkol. Pokud se jeden žák
látku nenaučí, celá skupina selhala proto, že mu nedokázala pomoci. Tak se žáci naučí,
jak si navzájem pomáhat v učení." (Pasch, M.. 1998, s. 251)

2. Osobní odpovědnost, individuální skládání úětíi
Výkon každého jedince ovlivňuje výsledky celé skupiny. Skupina posiluje a
ovlivňuje

jedince.

individuálním

Individuální

testováním

odpovědnost

společného

úkolu,

namátkou od jednotlivce.

3. Interakce tváří v tvář
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lze

podpořit

vybíráním

různými

výsledku práce

způsoby,
skupiny

Členové skupiny jsou při učení blízko sebe. Činnost se odehrává v malých
kooperujících skupinách, které mají 2-6 členů.
Žáci se navzájem podporují, radí si a pomáhají. Spolupráce „tváří v tvář"
zajišťuje bezprostřední zpětnou vazbu.
„Když se žáci, kteří se normálně příliš nestýkají, ocitnou tváří v tvář situaci, kdy
jsou na sobě navzájem závislí, hroutí se mnohé bariéry a žáci se učí vážit si těch, kteří
se od nich liší." (Pasch, M. 1998, s. 250)

4. Formování a využití intcrpcrsonálních a skupinových dovedností
Aby kooperativní učení fungovalo, musí být žáci vybaveni k němu potřebnými
dovednostmi. To znamená, že se navzájem znají a věří si, přesně spolu komunikují. Jsou
schopni přijímat názory druhých, umějí si pomáhat a konflikty řeší konstruktivním
způsobem.

5. Reflexe skupinové činnosti
Efektivita společné činnosti je do značné míry závislá na tom, jak skupina
posuzuje účinnost či neúčinnost dosavadního postupu. Kdo a jak k postupu přispěl, plán
budoucí činnosti atd. (Upraveno podle Johnson, Johnson, 1989, Kasíková, II., 1997, s.
39-40)

4.2. Metody výuky

Methodos je slovo řeckého původu a znamená cestu, postup. „ Právě prostřednictvím
metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu pedagogického procesu z jeho výsledkem,
který je dán změnami vc vědomostech, dovednostech, postojích i osobnostních
vlastnostech žáků." (Skalková,.!., 1999, s. 167)
Metody nelze realizovat bez cílevědomé spolupráce učitele a žáků. Musíme také
vědět, jakým způsobem si v určitém věku žáci osvojují učivo. Při volbě metody jsou
také důležité zkušenosti učitele, vybavení školy a třídy.
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„Metody se mohou v průběhu vyučovací hodiny měnit, několikrát

vystřídat.

Jednostranné používání meto nevede obvykle k úspěšným výsledkům." (Skalková, J„
1997, s. 170)
Základní

metody

kooperativního

vyučování

uvádí

Mana

Kasíková

v knize

Kooperativní učení a vyučování (2004, s. 98)
Diskuse
Probíhá

ve větší nebo

menší

skupině, súčastí

učitele nebo bez něho.

Vede

k jednoznačnému porozumění každého jedince nebo k dosažení skupinové dohody.
Řešení problému
Např.Tenlýž úkol je současně přidělen několika malým skupinám, závěry a vzájemná
kritika se prezentují nakonec.
Práce na produktu
Práce každého má vliv na produkt a byla by bezcenná, pokud by se nestala jeho
součástí. Skupinové zhodnocení.
Simulace
Situace nebo úkol, který odpovídá reálnému životu
Rolové hry
Dětem jsou přidělovány role tak, aby problém řešily z různých pohledů. Role se stává
určitou maskou a osoby jednají podle dané role.
(antibiotika pro zvíře řeší veterinář, farmář, lékař,....)
Metody jsou považovány za základ. Skupinovou spolupráci podporují různé techniky,
které rozvíjejí určité metody:
Kontrolovaná diskuse - Diskusi kontroluje učitel, který klade otázky jednotlivým
žákům - výhodou této techniky je možnost zahrnout více žáků a rychlá zpětná vazba. Je
velmi vhodné zařadit diskusi na závěr vyučovací hodiny. Dílčí nevýhodou je, že tlumí
otevřenou diskusi, mlčenliví žáci se obvykle nezapojí.
Diskuse krok po kroku - Tato technika se podobá předchozí. Je založena na
připraveném

textu, audio nebo videozáznamu. Pracuje se krok po kroku, např.

videonahrávka se pouští po částech,

po

každé části je každé skupině ponechán čas na

vytvoření určitých otázek.
Bzučící skupiny - Velmi účinná a aktivizující technika, ve které učitel po výkladu
poskytne žákům příležitost strávit několik minut výměnou názorů mezi sebou o tom,
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čemu ve výkladu nerozuměli, s čím nesouhlasí, eo ještě nebylo zmíněno, Žáci se svěří
s potížemi, které by třeba ve třídě jinak nevyslovili, nebo š i j e neuvědomili.
Sněhová koule(pyramida) - Zde navazují a propojují se činnosti. Žák pracuje na úkolu
nejdříve sám, potom řešení konzultuje s partnerem. S ním se dohodne na společném
řešení, které předloží k diskusi další dvojici, Vzniklé skupiny se spojují s dalšími. Celá
třída je nucena pokusit se dojít k určité dohodě, k určitému závěru.
Příklad této techniky: Sestavení pravidel chování v hodinách.
1. krok:" Brainstorming"
Každá dvojice zaznamenává na papír všechna pravidla, která j e napadnou.
2.

krok: Práce čtveřic

Čtveřice vybere několik pravidel, která s e j í zdají nejdůlcžitčjší a s kterými souhlasí
všichni.
3. krok: Práce osmičlenné skupiny
Skupina zjistí shodná pravidla a seřadí je podle důležitosti, určí si mluvčího.
4. krok: Práce cele třídy
Mluvčí každé skupiny přednese svůj návrh za skupinu, celá třída se shodne na
„pravidlech chování" přijatelných pro žáky, zvolený zapisovatel je sepíše na tabuli.
Brainstorming je metoda, při níž vzniká velké množství tvořivých nápadů pro
pozdější posouzení. Má tato pravidla:
-jsou přijímány všechny návrhy
-jde o kvantitu, nikoli o kvalitu návrhů
-hodnotit návrhy není dovoleno
-návrhy jsou společné vlastnictví, jejich kombinování a zdokonalování
j e vítáno (Petty, G., 1996, s. 180)

Kooperativní učení bývá součástí komplexní Projektové metody.
Počátky této metody jsou spojeny se j m é n e m .1. Devvcye, u nás V. Příhody.
„Projektová metoda je považována za mimořádně hodnotnou a důležitou pro kvalitní
učební činnost žáků, protože umožňuje učení na základě osobních zkušeností, vlastních
činností a tvoření, vede k odpovědnosti za průběh i výsledky vlastního učení. Vytváří
příležitosti k propojování školního učení se skutečným životem." (Spilková, V., 2005, s.
67)
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Projekt je specifický typ učebního úkolu, v kterém mají žáci možnost volby
tématu a směru jeho zkoumání. Projekty dávají žákům příležitost využít znalostí
v podmínkách, které často odpovídají skutečnosti. Každý člen plní určitou roli. Role
jsou zadávány žákům nebo celým týmům.
Učitel má pozměněnou roli - roli konzultanta, pomáhá žákům a podporuje jejich
úsilí o vyřešení problému.
Projekty se mohou týkat jedné třídy nebo cclé školy.

Mel Silberman uvádí ve své knize 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování
náměty i pro kooperativní vyučování. Vlastní zkušenost mám s metodou „Hledání
informací." Při této metodě se smí pracovat s učebnicí. Týmy hledají in

formace,kterými

odpovídají na položené otázky.
Postup:
1. Připravíme skupinu otázek, na které lze nalézt odpovědi v materiálech, které
budou mít děti k dispozici. Mohou to být např. tyto materiály:
-

texty v učebnici, encyklopedie a příručky, informace z počítače, časopisů
a novin, modely, apod.

2.

Rozdáme otázky týkající se tématu

3.

Rozdělíme účastníky do malých týmů a jejich úkolem bude hledat odpovědi.

4.

Svoláme sk upiny a zkontrolujeme odpovědi.

Metoda „Síla dvojice" je činnost, která se využívá k podpoře kooperativního učení a
zdůraznění skutečnosti, že víc hlav víc ví. Dá se použít v začátcích, když žáky
učíme spolupracovat.
Postup:
1. Vypište seznam otázek souvisejících s tématem výuky na papír.
2.

Požádejte žáky, aby otázky jednu po druhé zodpověděli.

3.

Když všichni napíší odpovědi, rozdělte žáky do dvojic. Ve dvojicích si porovnají
odpovědi.

4.

Dalším úkolem dvojic bude vytvořit novou vylepšenou odpověď na jednotlivé
otázky.
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5. Když dvojice dokončí práci na nových odpovědích, porovnají odpovědi dvojice
mezi sebou.

Kooperativní učení se promítá dále do dramatické hry.

Je to hra, která má

určitá pravidla. W.A. Lay ji doporučoval již v prvních desetiletích minulého století,
hlavně k vyučování v nižších třídách. Rozvíjí tvořivost žáků.To co žáci prožijí, si lépe
zapamatují. „ Je to hra v takové situaci, kde je nějaký konflikt, problém, který poskytuje
impulzy k řešení." (Spilková, V., 2005, s. 67)
Dramatická hra ovlivňuje vztahy mezi žáky, mezi učitelem a žáky. Děti se
projevují jinak než při učení v lavici. „Metoda dramatické výchovy

je učiteli

považována za jednu z účinných metod primárního vzdělávání, která by měla být
vhodně

volena

vzhledem

k cíli

hodiny,

charakteru

učiva,

možnostem

dětí

a

dovednostem učitele." (Spilková, V., 2005, s. 124)

4.3. Zavádění kooperace do výuky

Jak jsem se zmínila v předchozí kapitole, s kooperativní výukou můžeme začít
již od první třídy.
Pokud děti nejsou vůbec zvyklé pracovat vc skupinách, vytváříme nejdříve
dvojice. Dva se domluví snadněji než větší skupina.

Nováčkova, Kopřiva, Kopřivová a Nevolová uvádí možnosti s využitím práce ve
dvojicích:
Metoda „Co víme - co chceme vědět - co jsme se naučili." Jde o výklad nové
látky. Úkolem žáků je napsat, co o tématu vědí a formulovat otázky, co by se chtěli
dozvědět. Vc třetí části se učí shrnout hlavní body nově naučeného.
„Drilovací kartičky" jsou další významnou metodou pro dvojice. Význam
kartiček spočívá v t o m , že propojí aktivitu ve dvojicích s procvičováním informací a
dovedností, které si musí žák zautomatizovat. Jeden žák ukazuje druhému přední stranu
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kartičky s jednoduchým úkolem (treba s násobilkou). Druhý žák odpovídá pouze, když
š i j e odpovědí stoprocentně jistý.
Metodou,

která

navozuje

spolupráci

a

umožňuje

rozvoj

sociálních

a

komunikačních dovedností, je záměrné poskytnutí pouze jedné společné pomůcky a
vytvoření jen jednoho společného výstupu. Musíme specifikovat minimální požadavek.
Např. „Každá dvojice napíše společně alespoň šest včt, v nichž použije přímou řeč."

Postupně vytváříme větší skupiny. Učitel musí žáky dobře znát, aby mohl
sestavit efektivní skupiny. O tom, jak skupiny vytvářet, pojednává následující kapitola.
Zpočátku zadáváme jednoduché úkoly, ale zároveň vhodné pro kooperativní
práci. Neměly by být příliš dlouhé, stačí několik minut.

Postupně můžeme zadávat

úkoly náročnější a poskytnout i více času.
Čím dříve s kooperativní činností začneme, tím více zkušeností žáci získají
v sociální interakci a sociálních dovednostech. Nejlépe je tedy začít již v prvních
třídách. Nebráníme se však tomu začínat ve vyšších třídách.

