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Úvod 

 

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. 

Helen Keller 

 

 Život v dnešní společnosti vyžaduje často skupinovou spolupráci  

a kooperaci mnoha lidí při plnění určitého úkolu. Schopnost spolupráce  

a komunikace mezi lidmi je proto pro každého člena dané skupiny velmi důležitá. Právě 

z toho důvodu je nezbytné rozvíjet u dětí komunikační a kooperační schopnost již  

od počátku školní docházky, aby byly schopné respektovat názory druhého člověka, 

naslouchat mu, vzájemně si pomáhat. Velmi důležité je uvědomění si toho, že se často 

bez pomoci druhého neobejdeme, a když na daném úkolu spolupracujeme, výsledek 

společného úsilí bývá lepší. 

 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala na základě  dlouhodobého zájmu  

o tuto problematiku. Již v prvním ročníku pedagogické fakulty jsem při asistentské 

pedagogické praxi sledovala skupinovou práci žáků páté třídy a velmi mě zaujalo, jak 

celá vyučovací hodina probíhala. Vzhledem ke kladnému vztahu k českému jazyku jsem 

se rozhodla soustředit tuto diplomovou práci právě na téma skupinové a kooperativní 

výuky v jazykovém vyučování.  

Cílem této diplomové práce je poskytnout začínajícímu učiteli prvního stupně 

základní školy přehledný a srozumitelný vhled do dané problematiky. Práce by rovněž 

mohla posloužit jako didaktický materiál, jenž v sobě zahrnuje návod  

a náměty, na základě kterých je možné zařadit a využít skupinovou a kooperativní 

výuku v hodinách věnovaných jazykovému vyučování. Podle mého názoru je  

pro učitele, který právě nastoupil profesní dráhu, často velmi těžké nalézat různé 

rozmanité formy práce tak, aby vyučování bylo pro žáky motivující a zajímavé. 

Text práce je rozdělen do několika kapitol, z nichž první má čtenáře uvést  

v  rovině teoretického vhledu do problematiky skupinového a kooperativního 



 

vyučování. Je zde  v několika podkapitolách popsáno, jak tvořit skupiny, jaké skupiny 

jsou vhodné, jakou úlohu má v hodinách skupinové práce učitel i žák, jak práci skupin 

hodnotit, jak uspořádat učební prostor atd.  

Další dvě kapitoly jsou věnovány praktickým námětům skupinové  

a kooperativní výuky. První z nich se zabývá praktickým využitím skupinové  

a kooperativní výuky v jazykovém vyučování na prvním stupni základní školy. 

V dílčích kapitolách, věnovaných vždy konkrétnímu jazykovému učivu, je nabídnuto 

několik skupinových činností přispívajících k procvičení a prohloubení daného učiva. 

Následující kapitola uvádí vlastní přípravy na vyučovací hodiny českého jazyka, 

které jsem použila při mých asistentských pedagogických praxích. V části věnované 

přílohám jsou také pomůcky, které si může učitel, rozhodne-li se použít některou 

z uvedených skupinových či kooperativních činností, okopírovat, zpracovat, 

rozšířit…atd., protože i ty jsou nedílnou součástí skupinové práce a plní  

ve vyučovacích hodinách významnou funkci. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Skupinová práce a kooperativní práce jako 

organizační formy výuky 

 

Skupinová výuka a kooperativní výuka jsou považovány za jedny ze základních 

organizačních forem vyučování.   

Prvotním podnětem k takovéto organizaci výuky byla zřejmě snaha vytvořit 

takové učební podmínky, aby dobrých výsledků dosahovali jak nadaní žáci, tak i ti 

slabší. To vedlo k rozčlenění třídy do skupin podle úspěšnosti žáků a také k diferenciaci 

učebních úkolů pro jednotlivé skupiny. Postupem času se však ukázaly i jiné výhody 

této organizace práce, a to velká aktivita žáků při řešení zadaných úkolů, přirozená 

dělba práce podle zaměřenosti a předpokladů jednotlivých členů skupiny a vysoká míra 

kooperace a komunikace ve skupině.  

V minulosti se práce ve skupinách využívalo na našich školách jen omezeně, 

protože její organizace kladla velké nároky na dovednosti a schopnosti učitele. 

V současnosti s postupným vzděláváním učitelů v této oblasti a s nástupem Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se skupinová a kooperativní výuka 

používá stále častěji ve vyučovacích hodinách na našich školách.  

 

 

1.1 Přehled organizačních forem výuky 

 

Organizační forma výuky je chápána jako uspořádání vyučovacího procesu   

− vytvoření prostředí a způsob organizace činnosti učitele i žáků při vyučování.  