4.4. Vytváření skupin

„Významným aspektem fungování skupinových vztahů a práce skupin je výběr
členů skupiny a sestavení skupin.
Pro úspěšný průběh práce vc skupině je významný nejenom výběr žáků do
skupiny, ale i jejich sociální projevy při vlastním pracovním projevu." (Skalková, J.,
1999, s. 210)
Vytváření těch „správných skupin" je velmi důležitým krokem pro kooperativní
vyučování. I za předpokladu, že atmosféra vc třídě je po předchozích aktivitách
příznivá, musíme věnovat rozdělení žáků do skupin velkou pozornost, ehceme-li, aby
skupina pracovala úspěšně (tj.aby dosáhla jak poznávacího, tak sociálního cíle).
Před začátkem každé skupinové práce je dobré zamyslet se nad některými
otázkami:
Mám utvářet skupinu podle volby žáků?
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Jak velké skupiny mám vytvářet?
Na jak dlouho skupiny vytvářet?
Mám přihlédnout k dosavadním vztahům vc třídě?
Musí všichni členové přispívat rovnoměrně ?
A v neposlední řadě, mám se zabývat rozdělením rolí vc skupině (koordinátor,
sekretář, pozorovatel)?
Těmto důležitým otázkám se budu nyní věnovat podrobněji.
Mám utvářet skupinu podle volby žáků?
„Obecně autoři kooperativních systémů a strategií tvrdí, že učitel by měl na
základě cílů vyučování, diagnózy intelektového rozvoje a zvážení žákovských potřeb
vědomě a pečlivě tvořit kooperativní učební skupiny jako skupiny mnohostranně
heterogenní." (Kasíková, 11.,2004, s. 117)
Správné rozdělení dětí do skupin j e tedy velmi důležité, přesto bychom měli
alespoň občas dát dětem možnost vytvořit skupiny podle jejich představ.
G. Petty v knize Moderní vyučování uvádí možnosti rozdělení dětí do skupin:
- Náhoda: Například každý žák dostane přidělené číslo.
- Kamarádství: Když žákům řeknete, aby si vytvořili skupiny, brzy to provedou, jasně
však musí být určen počet členů a j e třeba na něm trvat.
- Výsledky, zkušenosti žáků: Můžete rozdělovat žáky čistě podle jejich výsledků
(rychlí, průměrní,pomalejší), nebo mohou vytvořit skupinu žáci sdílející konkrétní
slabinu(např. matematika), čímž zabráníte tomu, aby jen pasivně sledovali jiné, a bude
pro vás snadnější jim pomáhat.
- Záměrné promíchání: Můžete chtít vytvořit různorodé skupiny , v nichž by byli mezi
žáky velké odlišnosti, např. co se týče věku, pohlaví, rodinného prostředí, povahy,
zkušeností a znalostí.
- Výběr podle zasedacího pořádku: Tato metoda se používá často. Nevybírají se žáci
sedící vedle sebe, ale za sebou. Členové skupiny si pak mohou lépe vidět do tváře.

Na jak dlouho skupiny vytvářet?
Podle (Johnson, Johnson, 94) se uvádí tři druhy skupin:
- Dočasné, které pracují po dobu několika minut až jednu vyučovací hodinu
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- Dlouhodobější, mohou trvat od jedné vyučovací hodiny až po několik týdnů. Úkolem
pro tyto skupiny je např. sepsání zprávy, provedení experimentu a jeho záznam, četba
doporučené literatury).
- Bázové kooperativní skupiny, jsou dlouhodobé, heterogenní skupiny se stálým
členstvím, které si poskytují podporu, pomoc, povzbuzení.

Jak velké skupiny vc třídě vytvářet?
Zde nelze doporučit obecnč „velikost". Důležitými faktory jsou cíl a typ úkolu,
kterého chceme dosáhnout.Významnou roli hraje zkušenost dětí i učitele s touto formou
výuky. Skupiny by neměly být příliš velké, aby mohl být splněn jeden ze základních
znaků kooperace „tváří v tvář", tj. aby spolu žáci mohli komunikovat. Jako ideální se
jeví skupina čtyř žáků. Doporučovány jsou i tříčlenné skupiny. U větších skupin je
nebezpečí, že v nich dojde k dalšímu dělení na menší skupinky.

Jaké role mohou členové skupiny zastávat?
Děti zaujímají ve třídě určité role, které se postupně stanou pro ně více nebo méně
příjemné. Např. role vševědů, šťouralů, třídních šašků, neschopných žáků, apod. Tyto
role se mohou změnit právě při kooperativním vyučování.
Kasíková, H. uvádí ve své knize Učíme se spolupráci spoluprací (2005, s. 122) tyto
klíčové role:
- Koordinátor: udržuje skupinu při činnosti, zajišťuje, aby přispívali všichni, řídí diskusi
nebo jiné aktivity
- Pracovník s informacemi: ujasňuje a shrnuje myšlenky, čte z různých materiálů
- Sekretář: zaznamenává skupinové odpovědi nebo zpracovává písemně jiný materiál,
hovoří při zprávě ve třídě
- Pozorovatel: dělá poznámky ke skupinovým procesům (jak skupina společně pracuje),
vede hodnocení skupiny na konci hodiny
Role ale můžeme rozdělit i jinak: reportér - dělá zápis, kontrolor - kontroluje
výsledky práce, propagátor - prosazuje výsledky skupiny navenek, kontaktní osoba má na starosti kontakt s učitelem a jinými skupinami, apod. Je dobré, když se děti
v těchto rolích střídají.
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Pokud chceme realizovat kooperativní skupinové vyučování, musíme si uvědomit, žc
jc třeba určitého přípravného období, žáci i učitel se v této době učí novým netradičním
formám činnosti." Jde o činnosti, které se při frontálním vyučování neuplatňují, a žáci
také nemají v příslušném směru základní dovednosti.
Nestačí tedy dát pouze žáky dohromady. Lze očekávat, že přeorientování žáků
z výrazně individuálních

činností

trpělivost." (Skalková, J„

na

formy spolupráce

vyžaduje čas

i určitou

1999, s. 210) Po vytvoření skupin dochází k dalšímu

problému. Jak budou jednotliví členové ochotni spolupracovat? Známe to zvláštní
zkušenosti. Pokud se ocitneme s někým novým vc skupině, nejprve „ohledáváme", co
nám jednotliví členové mohou nřinési r » ^ onni,,™,-,
,
pimcst. Hude spolupráce prospesna, nebo nebude? Budu
se držet zpátky, nebo mě atmosféra skupiny strhne k větší angažovanosti?
Hana Kasíková v knize Kooperativní učení a vyučování (2004, s.120) popisuje
jednotlivá vývojová stádia utváření skupiny:
Etapa utváření ( v angličtině FORMING)
- formálnější meziosobní vztahy
- rezervované chování
- opatrnost při formulování vlastních myšlenek
- potřeby vztahující se k JÁ
V této fázi je dobré určit si nravidh nm
piaviuia pio piaci
usilovat o důvěru a příjemné nn,-,«,,,,' n ; „ , „
i J "ne pidtovni klima.

d,,,.,;
v,
. ,
skupiny, určit organizátora ve skupině a
iV
<• i
Řízeni skupiny by mělo být v této fázi

více direktivní.
Etapa bouření (STORMING)
neshody mezi členy skupiny
vzpírání se skupinovému vůdci
V této etapě je důležitý pozitivní přístup vedoucího skupiny, pojmenování a
odstraňování konfliktů.
Etapa vzniku norem ( NORMING)
akceptování a začlenění odlišností
vyšší míra vyjadřování svých pocitů
uplatňování pravidel poskytování a přijímání zpětné vazby
potřeby vztahující se k MY
Je třeba podporovat společné poslání.
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Etapa výkonnosti (PERFORMING)
skupina pracuje efektivně
vztahy jsou na bázi spolupráce
vzájemná důvěra a ochota riskovat
V této fázi může učitel delegovat pravomoci víceméně zcela na skupinu a její vůdce.

Musí všichni členové skupiny přispívat rovnoměrně?
Učitel obvykle pozná, jestli všichni žáci vc skupině pracují. Při práci ve skupině
je vždy nebezpečí, že jeden z členů spoléhá na ostatní a nepracuje. Stává se to snadněji
u větších skupin. Pilní žáci se někdy přestávají zapojovat, když ví, žc druzí z nich mají
výhody. Děti se také mohou pokusit obejít úkol, který je pro ně obtížný. Ve skupině
jako v přirozeném sociálním útvaru bude asi vždy vystupovat jeden dominantnější člen.
Ten zadaný úkol rychle sám vyřeší a ostatní nemají možnost se zapojit. Minimalizovat
vliv dominantního žáka je v praxi obtížné. Zde je dobré brát v úvahu rady z knihy Hany
Kasíkové (2004, s. 124)
-

povzbuzovat žáky k příspěvkům typu „Co si o tom kdo myslíte? Co si
myslíte o tomto názoru?". Takovéto dotazy vedou k tomu, že žáci
nepřijímají za hotové názory dominantních osob.

-

Shrnout své pozorování práce skupin, posoudit chování dominantních
osob a jejich vliv na celkovou práci skupiny

-

Po skončení práce je velmi důležité zhodnotit nejen dosažené výsledky,
ale i způsob komunikace ve skupině.

-

Jedna z možností je také vytvořit skupinu z dominantních žáků

Samozřejmě, že i přítomnost méně schopného žáka má své klady pro práci celé skupiny.
A jak pomoci začlenit slabšího žáka do skupin?
-

pečlivě zvažovat složení skupiny, některá skupina přijme snáze žáka
s určitými nedostatky, jiná s jinými

-

zvažovat způsob hodnocení celoskupinové práce. Skupina by měla být
hodnocena výhodněji, pokud pomáhá slabším žákům

-

pokud jsou rozdíly vc schopnostech žáků příliš velké, vyplatí se zvolit
pro slabšího žáka na určitý čas individuální studijní plán
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5. Hodnocení

Tato kapitola se bude zabývat otázkami, které si nutně musíme položit při
hodnocení kooperativního vyučování.
Musíme hodnotit při kooperativním vyučování? Pokud si odpovíme kladně, tak
Co budeme hodnotit, kdo hodnotí a j a k ?

Hodnocení vc škole považuji za velmi důležité. Nejprve se stručně zmíním o
tom, co to vlastně hodnocení je.
„Hodnocení chápeme j a k o zaujímání a vyjadřování kladného nebo záporného
stanoviska k různým činnostem a výkonům žáků ve vyučování." (Skalková,.!., 1999, s.

161)
„Hodnocení je porovnávání „něčeho" s „něčím", při kterém rozlišujeme „lepší"
od „horšího" a vybíráme „lepší", nebo se snažíme najít cestu k nápravě či aspoň
zlepšení „horšího". (Slavík, J., 1999, s. 15)
„Hodnocení zabezpečuje výběr nejvhodnčjší cesty, která má vést k uskutečnění
hodnoty neboli k dosažení cíle. Proto j e hodnocení podmínkou každého rozhodování o
postupech a cílech činností. Kvalitní hodnocení j e předpokladem úspěšného průběhu a
uspokojivých výsledků činnosti." (Slavík, J. 1999, s. 21)
Hodnocení j e důležitým komunikačním prostředkem mezi školou a rodinou.
Většině rodičů záleží na tom, aby děti měly „pěkné" známky. Výjimkou nejsou rodiče,
kteří navštíví školu až po zhoršení prospěchu svého dítěte.
V současné proměně školy dochází i ke změnám v hodnocení. Známka sice stále
ještě převažuje, ale začínají se prosazovat i jiné typy hodnocení. Mění se pojetí
hodnocení. „Důležitým rysem je pozitivní orientace hodnocení, oceňování snahy a
úsilí, povzbuzování, orientace na úspěchy žáka a pokroky (co už umí, co se mu daří),
poskytování pozitivní zpětné vazby." (Spilková,.!., 2005, s. 70).
Učitel by se měl snažit, aby uspěl každý žák. Kladně by měl hodnotit každý
malý pokrok a nesrovnávat žáky mezi sebou. Mohl by tím negativně ovlivnit vztahy
mezi žáky.
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Novým způsobem hodnocení je slovní hodnocení. Používá se samostatně nebo
se spojuje se známkou. „Od slovního hodnocení sc očekává, že umožní překonat
některé nedostatky klasifikace známkami." (Skalková, J., 1999, s. 199)

Slovní

hodnocení by mělo být pozitivní. Lépe vystihne každý pokrok, i to co j e třeba j

5.1. Hodnocení v kooperativním vyučování

Nyní se vrátím k otázkám hodnocení kooperativního vyučování. 1 zde je
hodnocení součástí vyučování.

Protože dochází ke změně organizace vyučování,

dochází také ke změnám v hodnocení.
Co j e problematické na hodnocení skupinové práce?
Činnost skupiny přináší své výsledky většinou až po delším časovém úseku, tudíž je
obtížné zaznamenat bezprostřední efekty skupinové práce.
Hlavním smyslem práce v kooperativních skupinách je osobnostní a sociální
rozvoj jejich jednotlivých

členů.

Musíme si uvědomit, že nehodnotíme

pouze

vědomosti, ale kooperativní dovednosti jednotlivce i celé skupiny. Toto je však velmi
obtížné. Jak hodnotit jednotlivce uvnitř skupinové práce? Jak posuzovat nerovnoměrné
zapojení jednotlivců do činnosti skupiny? Představme si, že skupina pracuje na určitém
úkolu a dosáhne určitého výsledku. Každý však přispěl k tomuto výsledku různou
měrou. Jakým způsobem ocenit různou míru spolupráce?

5.1.1. Hodnocení učitelem

Co má tedy učitel preferovat při hodnocení? Individuální nebo skupinovou
činnost? Odpověď zní - obojí. Je třeba hodnotit funkci skupiny jako celek, ale i to, jak
k práci přispívají jednotlivci.
Všímáme si nejen kritérií vedoucích k výsledku, ale i kritérií vztahujících se
k procesu učení.
Učitel má tyto konkrétní možnosti hodnocení:

41

a)

Hodnotí individuální skóre a zároveň přičítá bonus za to, že všichni ve
skupině dosáhnou určitého předem domluveného kritéria (např. určitý počet
bodů). Skupina se tak snaží, aby všichni pochopili danou látku a snaží se
pomoci slabším žákům.

b)

Započítává

individuální skóre a přičítá bonus založený na zlepšení proti

předchozímu výkonu

(pokud například dojde ke zlepšení u všech členů

skupiny, každý člen dostává ještě další bonus navíc). Tento způsob motivace
je pro skupinovou práci velice účinný.
c)

Zaznamenává pouze skupinové skóre za jednotlivý produkt

vytvořený

skupinou (členové skupiny mohou sami vybrat jeden výsledný produkt, který
předloží k ohodnocení)
d)

Vybírá namátkou jeden výsledek zastupující práci celé skupiny.

c)

Zaznamenává „ akademické" skóre (věcné výsledky), ale také skóre dané na
základě sledování sociálních dovedností. (Upraveno podle Kasíková, IT,
2005, s. 70)
Je pravděpodobné, že pro mnohé učitele bude obtížné použít navrhované

způsoby hodnocení v praxi. Kritéria hodnocení by žáci měli znát předem. Učitel pak
s nimi může práci lépe rozebrat a poskytnout jim tak zpětnou vazbu. Pro takový způsob
hodnocení je důležitá atmosféra otevřenosti, upřímnosti a čestnosti.

5.1.2. Sebehodnocení žáků

Při kooperativním vyučování se nemění role učitele jen v předávání vědomostí,
ale také v hodnocení. 1 o se přesouvá více na skupinu. Žáci se hodnotí navzájem,
hodnotí sami sebe.

Jak se jim dařilo splnit úkol, jak k zvládnutí úkolu každý

individuálně přispěl. „Když si dítě samo uvědomuje a zaznamenává svoje posuny a
zlepšení - to je podstatou jeho sebehodnocení, má k tomu ale zásadně docházet bez
veřejného srovnávání s ostatními (ani v

rámci skupiny, ani mezi

skupinami)!"

(Nováčkova, J., Kopřiva, P., Ncvolová, D., 2005)
Veřejné srovnávání s někým „lepším" může u žáka vyvolat pocit méněcennosti.
Dítě většinou neobrací svůj hněv na dospělého, který mu takové věci říká, ale na toho,
kdo je dáván za vzor. Ten je v tom ale nevinně. Autoři také upozorňují na těžkosti dětí,
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které jsou dávány za vzor. Ty pak raději zhorší své výsledky, aby si udržely dobré
vztahy se spolužáky.
V současné době je zdůrazňován význam sebehodnocení a prosté zpětné vazby
namísto hodnocení učitelů. „Součástí sebehodnocení dětí je pak také to, že si samy
pomyslí: Jsem šikovný, Tohle jsem zvládl, To jsem dobrá. Pro děti je mnohem cennější,
když zařídíme věci tak, aby se mohly cítit úspěšné a pochválily se samy, než když jim
pochvalu udělíme my." (Kopřiva, P., Nováčková, J., Ncvolová, D., Kopřivová, T„
2005, s. 171)

5.1.3. Jak hodnotit v kooperativním vyučování

Když se nyní vrátíme k otázkám na začátku kapitoly, můžeme stručně shrnout:
Hodnocení kooperativní výuky je důležité. Zjistíme tak pokrok v učení, můžeme upravit
cíle, výukové strategie podle potřeby žáků - k tomu používáme průběžné (formativní)
hodnocení). Hodnotit můžeme také hodnocením závěrečným (sumativním), na kterém
už nemůžeme nic změnit. Pro skupinové vyučování má větší význam hodnocení
formativní.
Co hodnotíme? Hodnotíme nejen plnění úkolů a splnění cíle, ale také sociální
dovednosti.
Kdo hodnotí? Hodnotí učitel i žáci.
Poslední otázkou Jak hodnotit? se budu zabývat dále.
Hodnocení probíhá jako přirozená součást skupinových procesů. Jestliže se
domlouváme v týmu, vyjadřuje každý člen svůj názor, oponuje, diskutuje. Celou dobu
také hodnotí. Nemusí tedy vždy následovat ještě verbální nebo písemné hodnocení.

Nováčková, .!., Kopřiva, P.

a

Ncvolová, D. uvádí základní zásadu skupinové

práce - neznámkovat. Mohlo by to vést nejen k poklesu zájmu o práci, ale i k narušení
vztahů ve skupině, l a m , kde žáky vedeme k lomu, aby odvedli co nej lepší práci,
známky nepotřebujeme. Pokud by učitel známky potřeboval, měly by pocházet pouze
z individuální práce každého žáka.
Hodnotit kooperativní práci můžeme různými metodami, které bodují např.
posun jednotlivých členů. Body sčítáme a porovnáváme skupiny mezi sebou.
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Hodnocení je možné již zmíněným slovním hodnocením.

Pro další práci učitele je významné písemné hodnocení kooperativní činnosti
samotnými žáky. K tomu lze použít řadu metod a technik, které vc své knize uvádí
Hana Kasíková (Jacques 1991)

Pozorování
Zvolíme jednoho nebo lépe několik pozorovatelů, kteří hodnotí celoskupinovou
činnost. Variantou tohoto typu je technika „akvária", kdy máme dvě skupiny - jednu
pozorovatelů a druhou pozorovaných. Po čase se role těchto skupin vymění.
Dotazníky
Dotazníky rozdáme po skončení skupinové činnosti.. Jsou dlouhodobé nebo
krátkodobé. Příklady otázek do dotazníku: Jaké máte pocity z dnešní práce ve skupině?
Co ve skupině vedlo k úspěšnému řešení problému? Čím můžete přispět k lepším
výsledkům?
Deníky
Velký význam mohou mít deníky jednotlivých členů skupiny, do které patří
delší dobu. Zaznamenávají si:
-jaké myšlenky, pojmy, principy, informace se žáci naučili
-co se naučili o své schopnosti diskutovat
-jak se naučili vyjadřovat své myšlenky
-jak přispívali ke skupinovým procesům
-jak vidí skupinu jako celek
Je dobré, aby skupina s deníky pracovala a aby členové na základě textu
vysvětlili, co považují za důležité pro další práci skupiny.
Zpětné zpravodajství
Na začátku nové činnosti podají určení zpravodajové každé skupiny zprávu o
tom, co proběhlo v předchozí činnosti. Před každou další činností je určen nový
zpravodaj.
Hodnotící listy
Připraví je buď učitel, nebo si každá skupina sestaví svá kritéria hodnocení, která
napíše na hodnotící list.
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odpoví pouze ANO - NE. Tabulka uvádí příklad Hodnotícího listu

Hodnotící list pro skupiny
ano ne

poznámky

1. Účastnil se každý?
2. Cílil se někdo odstrčený?
3. Přispíval každý?
4. Dominoval někdo?
5. Hádali jste se? Jak jste (o řešili?
6. Věděl každý, co má dělat?
7. Jste spokojeni s prací,
kterou jste (dosud) udělali?

Interview
Důležitá je připravenost žáka, který se ptá. Otázky si může připravit předem,
poradit se s učitelem.
K dalším metodám a technikám hodnocení patří např. Kolující dotazník (arch
kolující ve skupině), Hodnocení s pomocí videozáznamu (může provádět člen jiné
skupiny, který může použít otázky: Co se tam odehrálo?, Jaký efekt to mělo?, Kde jste
chybovali? (upraveno podle Kasíková, IL, 2005, s. 79-83)

K hodnocení můžeme tedy použít různé metody a způsoby. 1 lodnoccní by mělo
informovat o plnění

úkolů a cílů. V nich jsou zahrnuty dovednosti žáků, jejich

kompetence a pokroky, kterých dosáhli.
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6. Specifika kooperativního učení na 1 .stupni

Kooperativní

vyučování

má vedle vzdělávacích

cílů také cíl

výchovný.

Vychovává člověka k životu ve společnosti, ke spolupráci. Proto je třeba, aby již žáci
mladšího školního věku byli schopni spolupracovat, pomáhat si, hledat společně řešení
daného problému.

Nejprve bych vymezila dva pojmy (podle Spilková, V., 2005, s. 91-92): primární
vzdělávání a primární škola.
„Primární vzdělávání je ontogeneticky významným a didakticky specifickým stupněm
v celkovém vzdělávání člověka. Odpovídá věku dítěte od 5 (6) do 10 (12) let. Je
chápáno jako:
-

otevřený systém

-

proces kladení základů pro celoživotní učení

-

osvojování

gramotnosti

a zprostředkovávání

základních

kulturních

dovedností
-

vytváření prvního uceleného náhledu na svět

-

proces rozvoje jazykového potenciálu

-

uvádění do národní kultury a vytváření národního vědomí

-

celkové rozvíjení dětské osobnosti

Primární škola se používá pro označení 1. stupně základní školy, která poskytuje
primární vzdělávání."

První stupeň je tedy pro žáky, hlavně ty mladší, obdobím důležitým i náročným.
Děti přecházejí z předškolních zařízení a rodin do škol, zvykají si na nový způsob práce.
To přináší změny v režimu dne, nové prostředí, nové lidi a vztahy.
Při vstupu do školy mohou mít některé děti problémy se vztahy ke spolužákům,
ke skupině vrstevníků. „To je problém zejména u dětí bez dostatečné zkušenosti
v sociálních interakcích s vrstevníky, tedy zejména u dětí, které nemají sourozence nebo
mají jen jednoho, nenavštěvovaly mateřskou školu, málo si hrály s druhými dětmi.
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Ostatní děti rychle rozpoznají malou zkušenost svého spolužáka v sociální interakci,
často využívají své převahy, posmívají se mu, chovají sc k němu agresivně, vytvářejí
pro něho nepříjemnou životní situaci." (Čáp, J., 1980, s. 106-107)
Dětské skupiny mají v prvních letech školní docházky podobné znaky jako
skupiny předškolního věku. Motivem pro vytvoření skupiny jsou často společné zájmy,
skupiny jsou menší a krátkodobé. Okolo devátého roku se dítě více orientuje na skupinu
vrstevníků, skupiny jsou trvalejší. „Desetileté dítě se j i ž vyznačuje jistou stabilitou své
vlastní identity. Zpočátku se silně váže na učitele. Postupně autorita učitele klesá,
důležitější začíná být pro dítě identifikace s vrstevnickou skupinou. Na počátku závisejí
vztahy mezi žáky na učiteli, postupně budují žáci vztahy založené na zkušenostech, své
kamarády si aktivně vybírají a vyhledávají." (Vágnerová, Vacek 1996, Kritické listy,
18/2005, s. 4)

První stupeň má také určitou výhodu v tom, žc s žáky pracuje převážně v jedné
učebně jeden učitel. Lépe tak dčti pozná, může snadněji přizpůsobit např. způsob nebo
tempo práce možnostem žáků. Jednodušší je i využití mezipředmětových vztahů, změna
rozvrhu nebo vzhledu učeben.
„ Pro vzdělání žáků daného věku je důležitá vhodná pracovní atmosféra, úzký a
velmi lidský kontakt mezi učitelem a žákem i žáky mezi sebou, který se přetváří vc
společně uznávaný

řád

(pravidla),

naplněný pochopením,

respektem,

spoluprací,

aktivitou, prostorem pro každého. Žáci by měli být postupně vedeni k vzájemnému
hodnocení a sebehodnocení." (Bílá kniha, s. 48)
Zejména na prvním stupni můžeme využít hru jako vyučovací metodu. Dítě se
hrou učí organizovat svůj život mezi spolužáky, získává vědomosti a dovednosti, které
později využije ve světě dospělých. Jednou z her, kterou můžeme použít na prvním
stupni, j e hra didaktická. Jde o hru se stanovenými pravidly, „liry přivedou dítě
k dodržování pravidel, k ovládnutí afektu, k překonání únavy a obtíží, k soustředění
pozornosti, mají tedy značné formativní účinky, a to právě proto, žc jsou to činnosti
silně motivované. (Čáp, J.,1980, s. 281)

S kooperativním vyučováním můžeme tedy určitě začínat j i ž v první třídě. Hana
Kasíková uvádí v knize Kooperativní učení a vyučování důvody, proč:
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-

„Každý ze členů skupiny má větší podíl v prostoru hovoru, čímž je
stimulován jeho řečový vývoj. Je snadnější pozorně poslouchat v malé
skupině, než vc skupině 30 dětí.
Děti přicházejí s větším množstvím idejí než ve způsobech frontální
práce

-

Objevuje se více záměrných a plánovaných možností použít jazyk (při
čtení, psaní, poslouchání, mluvení)

-

Děti se učí jeden od druhého a učí jeden druhého
I Incd od začátku se dětí učí, že jejich vlastní zkušenost a myšlenky jsou
hodnotné při postupu k novému" (2004, s. 116)

7. Závěr teoretické části

I eorctická

část

charakterizuje

kooperativní

vyučování

v souvislosti

s transformací naší školy. Zabývá se také klimatem školy a třídy, změnami ve vztazích
učitele a žáků i mezi žáky.
Vymezuje základní pojmy týkající se kooperativního vyučování.
Kooperativní vyučování přináší velké změny do výuky. Po dětech, které spolu
nikdy nespolupracovaly, nemůžeme chtít, aby bez problémů pracovaly společně na
zadaném úkolu. Záci by měli mít nejdříve zkušenosti se spoluprací vc dvojicích.
Postupně rozvíjíme jejich kooperativní dovednosti a využíváme složitější strategie
kooperativního učení. Důležitým aspektem fungování vztahů ve skupině j e tvorba a
složení skupin.
Se změnou organizace výuky se mění také hodnocení.