Jednotlivé formy výuky se liší jak způsobem práce a postavením učitele ve vyučovací 

jednotce, tak i způsobem práce žáků a vnějším uspořádáním vyučovacího prostředí. 

Každá z organizačních forem výuky vytváří rozmanitý svět vztahů mezi žákem, 

učitelem, obsahem vzdělávání i vzdělávacími prostředky. 

Organizační formy výuky podle V. Václavíka  (2002): 

a) individuální výuka, 

b) hromadná výuka, 



 

c) individualizovaná výuka, 

d) diferencovaná výuka, 

e) skupinová výuka a kooperativní, 

f) projektová výuka, 

g) otevřené vyučování, 

h) týmová výuka. 

 

 

Právě skupinové vyučování a kooperativní vyučování jsou takové organizační 

formy výuky, které umožňují přizpůsobit výuku individuálním potřebám a zájmům 

jednotlivých žáků. Od kooperativní výuky se skupinová forma práce liší především 

typem úkolu a hloubkou spolupráce mezi členy skupiny.  

Při skupinové výuce spolu členové skupiny spolupracují na daném úkolu, ale 

tento úkol by mohl zvládnout každý člen této skupiny i samostatně. 

Při kooperativní výuce spolu členové skupiny také spolupracují na řešení 

zadaného úkolu, ovšem vyřešení tohoto úkolu se neobejde bez jediného člena skupiny. 

Výsledek jejich činnosti je tedy závislý na všech členech této skupiny a pokud by byť 

jeden člen nespolupracoval s ostatními a neprobíhala by mezi všemi členy vzájemná 

komunikace a kooperace, byl by výsledek práce ohrožen. 

 

 

Jakýmsi protipólem skupinové a kooperativní výuky z hlediska činnosti učitele, 

učební úlohy, činnosti žáků a způsobu komunikace je často považována frontální výuka. 

Je dokázáno, že při skupinovém a kooperativním učení stráví žáci v činnosti přímo 

související s výukou více času než při frontální výuce a při krátkodobém používání 

kooperativních metod se žáci výrazně zlepší ve vědomostech i v sociálních 

dovednostech (Václavík, 2002).  

 

Rozdíly mezi frontální a skupinovou výukou a kooperativní výukou shrnuje 

následující tabulka 1. 

 

 

 



 

Tab. 1: Rozdíly mezi frontální a skupinovou a kooperativní výukou  

(Maňák, Švec, 2003) 

 

Dimenze Frontální výuka Skupinová výuka a kooperativní 
 

Činnost  
učitele 

 

 
Stanovuje učební úlohy  

a tempo výuky 

Rozděluje žáky do skupin, zadává jim úlohy, 
popř. vyžaduje při formulaci úloh aktivitu 

žáků, podněcuje žáky ke spolupráci 

Učební úlohy Stejné pro celou třídu Rozdílné svým obsahem a náročností, 
umožňující spolupráci žáků 

 
Činnost žáků 

Řeší úlohy podle 
instrukcí učitele, který 
hodnotí jejich práci 

Spolupracují při řešení úloh, vzájemně si 
pomáhají, diskutují, hodnotí svoji práci 

Způsob 
komunikace 

Jednostranná: 
učitel – žáci, 
žáci - učitel 

Mnohostranná komunikace mezi žáky ve 
skupině, mezi skupinami a učitelem 

 
Uspořádání 

třídy 

 
Stálé 

 

Flexibilní, umožňující uspořádání pracovních 
míst žáků podle velikosti skupiny i 

charakteru úloh a skýtající prostor pro 
komunikaci s učitelem 

 

 

1.1.1 Vymezení pojmu skupinová výuka 

 

Skupinovým vyučováním chápeme takovou organizační formu, při níž se 

v rámci třídy vytvářejí malé skupiny žáků, které spolupracují při řešení zadaného úkolu 

(Skalková, 1999, s. 208). Je účinným prostředkem toho, jak soustředit pozornost žáka 

na učení, jak ho zbavit strachu ze známky, jak ho povzbudit ve vlastní sebedůvěře, 

naučit ho pracovat ve skupině, komunikovat s ostatními členy skupiny,  respektovat 

názory ostatních a spolupracovat. 

Při skupinovém vyučování je těžiště interakce posunuto od učitel − třída jako 

celek dovnitř skupiny k interakci žák − žák a žák − zbytek skupiny. 