Popisuji ho nejdříve

z obecného hlediska, podrobněji se věnuji hodnocení kooperativního vyučování a jeho
konkrétním možnostem.
Poslední kapitola se věnuje dětem mladšího školního věku a důvodům, proč
bychom už v tomto věku měli zařadit kooperaci do vyučování.

48

Praktická část

8. Cíle výzkumu

Základními cíli mého výzkumu jsou:

1. Zavést do výuky výchov v 5. třídě kooperativní učení.

2. Využít kooperaci k řešení sociálních problémů jednotlivých dětí ve třídě.

3. Ověřovat, jaké jsou možnosti kooperativního vyučování v hodinách výchov.

9. Akční výzkum
Vzhledem k cílům, kterých jsem chtěla dosáhnout, jsem zvolila akční výzkum.
Při studiu tohoto druhu výzkumu jsem použila dva zdroje: Učitelské listy č.5/0203, článek Akční výzkum od Danuše Nezvalové a Akční výzkum pro učitele od Tomáše
Janíka (2003).

Za zakladatele metody je považován Kurt Lewin vc 30. letech dvacátého století.
V 60. - 70. letech se v Anglii akčním výzkumem zabývá Lawrence Stenhouse. Jeho
blízký spolupracovník John Elliot definuje „akční výzkum jako učiteli prováděnou
systematickou reflexi profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí".
V čem se liší tento výzkum od „klasického"? Klasický výzkum realizují většinou
nezainteresovaní

výzkumníci

na

různých

školách,

s výsledky získanými v obdobných výzkumech.

49

výsledky jsou

porovnávány

Akční výzkum je výzkum, který realizují učitelé v praxi. Učitelé si vyberou
problémy, které se vyskytly v jejich třídě nebo škole. O problémech diskutují, navrhují
řešení. Hledají alternativní přístupy k dosažení lepších výsledků. Jedním z cílů akčního
výzkumu j e zlepšení profesionality učitelů a jejich dovedností, současně je zaměřen na
žáka.
V akčním výzkumu je důležitější aktivita (činnost) než metoda.
V jeho průběhu si klademe otázky typu: Co dělám? Co to znamená? Jak to dělám? Jak
to mohu udělat jinak? Co žáci skutečně dělají? Co se učí? Jak je to důležité?

Akční výzkum zahrnuje tyto kroky:
- pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky
- zahrnout naději do nových přístupů, mít vysoká očekávání
- sbírat pravidelně data a reakce na realizované změny
- vyhodnocovat data
- reflektovat alternativní přístupy
- pokusit se o další přístupy

(Učitelské listy, Nezvalová, D., č.5/02-03, s. 16)

Specifikou mého výzkumu j e pokusit se kooperativním učením řešit dva problémy
ve třídě: ukázat soutěživým dětem výhody spolupráce a zlepšit jejich vzájemné
vztahy. Zároveň zůstávám otevřená dalším příležitostem, které mi výzkum přinese.
Na základě prostudování teoretických východisek
plánovat

a realizovat

vyučovací jednotky,

které

z hlediska úspěchů řešení stanovených problémů.

10. Výzkumný vzorek

10.1. Charakteristika školy
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kooperativního učení
budu analyzovat

budu

především

Fakultní základní škola Drtinová je školou s rozšírenou výukou jazyku. Do
loňského roku byly na základě přijímacích zkoušek přijímány děti až do 3. tříd.
V letošním roce byly poprvé otevřeny 1. třídy. Na 1. stupni probíhá od
1. třídy výuka anglického jazyka. Po páté třídě si děti vybírají druhý jazyk - němčinu
nebo francouzštinu.
Škola klade důraz také na zapojení rodičů do vyučování. Funguje zde rada
rodičů, která se schází dvakrát během školního roku. Rodiče se zapojují často do akcí
školy ( hlavně školy v přírodě a výlety).
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola.
Dotazy mezi učitelkami na I. stupni jsem zjistila, že kooperativní vyučování
zařazují do výuky pouze občas. Přednost dávají práci ve dvojicích. Myslím, že někdy je
zaměňována kooperativní práce s prací vc skupinách. Důvodem, proč nechtějí tuto
formu výuky používat, je hlavně velká hlučnost a vysoké počty dětí vc třídách.
Důsledkem toho, že vc škole převažují nadaní žáci, je také velká soutěživost
mezi dětmi. Ve škole chybí slabí žáci, kterým by se naučili pomáhat.

10.2. Charakteristika třídy 5.A

Ve třídě je 30 žáků. Z toho 15 chlapců a 15 děvčat. Děti jsou spolu od
3. třídy, tzn. 3. rok.
Třída by se dala charakterizoval j a k o

nadprůměrná s dobrými

studijními

výsledky. 8 dětí z této třídy bylo v letošním roce přijalo na osmileté gymnázium.
Děti jsou velmi soutěživé, hlavně když jde o známky. Třída se neprojevuje příliš
kolektivně. Většina pracuje raději sama, nedokáží se shodnout či ustoupit většině.
Někteří nejsou ochotni

pomoci druhému. Dva chlapci bývají v kolektivu často terčem

posměchu. Kolektiv je rozdělen do různě velkých skupin a dvojic, ve kterých jsou lepší
vztahy.
Vzhledem k počtu dětí se zmíním pouze o těch, kteří výrazněji práci ve
skupinách ovlivňují. Karel S. - Snaží se být vždy zábavný, někdy je drzý a nepříjemný.
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Pokud sc skupina domluví na jiném řešení nebo postupu, snaží se prosadit svůj názor.
Ve třídě má kamarády a nejlépe se mu pracuje s nimi vc skupině.
Podobně se chová David P. Snaží se v kolektivu prosadit, někdy reaguje
nepřiměřeně.
Jakub N. není v kolektivu příliš oblíbený. Když není vše podle něj, uráží se a na
ostatní křičí. Raději pracuje sám. Pokud má tu možnost, daleko víc se vc výtvarné a
v hudební výchově snaží. V tělesné výchově si nevěří a musí být hodně povzbuzován.
Jakub V. také nemá ve třídě kamarády. Je jedináček a maminka ho hodně
rozmazluje. Občas spolu Jakubové kamarádí a dovedou si v té době hodně pomáhat.
Právě jim dvěma se ostatní posmívají.
Dvě skupiny dívek, vytvořené podle přátelských vztahů, spolu komunikují bez
konfliktů. Snadno se domlouvají a rozdělují si úkoly. Při práci sc nedohadují.
Větší část žáků ve třídě pochází ze sociálně lépe situovaných poměrů. U všech
se rodiče snaží, aby jejich výsledky ve škole byly co nej lepší.

10.3. Moje výuka

Když jsem před čtyřmi lety začala učit na 1. stupni, dostala jsem třídu s 21
dětmi. Tehdy jsem ještě o žádné změně nepřemýšlela. Zdálo se mi, že rozdíly mezi
dětmi se dají zvládnout. Těch rychlejších bylo ve třídě málo. Pro ně jsem si vždy
připravila práci navíc, aby se nenudily. Do školy jsem musela dojíždět, proto jsem
uvítala možnost pracovat v místě bydliště. Na 1. stupni školy, vc které nyní učím, je vc
třídách 30 dětí, někdy i více. Mezi dětmi nebyly tak velké rozdíly. Musela jsem si také
zvykat na rychlejší tempo. Je náročnější děti zaujmout tak, aby je výuka bavila. Z těchto
důvodů jsem se rozhodla ve své třídě vyzkoušet kooperativní vyučování. Ve třídě jsem
v té době učila druhým rokem a děti jsem již dobře znala.
Kooperativní učení jsem vyzkoušela ve vlastivědě, v přírodovědě, v matematice
a v pracovním vyučování. Dalšími důvody, proč jsem se tak rozhodla, byla snaha o
zlepšení vztahů mezi dětmi. Také jsem se snažila, aby se děti naučily vyhledávat
důležité informace, více samy přemýšlely, pomáhaly si a neopisovaly jen z tabule.
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Výuka vc třídě, kde učím v tomto školním roce, probíhá převážně frontálním
způsobem a prací ve dvojicích. Vc třídě se střídají tři učitelky. Jedna na anglický jazyk.
Já vyučuji ve třídě tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu. Zbývající předměty vyučuje
třídní učitelka.
Kooperativní výuku jsem začala ve třídě zavádět v předmětech, které vyučuji ve výchovách. Děti neznám tak dobře, proto jsem měla ze zavádění kooperace trochu
obavy. Jak se nám to nakonec povedlo, ukážou následující hodiny.

11. Hodiny s využitím kooperativního vyučování

V teto části chci popsat průběh a výsledky krátké ccsty ke kooperativnímu
vyučování. Vzhledem k malým zkušenostem mne i dětí jsme ve všech třech výchovách
začínali jednoduchými úkoly vc dvojicích. Snažila jsem se, aby zadané činnosti
motivovaly děti ke spolupráci.
Hodiny jsem rozdělila do tří skupin podle předmětů. První skupinu tvoří hodiny
výtvarné výchovy, druhou skupinu

hodiny hudební Výchovy a třetí skupinu hodiny

tělesné výchovy.

11.1. Hodiny výtvarné výchovy

Hodina výtvarné výchovy 1

Téma: Mozaika z různých materiálů

Cíl: Zavádění kooperace do hodin výtvarné výchovy. Vyzkoušet práci ve dvojici.
Rozdělení rolí ve dvojici.
Vymyslet motiv. Využívat různé materiály a vhodně j e kombinovat.
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Úkol: Vytvořit libovolný motiv spoluprací vc dvojici

Organizace:

Počet žáků

28

Věková kategorie

11-12

Pomůcky

čtvrtka A5, lepidlo, nůžky, různé materiály (vlna,
knoflíky, korálky, různé plody apod.)

Potřebný čas

jedna vyučovací hodina

Motivace:
Ukázka vzorových prací z minulého roku

Průběh:
Protože šlo o první hodinu, kdy měly děti spolupracovat, seznámila jsem je se
změnou již týden předem. Měly se rozdělit do dvojic. Vznikly dvojice kamarádů, které
se měly dohodnout, jaký materiál si následující týden přinesou.
Další hodinu seděly dvojice spolu a měly připravený různý materiál - nejčastěji
vlnu, knoflíky a korálky. Někteří natrhali venku různé plody a listy. Jedna dvojice si
přinesla krmivo pro drobné hlodavce.
Během hodiny jsem procházela mezi lavicemi, pozorovala a zaznamenávala si,
jak dvojice spolupracují a komunikují. Záznamy jsem pak využila v závěrečném
hodnocení. Většina dvojic si práci rozdělila tak, že jeden kreslil motiv a druhý
připravoval materiál. Poté společně sestavovali a lepili. Dvě dvojice si pomůcky vůbec
nepřinesly. Požádala jsem ostatní, aby jim pomohli a pomůcky jim zapůjčili. Tyto
dvojice sc nemohly dohodnout na motivu a na mozaiku měly méně času.
Na konci hodiny proběhlo hodnocení. Povídaly jsme si o tom, jak se jim
spolupracovalo. Většina z nich změnu uvítala, na práci ve dvojicích byli zvyklí již
z hodin matematiky a českého jazyka. Práce jsme rozložili na lavice a společně je
hodnotili. Tentokrát si žáci vyžádali hodnocení, na které jsou zvyklé.

Reflexe:
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Hlavním cílem bylo zavést spolupráci clo hodin výtvarné výchovy a seznámit
děti s výhodami spolupráce. Dvojice si děti vytvořily samy předem, takže jsme se tím
již nemuseli na začátku hodiny zdržovat. Vc dvojicích se jim většinou pracovalo dobře,
i když si hodně povídali, a jak přiznali, řešili i problémy, které se netýkaly výtvarné
výchovy. Někteří byli k práci nuceni druhým z dvojice. Reakce dčtí na práci ve
dvojicích byly rozdílné: „Mohli jsme si víc povídat", „Bylo to lepší, než když jsem loni
pracoval sám", ale i „Radši bych byl příště sám", „Nic nedělal, jenom mi do toho
kecal".
Dvojice, které si zapomněly pomůcky, se na začátku hodiny příliš zdržely a
práci nestihly dokončit. Jinak jsme časový limit jedné hodiny dodrželi. Také s úkolem
vymyslet mozaiku a vhodně kombinovat různé materiály si děti poradily. Pomohla jim
v tom také zkušenost z loňského roku, kdy ale pracoval každý sám.

Hodina výtvarné výchovy 2

Téma: Moře

Cíl: Zlepšovat vzájemné vztahy. Vyzkoušet výhody práce ve skupině. Výhodné
rozdělení rolí v rámci skupiny.
Pracovat s přírodními materiály. Vhodně kombinovat přírodniny, výstřižky a
temperové barvy.

Úkol: Vytvořit koláž z přírodnin a obrázků (např. ryb). Zbytek domalovat temperami.

Organizace:

Počet žáků

24

Věková kategorie

11 - 12 let

Pomůcky

přírodniny, obrázky z časopisů, lepidlo, tempery

Potřebný čas

45 minut (+ týden na přípravu)

Prostor

třída se speciálním uspořádáním lavic

Motivace:
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Vzpomínali jsme na ozdravný pobyt v Chorvatsku, kterého se v loňském
školním roce zúčastnila téměř celá třída. Někteří použili na koláž „poklady", které si
odtud přivezli.

Průběh:
Příprava na hodinu proběhla již doma a děti na ni měly jeden týden. Rozdělily se
do skupin podle přátelských vztahů. Musely dodržet počet maximálně čtyři v jedné
skupině. Ve dvou případech chtěly děti spolupracovat po pěti, neměly by tak dostatek
prostoru a vznikly by početně nevyrovnané skupiny, např. některé po třech, čtyřech a
pěti.
Podle svých možností si každá skupina měla připravit přírodniny a obrázky tak,
aby společně vytvořila koláž moře. Úkoly si děti rozdělily mezi sebou ve skupině samy.
Měly tak možnost si vybrat úkol, který jim nejlépe vyhovuje. Např. ten, kdo rád stříhá,
se ujal stříhání obrázků. Někdo zase rozhodl o konečném uspořádání. Většinou si
návrhy děti předem navrhly. Přírodniny a obrázky si někteří zapomněli přinést. Vznikly
tak mezi skupinami rozdíly. Skupiny, které měly vše připraveno, si rychle rozdělily i
úkoly a začaly pracovat. Během jejich práce nedocházelo ke konfliktům. S ostatními
jsem se dohodla, že si pomůcky buď půjčí, nebo budou pracovat

samostatně.

Samostatné práci dali přednost dva žáci. Báli se, že jim nikdo nic nepůjčí. Nakonec tedy
pracovalo šest skupin po třech nebo čtyřech žácích a dva jednotliví žáci.
Komunikace ve čtyřech skupinách probíhala dobře. Členové se bez problémů
dohodli na tom, jak bude obrázek vypadat. Ve dvou skupinách se chvíli dohadovali.
K větším konfliktům ale nedošlo, i tyto skupiny se po chvíli dohodly.

Reflexe:
V takto velkých skupinách pracovali

všichni poprvé. Členové skupin

se

domlouvali rychle, bez větších problémů.
Plánovanou jednu

vyučovací hodinu

dodržely

tři skupiny. Ostatní

práci

dokončili následující hodinu. V závěru druhé hodiny jsme hodnotili, jak se děti na
„výtvorech" podílely. Čtyři skupiny

pracovaly rovnoměrně podle toho, jak si jejich

členové rozdělili úkoly. Ve zbývajících dvou skupinách si stěžovali, že někteří si
povídali a nepracovali. Během práce jsem si toho všimla i já, když jsem mezi dětmi

56

procházela. Do práce těchto skupin jsem zasahovala a radila jim, jak si práci jinak
rozdělit.
Práce jsme vystavili na nástěnku, aby si je mohli všichni prohlédnout. Pro děti
bylo zklamáním, že proběhlo pouze slovní hodnocení a nedostaly známku. Děti
hodnotily, které práce se jim nejvíce líbily. Na vítězství jedné skupiny se všichni shodli.
Naopak dva výtvory děti zhodnotily jako nejméně povedené. Zbývající obrázky byly
hodnoceny jako téměř vyrovnané.
Téma děti zaujalo, protože k moři většina z nich jezdí často a ráda. Děti zaujal
nový způsob práce. Vyzkoušely si novou techniku - škeble, kamínky a písek většina
z nich ještě nelepila. Stávalo se, že daly málo lepidla nebo použily nevhodné. Části
práce tak musely předělat. Vyzkoušely si, žc přírodniny lze vhodně kombinovat i
s obrázky a to, co chybí domalovat temperami. Temperami většinou domalovaly moře a
mořské rostliny a korály.
Některé děti využily zkušenosti z kroužků a mohly se o své znalosti podělit
s ostatními členy. Někteří zase byli rádi, že nemuseli dělat práce, které jim nejdou a
mohli je přenechat ostatním členům skupiny. Poznaly, že vc skupině se jim pracuje
lépe: „Tyhle obrázky doma nemám.", „Zapomněl jsem si nůžky." , „Práce mě víc baví,
když pracuji s kamarádem."
Tím zjistily, jaké výhody má práce ve skupině.
Osvědčilo se mi rozdělení skupin podle přátelských vztahů. Práce tak probíhala
bez větších konfliktů. Snadněji si děli také rozdělily úkoly.
Hodnocení této hodiny se přesunulo také na děti. Děti se mohly se vyjádřit
k tomu, jak pracovali ostatní členové skupiny. Dokázaly ocenit výsledky

práce

ostatních.
Používali jsme jiné hodnocení, než je známka. Z toho byli někteří zklamaní.
V dalších hodinách výtvarné výchovy, pokud nepoužiji známku, chtěla bych používat
„viditelné hodnocení", např. tabulku.

Hodina výtvarné výchovy 3
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Téma: Mozaika

Cíl: Zlepšení vzájemných vztahů spoluprací, rozdělení rolí ve skupině
Práce s barevným papírem. Správné rozvržení prostoru.

Úkol: Vytvořit mozaiku z barevných papírů

Organizace:

Počet žáků

25

Věková kategorie

11 - 1 2 let

Pomůcky

barevný papír, podložka, čtvrtka A3, lepidlo, nůžky

Potřebný čas

2 vyučovací hodiny = 90 minut

Prostor

třída s lavicemi po čtyřech (děti si lavice přisunuly)

Motivace:
Rozhovor o tom, kde by sc dala laková mozaika použít.

Průběh:
Na tuto hodinu se děti nepřipravovaly předem, s tématem jsem je seznámila až
na začátku hodiny. V krátkém rozhovoru jsme si povídali o tom, kde by se taková
mozaika dala použít. Například návrh povlečení na postel, ubrus nebo vytvoření
obrázku.
Poté se měly děti rozdělit do skupin po třech až čtyřech, sesunout lavice a
připravit si pomůcky. Každá skupina dostala velkou čtvrtku A3 a barevné papíry.
Prvním úkolem bylo dohodnout se na motivu a poté si rozdělit vc skupině úkoly.
Někteří stříhali nebo trhali barevný papír, ostatní zatím vytvářeli motiv, který si
většinou na čtvrtku předkreslili. Společně potom lepili barevný papír.
Sedm skupin začalo opravdu pracovat, osmá skupina se nemohla dohodnout na
vzoru a barvě mozaiky. Navrhla jsem jim rozdělení na dvě dvojice. Nejdříve souhlasili,
nakonec se ale rozhodli pracovat spolu. Překřikování se a hádky však přetrvaly až do
konce práce. Skupiny také spolupracovaly mezi sebou - vyměňovaly si barevný papír,
půjčovaly si nůžky a lepidlo.

58

Na konci druhé hodiny proběhlo hodnocení. Shodli jsme se na tom, že první
hodinu byl ve třídě větší hluk, který některé děti rušil v práci. Vc třech skupinách si
stěžovali, že nepracovali všichni hned od začátku.
Nakonec jsme mozaiky vystavili na lavici. Každá skupina měla vybrat tu, která
s e j í líbila nejvíc. Poté jsme všechny připevnili na nástěnku.

Reflexe:
Všichni práci ve skupinách nadšeně uvítali. Na začátku hodiny nás více zdrželo
rozdělení do skupin, přesun nábytku a příprava pomůcek. V předcházejících hodinách
došlo k rozdělení a seznámení s tématem již týden předem. Po přípravě si ale ihned
rozdělili role a pustili se do práce.
Pomůcky jsem tentokrát přinesla sama, tím jsem se vyhnula tomu, že by někdo
nemohl hned začít pracovat. I pro mč to byla důležitá zkušenost. Během hodiny jsem
děti pozorovala, ale do jejich práce jsem vůbec nezasahovala.
Tři skupiny, ve kterých se zpočátku nezapojili úplně všichni, se nakonec
dohodly. Jedna skupina uvítala tuto hodinu spíše proto, aby si popovídala. Úkoly si sice
rozdělili, ale práci odbyli a nejdříve ji ukončili. Protože začali příliš rozptylovat ostatní
skupiny, přidělila jsem jim jiný úkol. Nejvčtší problémy v komunikaci měla osmá
skupina, která přes můj návrh rozdělit se do dvojic zůstala pohromadě.
Během první hodiny se nepovedlo snížit hlučnost třídy. Způsobovaly ji hlavně
skupiny, které na sebe pokřikovaly, například při výměně barevného papíru. Druhou
hodinu se děti již více věnovaly dokončení mozaiky.

Hodina výtvarné výchovy 4

Téma: Pohádková postava

Cíl: Zlepšovat vzájemné vztahy. Prohloubit spolupráci vc skupině. Výhodné rozdělení
rolí v rámci skupiny.
Vhodná kombinace materiálu při tvorbě pohádkové postavy.
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Úkol: Sestavit, nalepit a dokreslit zajímavou pohádkovou postavu

Organizace:

Počet žáků

30

Věková kategorie

11-12

Pomůcky
látek

čtvrtka A4, lepidlo, nůžky, tužka, tempery, zbytky
knollíky, aid.

Potřebný čas

2 vyučovací hodiny

Prostor:

třída s upraveným uspořádáním lavic

Motivace:
Rozhovor

o

oblíbených

pohádkách

a

pohádkových

postavách.

Ukázt

vzorových prací.

Průběh:
Tentokrát se děti dozvěděly téma opět týden předem. Z domova si měly přinést
zbytky látek, knoflíky a jiný materiál, který j e napadne na vytvoření pohádkové
postavy.
Na začátku hodiny jsme si povídali o tom, jaké mají děti oblíbené pohádky a
pohádkové postavy. Poté přesunuly lavice a samy se rozdělily do skupin. Počet měl být
maximálně čtyři ve skupině. Vzniklo tak sedm skupin po čtyřech a jedna skupina po
dvou. Jakub N. a Jakub V. chtěli zůstat ve dvojici, protože měli období, kdy spolu
kamarádili.
Každá skupina dostala čtvrtku A3 a na lavici si připravila vše potřebné. Každý
si opčt vybral úkol, který mu nejvíce vyhovoval. Prvním krokem byla dohoda, jak bude
pohádková postava vypadat. Poté většinou jeden nebo dva kreslili, ostatní stříhali látku
a připravovali zbývající materiál. Nakonec společně lepili.
Pomůcky si opět někteří zapomněli přinést, ale tentokrát si je mezi sebou
vypůjčili již před hodinou. Během hodin nedocházelo k větším konfliktům. U jedné
dívčí skupiny jsem si všimla, že rozhodující slovo měla jedna dívka. Rozhodla o tom,
jak bude postava vypadat i jaký materiál použijí. Ostatní dívky spolupracovaly a nijak
jim její vedení nevadilo.
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V závěru druhé hodiny došlo k hodnocení. Tentokrát práce hodnotily dívky
chlapcům a poté chlapci dívkám. Vybírali ty, které se jim líbily nejvíce. K hodnocení
spolupráce ve skupině jsme použili tabulku. Vyplněné tabulky a všechny práce jsme
vyvěsili vc třídě.

Reflexe:
Tuto hodinu si děti více pomáhaly a spolupracovaly spolu než v jiných hodinách.
Překvapilo mě, že ti, co si zapomněli přinést pomůcky, si je sami půjčili již před
hodinou. Začátek hodiny tak proběhl bez zbytečného zdržování.
S lepením látky měly děti zkušenosti již z pracovních činností. To jim určitě
práci usnadnilo. Vznikaly pěkné pohádkové postavy a i děli měly problém určit tu
nejhezčí.
Většina dětí si již zvykla, že v těchto hodinách nedostávají známku, ale některé
mě stále ještě přemlouvaly, jestli by nemohly dostat známku.

Hodina výtvarné výchovy 5

Téma: Den Země, ochrana přírody

Cíl: Další zlepšování vzájemných vztahů. Spolupráce ve skupině. Rozdělení rolí ve
skupině.

Ochrana životního prostředí a přírody.

Úkol: Vytvořit společnou práci ke Dni Země
Organizace:

Počet žáků

30

Věková kategorie

11 - 12 let

Pomůcky

velká čtvrtka, barevné papíry, fixy

Potřebný čas

135 minut

Prostor

třída

lavic
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sc

speciálním

uspořádáním

Motivace:
Rozhovor o tom kdy a proč slavíme Den Země.

Průběh:
Vlastní práci předcházel rozhovor o tom, proč slavíme Den Země. Povídali jsme
si také o tom, proč je nutné přírodu chránit.
Poté jsme přesunuli lavice a děti se měly rozdělit do skupin po šesti. Tentokrát
byli ve škole všichni a rozdělili se do pěli skupin. Protože práce trvala tři vyučovací
hodiny, v následujících hodinách některé děti chyběly a práci tak nedokončili všichni.
Po rozdělení do skupin doslaly dčti velké čtvrtky, barevné papíry a začaly
pracovat. Práce byla tentokrát náročnější tím, žc dčti nepoužívaly obrázky, ale samy si
je vytvářely. Musely se tak snažit více spolupracovat a úkoly si dobře rozdělit.
V jedné skupině došlo ke konfliktu, kdy skupina vyčítala spolužačce, že chce o
všem rozhodovat, ale sama nepracuje. Ta se bránila tím, žc nemá co dělat. Nakonec
začala pomáhat s tvorbou nadpisu a dále tam, kde bylo potřeba. Během hodin jsem
procházela mezi lavicemi, pozorovala práci dětí, ale do jejich činnosti jsem nijak
nezasahovala.
Na konci třetí hodiny proběhlo hodnocení. Každá skupina si měla vybrat
jednoho zástupce, který seznámil s prací ostatní skupiny. Děti se také měly ohodnotit
vzájemně, jak pracovaly ve skupině. Jednotlivé práce jsme ohodnotili body v hodnotě
od jedné do pěti, protože skupin bylo pět.

Reflexe:
Kromě cílů týkajících se kooperativního vyučování měla tato hodina vést děti
k tomu, aby si uvědomily, jak je důležité přírodu chránit. Dále se měly dozvědět, proč
slavíme Den Země.
Poprvé jsme ve výtvarné výchově použili metodu brainstormings kdy děti
zaznamenávaly na papír odpovědi na otázku „Jak můžeme chránit přírodu?"
Nej častější odpovědi byly: třídit odpad, nevylévat saponáty do řeky, nepálit plasty,
neodhazovat odpadky v lese.
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Domnívám se, že lato hodina zaujala žáky vícc než předcházející hodiny
výtvarné výchovy. Během diskuse byli aktivní, mohli vyjádřit své názory a uplatnit své
vědomosti. Došli jsme k závěru, že si zbytečně ničíme životní prostředí a že Zemi je
třeba chránit. Tím, že se protáhla diskuse na začátku hodiny, trvala celková práce o
hodinu déle, než jsem čekala, tedy tři vyučovací hodiny.

Tabulka používaná pro hodnocení ve výtvarné výchově
Hodnotící list pro skupiny
ano

ne

poznámky

1. Účastnili se všichni?
2. Cítil se někdo odstrčený?
3. Přispívali všichni stejně?
4. Hádali jste se?
5. Věděl každý, co má dělat?
6. Jste spokojeni s výsledkem své práce?
—

11.2. Hodiny hudební výchovy
Hodina hudební výchovy 1

Téma: Písničky o zvířatech

Cíl: Zahájení kooperativního vyučování úkolem do dvojic
Nalezení co nejvíce písní o zvířatech pomocí kooperace ve dvojici

Úkol: Zapsat všechny písně o zvířatech, které známe

Organizace:

Počet žáků

26

Věková kategorie

11 - 12 let

Pomůcky

tužka, papír
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Potřebný čas

45 minut

Prostor

kdekoli s podložkou na psaní (stolem)

Motivace:
Děti si měly vzpomenout na písničky o zvířatech, které znají.

Průběh:
Protože šlo o první hodinu, kdy měly děti při hodině hudební

výchovy

spolupracovat, seznámila jsem j e s novým způsobem práce.
Poté jsem jim řekla, ať si každý vzpomene na písničky o zvířatech, které zná, ale
ať se s nikým neradí. Po několika minutách se měli rychle rozdělit do dvojic. Každá
dvojice si připravila papír a tužku. Seznámila jsem dvojice s pravidly. Po pokynu
START měly napsal co nejvíce názvů písní o zvířatech, které znaly. Ve dvojici si měly
děti radit, aby písní napsaly co nejvíce.
Na napsání písniček dostaly dvojice 10 minul. Po ukončení limitu jsem řekla
STOP a dvojice měly přestat psát. Poté si dvojice mezi sebou vyměnily papíry a
písničky zkontrolovaly. Pokud se objevila neznámá písnička, musela dvojice, která ji
napsala alespoň kousek zazpívat.
Čtyři dobrovolníci papíry vybrali. Sečetli písničky každé skupiny a papíry
seřadili podle jejich počtu.
Na konci práce proběhlo hodnocení. Práci jsem hodnotila sama - jak děti ve
dvojicích spolupracovaly. Některé dvojice práci narušovaly tím, že se posunky nebo
hlasitým mluvením snažily napovídat ostatním dvojicím. Čtveřice dobrovolníků, která
písničky sčítala, vyhodnotila umístění dvojic podle počtu písniček.

Reflexe:
Pro první hodinu, kdy jsem vlastně spolupráci do hudební výchovy zaváděla,
jsem vybrala jednoduché téma, s kterým si věděli všichni rady.
Nejčastěji se objevovaly písničky:
Kočka leze dírou, Skákal pes, Malé kotě, Vyletěla holubička, Medvědi nevědí, Když se
zamiluje kůň, Kytka masožravá, Stěně, Běžela ovečka, Prší prší, Tři čuníci, Pásli ovce,
písničky z Večerníčků - Vydrýsek, Méďové.
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Do práce se zapojili všichni. Vc třídě však byl velký hluk. Některé dvojice si
radily, některé dokončovaly práci ještě po ukončení časového limitu a to se ostatním
zdálo nespravedlivé.
Dčti změnu práce uvítaly s nadšením. Protože ale byla třída hlučná, dohodli jsme
se, že pro další hodiny s kooperací stanovíme pravidla. Z časových důvodů dostaly za
úkol do další hodiny každý napsat tři pravidla.
Následující hodinu jsme se shodli na těchto:
1. NEMLUV, KDYŽ MLUVÍ NĚKDO JINÝ
2. VE SKUPINĚ MLUV POTICHU, ABYS NERUŠIL OSTATNÍ
3. NIKOMU SE NEPOSMÍVEJ !

Hodina hudební výchovy 2

Téma: W. A. Mozart

Cíl: Zavádění kooperace do hodin hudební výchovy a využití práce vc dvojicích
k zlepšení

vzájemných vztahů.

Zjistit co nejvíce informací o W. A. Mozartovi

Úkol: Vytvořit ve dvojici společnou práci o W. A. Mozartovi
Organizace:

Počet žáků

28

Věková kategorie

1 1 - 1 2 let

Potřebný čas

2 vyučovací

Materiál

údaje o W. A. Mozartovi - minimálně dva zdroje

Pomůcky

čtvrtka formátu A3, nůžky, lepidlo na papír

Prostor

učebna hudební výchovy

hodiny

(+ mezi

nimi

týden

přípravu)

Motivace:
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První hodinu j s m e si povídali o letošním výročí Wolfganga Amadea Mozarta.
K tomuto tématu jsem se rozhodla, protože naše škola se nachází v blízkosti Bertramky.
Poslouchali j s m e ukázky Mozartových skladeb a následovalo plánování společné práce.
Na přípravu a vyhledávání informací dostali žáci jeden týden - do další hodiny hudební
výchovy. Poté j s m e se domluvili, že informace musí pocházet z minimálně dvou zdrojů
- např. encyklopedie, časopisy, internet.

Průběh:
Dvojice si na druhou hodinu přinesly připravený materiál a pomůcky. Na
začátku hodiny si kontrolovaly informace a vybíraly, co dají do společné práce. Někteří
si přinesli i ofocené fotografie či výstřižky z novin a časopisů. Častým zdrojem byl
internet a Pražská pětka, kde o Mozartovi vyšel článek. Skupiny si rozdělily role - to
nebyl problém vzhledem k tomu, že společně pracovali kamarádi. Domluvily se na
sestavení informací na čtvrtku - místa, kde budou fotografie, kde jeho životopis, kde
zajímavosti,... Během práce jsem skupinky pozorovala a procházela mezi nimi

-

nevznikaly žádné konflikty. Dvojice jsem již na začátku upozornila na to, že dvacet
minut před koncem hodiny musí ukončit práci - každá skupinka pak bude mít minutu
na to, aby řekla něco o svém výtvoru - na co se více zaměřila - a zhodnotila dnešní
práci.

Reflexe:
Vzhledem k lomu, že podklady k práci si přinesly děti z domova a pracovaly
spolu sehrané dvojice kamarádů, práce probíhala hladce, rychle a bez konfliktů. Ovšem
jeden žák odmítl pracovat s žákem, který na něj „zbyl". Jeho kamarád, se kterým měl
pracovat, onemocněl. Jeho spolužáci ho začali přesvědčovat, aby sc zapojil do práce a
tak nakonec svolil - vznikla tak také sehraná dvojice, i když občas zde docházelo
k drobným rozporům.
Jak jsem zjistila, na informacích, které použijí, se děti domlouvaly už před
hodinou. Ale ani v hodině - při vybírání materiálu a jeho rozvržení na čtvrtku - se děti
nehádaly.
Po dokončení následovala prezentace jednotlivých prací. Dvojice si předem
připravily krátké představení svých prací. Zde ukázaly jejich podobu a zaměření -
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na

život, skladby, místa, kde žil, jeho rodinu - a řekly, jak se jim práce líbila a jak se na
dnešek celý týden připravovaly. Většina skupin byla zaměřena na jeho skladby, jeho
vzdělání a práci. Skupinkám se práce líbila a byly spokojeny sc svým výtvorem.
Dobré bylo, že skupiny byly malé a dobře se jim tak pracovalo. Do jejich
činnosti jsem nezasahovala.
Tato práce je měla motivovat k tomu, aby vyhledávaly informace z různých
zdrojů a kooperací upřednostnily důležité informace. Měly se tak dále zlepšovat i
vzájemné vztahy.
Všimla jsem si, že u dvou skupin pracoval jen jeden člen - druhý mu pořád
jenom radil, ale ve „spolupráci" jim to nevadilo.
Při této práci se nám povedla snížit hlučnost třídy. To bylo částečně způsobeno
časovým limitem, který se dčti snažily dodržet.
Při prezentaci některým skupinám nestačil čas - naopak u jiných byl limit moc
dlouhý, protože neřekly téměř nic - nevěděly, co mají říct.
Myslím si, že práce se dětem povedly a žc se mezi sebou dokázaly dobře ocenit.
Soustředily se ale víc na výsledek.
Práce byly vystaveny ve třídě.

Hodina hudební výchovy 3

Téma: Pražské jaro

Cíl: Zlepšování vztahů pomocí kooperace.
Získat nej důležitější informace o Pražském jaru

Úkol: Vytvoření kvizu pro ostatní skupiny na téma Pražské jaro

Organizace:

Počet žáků

24

Věková kategorie

11 - 12 let

Potřebný čas

45 minul

Prostor

třída
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Pomůcky

papír, tužka

Motivace:
Poslech ukázky symfonické básně Vltava. Právě probíhající Pražské jaro.

Průběh:
Po poslechu motivační ukázky jsem se dělí zeptala, jestli poznaly, o jakou jde
skladbu, .len málo dětí skladbu nepoznalo. Dále jsem seznámila žáky s tématem dnešní
hodiny.
Poté se žáci rozdělovali do skupin pomocí losu - v neprůhledném sáčku je 24
plastových víček tří barev - od každé barvy osm. Každý si poslepu vytáhne jedno víčko,
které neukazuje ostatním, aby si nezačali víčka vyměňovat.
Po rozlosování se členové najdou a vzniknou tak náhodné skupiny. Ty se usadí
společně k jednomu stolu, ke kterému si donesou židle, papíry a tužky. Skupiny
upozorním, aby byly co ncjtišší a svou hlasitostí si nenapovídaly a nerušily se.
Protože právě probíhá Pražské jaro, mám o něm pro děti připraveny informace
rozdělené do tří částí - o jeho vzniku, době konání, zahajovacích skladbách
Seznámila jsem děti s tím, jak budou pracovat. Budou tři na sebe navazující
krátké výklady. Když budu mluvit, budou si jednotlivé skupiny dělat výpisky. Potom si
jedna skupina z první části udělá kviz pro ostatní, ti si budou opakovat ze svých
poznámek. Na přípravu budou mít pět minut. Po pěti minutách první tým položí otázku
jednomu členovi druhého týmu. Pokud neodpoví, dostane příležitost třetí tým. Pak
položí první tým druhou otázku třetímu týmu - pokud tento tým neodpoví, může
odpovídat druhý tým. Potom bude následovat druhá část výkladu a kviz druhé skupiny vše bude probíhat stejně jako u skupiny první. Tuto práci uzavře třetí tým se svými
otázkami.
Na konci hodiny proběhlo hodnocení. Tentokrát jsem hodnotila především já a
to spolupráci vc skupině, typy otázek a odpovědi na kvizové otázky.
Protože skupiny byly velké, žáci mezi sebou méně spolupracovali. Na tvorbě
otázek se podíleli jen někteří ze skupin. S typem otázek většinou nebyly problémy,
protože se dětem povedlo vystihnout důležité údaje. Protože informací nebylo mnoho,
děti si je lépe zapamatovaly a na otázky odpovídaly správně.
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Reflexe:
Tuto metodu jsem zvolila, aby se děti spoluprací dozvěděly nej důležitější
informace o zadaném tématu. Každá skupina pokládala pouze dvě otázky. Děti již
metodu kvizu znaly z jiných předmětů - nepracovaly však ve skupinách, ale jednotlivec
pokládal otázky jiným jednotlivcům - nedocházelo zde ke kooperaci. Odpovědi na
otázky nedělaly dětem velké problémy - většinou odpovídaly správně.
Dčti podávaly tyto otázky:
1 • Kdy začíná v Praze festival Pražské jaro?
2. Proč se koná Pražské jaro právě v tuto dobu?
3. Kdy se Pražské jaro konalo poprvé?
4. Jaká je závěrečná symfonie Pražského jara?
5. Odkdy se hraje na festivalu jako úvodní skladba Má vlast?
6. Kolik symfonických básní má soubor Má vlast?
Převládaly přiměřené a vhodné otázky, na které děti znaly odpověď (otázky 1 .4.). Otázka číslo 6 připadala dětem příliš jednoduchá, protože umí tyto básně dokonce
vyjmenovat. Naopak otázka číslo 5 byla těžká. Včtšinč žáků přišel tento údaj
nedůležitý, proto si ho nezaznamenali.
Narozdíl od minulé hodiny se skupiny domlouvaly příliš hlasitě a napovídaly tak
ostatním. Nebyly tak zabrány do práce a často se objevovaly náznaky soutěživosti např. měla odpovědět druhá skupina, ale rychleji a bez vyzvání odpověděla třetí
skupina.
Domnívám se, že jsem příliš brzy utvořila velké skupiny. Některé skupiny tak
měly problém s domlouváním se a kooperací. Také v nově vytvořených skupinách bylo
složitější komunikovat.

Hodina hudební výchovy 4

Téma: Text vlastní písně a jeho zhudebnční
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Cíl: Vzájemnou spoluprací zlepšovat vztahy mezi dětmi, výhodným rozdělením úkolů
dosáhnout výsledků
Domluvit se ve skupině na textu a hudbě společné písně.

Úkol: Složit a zhudcbnit vlastní písničku spolupráci vc skupině

Organizace:

Počet žáků

26

Věková kategorie

11 - 12 let

Pomůcky

papír, tužka, vlastní „hudební nástroj'

Potřebný čas

45 min.

Prostor

třída

Motivace:

Zeptala jsem se dětí, jestli už někdy složily vlastní píseň.

Průběh:
Po podání otázek jsem zjistila, že většina dětí již zkušenosti s vymýšlením textu
má, někteří i s vlastním zhudebněním písně.
Děti jsem seznámila s pravidly dnešní hodiny. Měly se rozdělit do skupin po
třech až čtyřech žácích. Vznikly tak dvě trojčlenné a pět čtyřčlenných skupin. Každá
skupina si připravila papír a tužku. Poté dostaly časový limit patnáct minut na
vymýšlení textu a následné zhudebnční pomocí „hudebních nástrojů" (věci. které děti
našly ve třídě a které vydávaly zvuk).
Během práce jsem po třídě procházela, ale do práce jsem nezasahovala, jen jsem
skupiny pozorovala.
Po daném limitu měla každá skupina vystoupit se svou písničkou. Na tento
výstup dostaly limit jednu až dvě minuty.
Na konci hodiny proběhlo hodnocení. Hodnotili jsme spolupráci ve skupinách,
texty a zhudebnční písniček. Ve spolupráci jsme hodnotili, jak se všichni zapojili při
vymýšlení i předvádění písně. V některých skupinách text tvořili jen někteří žáci a
ostatní tvrdili, že neví, jak by měla píseň vypadat. Více žáků se zapojilo při vymýšlení
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„hudebních nástrojů" a zhudebňování. Při výstupu s písní před třídou se mnoho žáků
stydělo zpívat či hrát na nástroj. Pouze otevírali ústa a hru na nástroj jen napodobovali.
U textu jsme hodnotili především výskyt vulgárních slov. Dále jsme hodnotili,
jestli jsou v písních rýmy a jestli text souzní s hudbou. Většině skupin se text rýmoval,
větší problém byl se souzněním s hudbou.
Vc zhudebnění nebyly téměř žádné problémy. Hodnotili jsme výběr a nápaditost
„hudebních nástrojů" a dodržení rytmu všemi členy. Za „nástroje" byly nejčastěji
používány ruce a tužky. Dále používali nohy k podupávání, sešity, pravítka, igelitové
sáčky a plastové lahve s pitím. Rytmus si skupiny nejčastěji narušily smíchem.

Reflexe:
Díky předešlým zkušenostem dělí se skládáním písní jim šla práce snadněji.
Často také používaly melodii již známých písní, proto měly menší problémy při
zhudebňování - pouze našly „nástroje" a rozdělily si je.
Hodnocení se tentokrát přesunulo hlavně na děli. Nejlépe hodnotily nápaditost
v textu i ve zhudebnění - především ve volbě nástrojů. Pro některé žáky bylo vymýšlení
textu obtížné. Reakce některých dětí byly: „To nejde.", „To nevymyslím.", „Ted jsem to
zapomněl."
V této hodině děti poznaly, žc vymýšlení písničky ve skupině je výhodnější samy by si s textem tak dobře neporadily, někteří vůbec. Ti se mohli více věnovat
zhudebňování.

11.3. Hodiny tělesné výchovy

Hodina tělesné výchovy 1

Téma: Hra na třetího

Cíl: Zavádění spolupráce do hodin tělesné výchovy. Rozdělení rolí.
Házet si - spolupracovat s druhým členem skupiny

71

Úkol: Snažit se „nedat" míč třetímu

Organizace:

Počet žáků

30

Věková kategorie

11 - 12 let

Potřebný čas

30 minut

Prostor

tělocvična

Motivace:
Rozhovor o tom, že i v hodinách tělesné výchovy je možné si pomáhat

-

spolupracovat, nejen soutěžit.

Průběh:
Po krátkém rozhovoru se děli rozdělily do skupin po třech. Tentokrát se mohly
rozhodnout samy, s kým budou ve skupině.
Poté jsem děti seznámila s pravidly. V již utvořených trojicích si zvolí jednoho,
který bude „třetí". Jeho úkolem je chytit míč, se kterým si hází ostatní členové skupiny.
Ti se za spolupráce snaží, aby se míč nedostal do ruky „třetímu". Jakmile míč chytí žák
stojící uprostřed, vymění se s tím, kdo míč hodil.
Po deseti minutách hry proběhlo krátké hodnocení formou rozhovoru. Hodnotila
jsem rozdělení do skupin a spolupráci ve dvojici házející si míč - ta se většinou
obměňovala podle pravidel. Pouze ve dvou skupinách k obměně nedošlo - dvojicím se
podařilo nepustit „třetího" k míči. Některé skupiny si z této hry dělaly legraci a míč se
ke „třetímu" dostával pořád.

Reflexe:
Hlavním cílem této hry bylo zavádění kooperace do hodin tělesné výchovy.
Nepovedlo se to však u všech skupin, proto budu ještě v následujících hodinách volit
krátké aktivity podobné této.
Tím, že skupiny byly malé a bylo jich hodně, nestihla jsem dostatečně všechny
sledovat. Přesto bych v začátcích větší skupiny nevolila.
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Hodina tělesné výchovy 2

Téma: Zvedání se vc dvojicích

Cíl: Zavádění kooperace do hodin tělesné výchovy.
Protahování zádového svalstva

Úkol: Zvednout se ze sedu pomocí spolupráce

Organizace:

Počet zaků

24

Věková kategorie

1 1 - 1 2 let

Potřebný čas

25 minut

Prostor

tělocvična

Motivace:
Rozhovor o tom, žc se v této hodině pokusíme opět spolupracovat.

Průběh:
Dčti se samy rozdělí do smíšených dvojic - chlapec a dčvče. Jedna dvojice byla
chlapecká. Dvojice si měly sednout do dřepu zády k sobě a držet se lokty. Společnými
silami se měly ze dřepu zvednout.
Poté proběhlo krátké hodnocení. Při tomto cviku byla spolupráce nutná, jinak by
se dětem nepovedlo ho provést. Většině dělal tento cvik problémy.

Reflexe:
Stejně jako u předchozí hodiny bylo cílem zavádění kooperace do tělesné
výchovy.
Spolupráce byla lepší než v minulé hodině, ale úkol byl těžší. Nejčastější
připomínky byly ke složení dvojic chlapec - dčvče.

Hodina tělesné výchovy 3
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Téma: Pohyb s drobným předmětem.

Cíl: Zavádění kooperace do hodin tělesné výchovy.
Spolupracovat ve dvojici tak, aby se dostali do cíle.

Úkol: Překonat dráhu s kostkou zapřenou mezi rameny.

Organizace:

Počet žáků

21

Věková kategorie

11 - 12 let

Potřebný čas

45 minut

Prostor

tělocvična

Motivace:
Ve skupinách se domluvte na pěti cvičebních pomůckách a z nich utvořte
krátkou dráhu pro zbývající skupiny.

Průběh:
Na začátku děti sestavily dráhu. Za předměty vybraly tři kužely, švédskou
bednu, lavičku.
Tentokrát jsem rozdělila děti podle velikosti - potřebovala jsem, aby byly
přibližně stejně velké. Utvořené dvojice vložily mezi svá ramena malý předmět dřevěnou kostku ze stavebnice. Poté se společně pohybovaly v jimi sestavené dráze tak,
aby kostka nespadla. Dvojice, kterým kostka spadla, musely dráhu opustit.
Poté, co se dčti dozvědčly, co bude jejich úkol, domluvili jsme se, žc švédskou
bednu rozložíme a dvojice budou jejími díly procházet. Dráha nakonec vypadala takto:
slalom mezi kužely, chůze rozloženou švédskou bednou a chůze přes lavičku.
V posledních deseti minutách proběhlo hodnocení. Hodnotili jsme, jak děti
spolupracovaly a jestli kostku donesly až do cíle. Do cíle došlo pouze šest dvojic.
Všechny dvojice se ale snažily, aby jim kostka nespadla.

Reflexe:
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Tentokrát se dčti opravdu snažily spolupracovat a pomáhat si. Udržel kostku
mezi rameny po celou dobu nebylo jednoduché.
Nejtčžší se mi zdálo překonání lavičky - dvojice ji překonávaly chůzí bokem.
Pro překonávání lavičky využívaly dvojice svou fantazii. Například si první člen klekl
na lavičku a posunul se, aby udělal místo druhému, který si také klekl a na konci se oba
postupně zvedli. Jiní to zase zkoušeli vc stoje.
Předem jsem dětem také vysvětlila, že jde o spolupráci a ne o to, jak rychle
dráhu překonají. Většina spolupracovala, protože se bála vyřazení ze hry kvůli pádu
kostky.

Hodina tělesné výchovy 4

Téma: Překážková dráha

Cíl: Spolupráce ve skupině i mezi skupinami, rozdělení rolí s cílem zlepšení vztahů
mezi dětmi

Vytvoření překážkové dráhy vc skupině pro jinou skupinu

Úkol: Překonání dráhy jiné skupiny
Organizace:

Počet žáků

25

Věková kategorie

11 - 12 let

Potřebný čas

30 minul

Pomůcky

cvičební nářadí

Prostor

tělocvična

Motivace:
Vc skupině se domluvte na vytvoření dráhy pro ostatní spolužáky, kterou
dokážete sami překonat.

Průběh:
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Rozdělila jsem žáky do tří skupin tak, aby v každé skupině byly děti různě
tělesně zdatné, kluci i holky. Každá skupina měla za úkol vytvořit překážkovou dráhu
přiměřenou jejich schopnostem pro zbývající dvě skupiny. Každé skupině jsem na
začátku vymezila určitý prostor, aby později nedocházelo ke sporům.
Žáci tedy začali připravovat nářadí a domlouvat se, jak dráhu sestaví. Docházelo
také k tomu, že se skupiny dohadovaly o nářadí, které bylo k dispozici jen jedno. Po
vybrání několika kusů nářadí začaly dčti sestavovat opičí dráhu. Mezi skupinkami jsem
během práce procházela a sledovala je, ale do jejich činnosti jsem nezasahovala.
Po sestavení museli žáci dráhu sami vyzkoušet a překonat ji. Teprve poté mohla
ke dráze nastoupit další skupina. Skupiny byly seznámeny s účelem této aktivity - tedy
s tím, že nejde o to, aby co nejrychleji překonaly dráhu, ale aby ji překonali všichni i za
pomoci ostatních.

Reflexe:
Všechny tři skupiny se aktivně zapojily. I když děti nebyly úplně spokojeny se
složením skupin, dobře spolupracovaly. Spory o nářadí mezi skupinami se také brzy
vyřešily podle jejich pravidla-,, ty máš jedno, já budu míl to druhé."
Při sestavování dráhy se ve dvou skupinách zapojovali všichni - dohodli se na
nářadí, které použijí i na tom, jak bude dráha vypadat. Ve třetí skupině stále probíhaly
hádky - jak o nářadí, o jeho pořadí ve dráze, tak i o rozdělení rolí - někteří se bránili
domluvené roli. lřetí skupina tím ztratila mnoho času a byla zklamaná, že dráhu
dokončila až jako poslední a hádala se, kdo za to může.
Po sestavení každá skupina svou dráhu vyzkoušela. Všechny skupiny ji úspěšně
překonaly, někdy ještě dělaly malé úpravy - když se jim úsek dráhy zdál příliš složitý či
naopak příliš jednoduchý.
Po úpravách mohla k dráze přistoupit další skupina. Zpočátku se skupiny snažily
mezi sebou soutěžit a členové jedné skupiny na sebe pokřikovali. V tom opět vynikala
třetí skupina, kde si členové i nadávali. Nakonec však začali povzbuzovat i slabší,
protože chtěli dráhu co nejlépe dokončit - stále měli sklony k soutěživosti. Nakonec se
skupiny vystřídaly - postoupily k poslední dráze. Nyní se už od počátku snažily dvě
skupiny

ostatní

členy povzbuzovat. Dohadování se objevilo opět u třetí skupiny.

Všechny skupinky dráhu nakonec překonaly.
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Následovala krátká debata o tom, jak se žákům pracovalo a o jejich pocitu z této
hodiny. Dětem se práce líbila, i když na začátku a na konci nebyli někteří spokojeni.
Sami uznali, žc by měli své konflikty řešit více v klidu a nehádat se při nich. Řekli, že
stále měli snahu zvítězit.
Skupiny byly sice velké, ale nebylo jiné řešení vzhledem k prostoru a počtu
nářadí. Děti tak pracovaly se spolužáky, se kterými dříve nepracovaly,

ani moc

nekomunikovaly. Proto jejich činnost neprobíhala příliš hladce.
Do práce jsem nemusela

zasahovat - výjimkou byly hádky třetí skupiny.

Problémy byly i s dodržením určeného času - s debatou a úklidem nářadí jsme limit
překročili. Na zhodnocení nebylo dostatek času.

V hodinách tčlcsné výchovy se

komunikace a spolupráce mezi dětmi zatím příliš nezlepšila.

Dčti se snaží stále spíš

soutěžit.

Hodina tělesné výchovy 5

Téma: Překážková dráha

Cíl: Zavádění kooperace do hodin TV a zlepšení vztahů mezi dětmi
Překonávání různých překážek s pomocí skupiny

Úkol: Překonání překážek vc skupince ve 4 - 5 dětech pomocí vzájemné spolupráce

Organizace:

Počet žáků

30

Věková kategorie

11 - 12 let

Potřebný čas

45 minul

Prostor

tělocvična, větší prostor, kde jsou žebřiny

Motivace:
Všichni vc skupině překonejte zadané překážky a snažte se vzájemně si
pomáhat.
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Průběh:
Skupiny jsem si rozdělila sama, protože už vím, jak jsou děti pohybově nadané.
Postupně

překonávají připravené překážky. Cílem nebyla výhra jedné skupiny, ale

překonání překážek všemi dětmi. Dráha byla připravena vždy jedna a skupiny startovaly
s časovým odstupem. Vždy tedy jedna skupina překonávala překážky a jedna skupina ji
sledovala a „kontrovala", jak si dčti ve skupince pomáhají.
Překážky:
1) Žebřiny - na vrchní příčce zachycena lavička
Každý musí vleže vylézt po lavičce na žebřiny, slabším musí zbytek skupiny pomáhat.
Dolů se dostali po žebřinách.
2) Odrazový můstek a koza
Děti musely s rozběhem přeskočit kozu za pomoci odrazového můstku. Ostatní členové
skupinky je „hlídali", aby nespadli a neublížili si.
3)

Kladina

Děti musely přejít přes kladinu. Těm, co se báli, ostatní členové skupiny pomáhali tím,
že šli vedle kladiny a drželi je za ruku.

Reflexe:
Po zkušenosti z minulé hodiny jsem utvořila menší skupiny. Také j s m e vytvořili
pouze jednu dráhu. Protože přes kozu se některé dčti ještě bály skákat, zařadila jsem pro
ně navíc pokus ještě před začátkem překonávání dráhy. Všichni j s m e si také připomněli,
že se nikdo nebude nikomu posmívat.
Osvědčily

se

mi

skupiny,

které

mi

pomáhaly

se

sledováním

skupin

překonávajících dráhu. Všímaly si totiž, jak se k sobě členové skupin chovají a jak si
pomáhají. 1 o j s m e potom využili v závěrečném hodnocení. Já jsem totiž většinu času
strávila u přeskoku přes kozu a tady jsem pomáhala všem skupinám.
Některá z příštích hodin by se dala změnit tak, že by si pomáhaly skupiny mezi
sebou. Např. skupina 1 by pouze překonávala překážky a skupina 2 by pomáhala. Pak
by nastoupila skupina 2 a skupina 3 by pomáhala, atd.
Tato hodina proběhla celkově klidněji. Zbylo více času na zhodnocení a úklid
nářadí. Hodnocení proběhlo pouze pozorujícími skupinami - jak překonaly dčti
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překážky, jak si pomáhaly. Někdy došlo k bouřlivému nesouhlasu hodnocených. Mohla
by sc také hodnotit skupina sama.

12. Závěr praktické části

V praktické části jsem měla tři hlavní cílc. Tyto cíle jsem realizovala v průběhu půl
roku vc třech předmětech - v hudební, výtvarné a tělesné výchově. Zaznamenala jsem
průběh hodin tak, jak šly za sebou v jednotlivých předmětech.

1. Prvním

cílem

bylo zabudování

do výuky

výchov

v páté třídě

kooperativní

vyučování.
Na začátku jsem dčti seznámila s novým způsobem práce. Snažila jsem se dětem
vysvětlit, jak by měly spolupracovat. Tvořila jsem malé skupiny - dvojice, které
jsem postupně zvětšovala. Dčti nejlépe spolupracovaly ve dvojicích nebo ve
skupinách utvořených podle přátelských vztahů. V jedné hodině tělesné výchovy
jsem utvořila příliš velké skupiny. Jedna ze skupin se nedokázala v tak velkém
počtu domluvit a během hodiny se často dohadovala.
Změnou byl nejen nový způsob práce, ale i závěrečná diskuse. Každý se měl
zamyslet nad tím, co se mu povedlo nebo s čím měl problémy a co by příště mohl
udělat lépe.
Zpočátku práci ve skupinách vítaly všechny dčti s nadšením. Myslely si, že bude
větší zábava a že si budou celé hodiny povídat. Někteří postupně svůj názor změnili
a dali by raději přednost samostatné práci.

2.

Druhým cílem bylo zlepšení vztahů mezi dětmi.
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I v tak krátké době jsem zaznamenala změnu u některých dětí. Dvě děvčata, u
kterých jsem se domnívala, že nebudou mít problémy, protože vždy byla centrem
pozornosti, začala mít s dětmi konflikty. Ve spolupráci se totiž snažila, aby vždy
bylo vše podle nich. To některým dětem, které se chtěly také na spolupráci podílet,
vadilo.
Naopak některé děti získaly vícc či méně sebevědomí. 1 llavně vc chvílích, kdy
zjistily, žc znají něco, co ostatní ze skupiny neznají. N e b o j e ostatní pochválili za to,
že přinesli na společné práce zajímavé pomůcky, které oni doma neměli. Někdy
vztahy i práci komplikovala zapomnčtlivost. Překvapilo mě, že ti, co si něco
zapomněli, se snažili sehnat si pomůcky před hodinou, aby se na ně ostatní ze
skupiny nezlobili.
Jeden žák dával neustále najevo, žc jemu tato práce nevyhovuje. Obzvláště, když
chyběl jeho kamarád, který byl schopen jako jediný s ním spolupracovat.
Vztahy ovlivnila také tvorba skupin. Na začátku jsem tvořila pouze dvojice, na
které už byly děti trochu zvyklé. V zaběhlých skupinách pracovaly dobře, v nových
vznikaly někdy problémy. Ve výtvarné výchově se mi osvědčily skupiny podle
kamarádských vztahů. V tělesné výchově jsem to nepovažovala za nejlepší a snažila
jsem se vytvořit skupiny, které by byly přibližně stejně fyzicky zdatné. V t o m
případě je důležité s dětmi promluvit o tom, proč jsou skupiny tvořeny tímto
způsobem. Při tvorbě skupin hlavně na tělesnou a hudební výchovu je důležité děti
alespoň trochu znát.
Na vztahy mezi dětmi mělo vliv i hodnocení. Tím, že jsme konec hodiny
věnovali hodnocení práce, naučily se děti říci, co jim nevyhovovalo nebo naopak co
se jim líbilo. Svou nespokojenost tak vyjádřily hned a nemusely se tím zabývat po
hodině. Poprvé také hodnotily své spolužáky i samy sebe. Zc začátku se vc
společném hodnocení často objevovalo zaujetí proti těm, co se příliš snažili: „Ty to
musíš mít vždycky nejlepší". Některé děti, hlavně ty které mívaly ve výchovách
horší známky, uvítaly hodnocení jiným způsobem. Několik dětí se naopak s tím, že
nedostávaly známky, vůbec nesmířilo. Přesná kritéria hodnocení jsme na začátku
neměli. První hodinu výtvarné výchovy jsme hodnotili známkou. Děti jsem
seznámila s tím, že v příštích hodinách tomu tak již nebude. Hodnotili jsme hlavně
slovním hodnocen ím. Hodnocení, které nebylo vidět, bylo pro dčti zklamáním.
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Proto jsme začali používat v hodinách výtvarné výchovy tabulku. V hodinách
tčlcsné výchovy dětem to, žc nedostaly známku, nijak nevadilo. Zde se ale až do
konce nejvíce projevovala soutěživost mezi skupinami.
Spolupráce

v hodinách

vedla

ke zlepšení

vztahů

mezi

některými

dětmi.

Dokázaly, že umí pomáhat slabším žákům. Většinou pochopily výhody, které
spolupráce a možnost rozdělení rolí přináší. Děli také ocenily to, žc vystaveny byly
vždy všechny práce. 1 ty, o kterých se domnívaly, že se jim moc nepovedly.

3. Dalším cílem bylo prověřit, že i výchovy

jsou vhodné ke

kooperativnímu

vyučování.
V minulém roce, kdy jsem měla svoji třídu, zkoušela jsem také zavádět
kooperativní

výuku do hodin matematiky a českého jazyka. V té době jsem o

zařazení kooperativního vyučování do výchov vůbec nepřemýšlela. Výhodou také
bylo, že jsem dčti už dobře znala. Proto se mi dařilo tvořit vyrovnanější skupiny.
V letošním roce jsem zaváděla kooperativní výuku ve třídě, kde jsem učila pouze
výchovy a žáky jsem neznala lak dobře. Měla jsem větší problémy s tvořením
vyrovnaných skupin.
Ověřila jsem si, že tento způsob výuky lze zavést i vc výchovách. Skupinová
práce určitě přispěla k větší samostatnosti a tvořivosti, hlavně ve výtvarné výchově.
Fantazii však projevily dčti i v tělesné výchově. Například při překonávání překážek
ve dvojicích. I ve výchovách si žáci mohou předávat své zkušenosti a nápady, každý
člen může podle svých možností přispět k vyřešení problému.
Děti si dokázaly práci lépe zorganizovat a nepotřebovaly tolik moji pomoc.

Myslím, že spolupráce v hodinách výchov byla pro dčti přínosem. Je škoda, že si
tuto formu práce vyzkoušely až na konci 5. třídy, protože poté odchází některé dčti
na gymnázium, ostatní se rozdělí do dvou tříd podle volby jazyků.

Ukázky prací z výtvarné výchovy obsahuje Příloha 1, 2, 3, 4 a 5. Z hudební
výchovy Příloha 6 a 7. Vybírala jsem práce skupin, které se snažily spolupracovat a
měly zajímavé nápady.
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Závěr diplomové práce

Jak jsem již napsala v úvodu, člověk je tvor společenský. Společnost sice
potřebuje, ale je dobré, když je v ní schopen spolupráce s ostatními. Škola je pro
přípravu spolupracovat s ostatními ideálním prostředím.
Až děti vyjdou ze školy,

budou

se muset

dále vzdělávat,

v zaměstnání, komunikovat, umět naslouchat a diskutovat -

umět

uplatnit

sc

spolupracovat.

K tomu je třeba děti vybavit již ve škole. Podporu spolupráce zahrnuje rámcově
vzdělávací program, o kterém se zmiňuji v teoretické části.
Větší počet žáků vc třídách (v naší škole okolo 30 žáků ve třídě) je z hlediska
efektivnějšího využití práce vhodnější pro kooperativní vyučování.
Zvláště ve výchovách mají děti podle mého názoru více prostoru nejen pro
samostatnost, ale i pro tvořivost a fantazii. Pomoc slabším se může projevit hlavně
v tělesné výchově. Žáci se přestávají stydět a získávají více sebevědomí - k tomu
můžeme využít především hudební a dramatickou výchovu.
Z vlastní zkušenosti vím, že je těžké začít s kooperativním vyučováním. Učitel
se musí obrnit trpělivostí vůči některým žákům, kteří zpočátku nechtějí spolupracovat.
Při zavádění může být nevýhodou také zvýšená hlučnost dětí. Přesto si myslím, že by
učitelé neměli své pokusy vzdávat.
Před zahájením kooperativního vyučování by se měl učitel připravit studiem
literatury. Jc třeba nebral toto vyučování jen jako příjemnou změnu a nezaměňovat se
skupinovým vyučováním, kde skupiny jsou jen formální a nenesou znaky kooperace.
Skupiny by měl tvořit zpočátku co nejmenší a do činnosti skupin zasahovat co nejméně.
Pro lepší rozvoj spolupráce by měl učitel zařazoval jednoduché formy kooperace již od
prvního ročníku. Úkoly by měly vést žáky k tvořivosti a rozvoji samostatnosti. Je třeba
vhodně volit předměty a tématické celky. K tomu je podle mého názoru třeba mít určité
zkušenosti.
Ani pro děti není jednoduché si na novou formu zvyknout, zvláště, pokud nemají
vc skupině, a někdy ani ve třídě, kamaráda.
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Mé zkušenosti jsou krátkodobé, přesto si myslím, že zavádění této formy výuky
je velice důležité. Poznatky ze své diplomové práce chci dále zkoumat a rozvíjet ve své
praxi.
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