K vymezení pojmu může také přispět jmenování alespoň některých kladů  

a záporů skupinové práce, protože právě ty by měly učiteli napomoci k tomu, aby si 

uvědomil, na co se při skupinové práci zaměřit a také, co má skupinová práce u žáků 

rozvíjet. Mezi klady skupinové práce můžeme podle H. Kasíkové (1997) zařadit 

zvýšenou aktivitu žáků při učení, zapojení většího počtu žáků do práce  



 

ve skupině, přirozenější vyjadřování žáků, zvýšení jejich sebevědomí, větší zájem  

o úkoly, žákovo přebírání odpovědnosti za učení včetně chyb, učení se organizaci práce 

a další. K záporům skupinové práce řadí H. Kasíková (1997) především to, že žáci  

ve skupině nepracují rovnoměrně (jsou tu tahouni a ti, kteří se vezou), někdy jsou 

skupiny příliš hlučné, žáci se překřikují a často také učitelé z praxe uvádějí jako úskalí 

skupinové práce náročnost na její přípravu. 

 

 

1.1.2 Vymezení pojmu kooperativní výuka 

 

Kooperativní výuka využívá skupinové formy práce, ve které je učení a řešení 

úkolu založeno na skutečné spolupráci jednotlivých členů skupiny. 

„Kooperativní pojetí vyučování je založeno na principu spolupráce  

při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá 

skupina má prospěch z činnosti jednotlivce.“ (Skalková, 1999, s. 211) 

 Kooperativní učení funguje tehdy, je-li založeno na dodržení pěti základních 

elementů. Soulad těchto elementů zajišťuje žádoucí pokrok v učení. (Kasíková, 2005, 

 s. 30) 

 Mezi pět základních elementů (znaků) kooperativního učení řadíme (Kasíková, 

2005): 

1. pozitivní vzájemnou závislost 

2. interakci tváří v tvář 

3. individuální odpovědnost 

4. dovednost pro práci v malé skupině 

5. reflexi skupinové činnosti 

 

Meredith, Steleová a Temple (1998) uvádějí navíc ještě tyto znaky kooperativního 

učení: 

• různorodé složení skupin 

• společné vedení 

• bezprostřední učení se sociálním dovednostem 

• pozorování a zasahování ze strany učitele 



 

• efektivní skupinová práce 

 

 V souvislosti s vymezením pojmu kooperativní výuka je také třeba vysvětlit 

pojem kooperace, který s kooperativní formou práce velmi úzce souvisí. Pojem 

kooperace lze chápat přinejmenším ve třech rovinách: jako cílovou strukturu vyučování, 

jako osobnostní rys žáka nebo ve vztahu chování žáka ve školních situacích (Kasíková, 

1997). Pro vymezení pojmu uvádím definici podle H. Kasíkové (1997, s. 31): 

 „Kooperace jako cílová struktura vyučování existuje tehdy, když žáci chápou, že mohou 

dosáhnout svého cíle tehdy a jen tehdy, když i ostatní žáci, s kterými jsou spojeni 

v úkolové situaci, dosáhnou svého cíle.“  

 

 

1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) je 

komplexní pedagogický dokument, který by měl ovlivňovat a usměrňovat vzdělávání  

na všech typech škol, které poskytují základní vzdělávání. S jeho zavedením postupně 

od prvních tříd základních škol se počítá od září školního roku 2007/2008. RVP ZV 

navazuje na Rámcový program pro předškolní vzdělávání a současně je východiskem 

pro tvorbu Rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. 

Tím, že RVP ZV vymezí obsah vzdělávání a očekávané kompetence, převezme 

funkci dosavadního standardu základního vzdělávání. 

RVP ZV by se měl stát dokumentem, který umožní tvorbu školních 

vzdělávacích programů, které zprostředkují praktické propojení vzdělávacího obsahu 

s klíčovými kompetencemi na základě cílového zaměření vzdělávací oblasti každé 

školy. Dále se RVP ZV soustřeďuje na pedagogickou autonomii škol a tvořivost učitelů, 

kvalitu vzdělávání a odpovědnost za její výsledky, podobu a kvalitu vzdělávání učitelů, 

realizaci systému evaluace výsledků vzdělávání, užší propojenost základního vzdělávání 

s předškolním a středním vzděláváním. 

RVP ZV obsahuje úvod, charakteristiku základního vzdělávání, obecné cíle  

a klíčové kompetence pro základní vzdělávání (čemu se má žák naučit, k čemu má být 



 

veden, aby dosáhl stěžejních cílů). Následně je v tomto dokumentu charakterizováno 

devět vzdělávacích oblastí v souvislosti s vymezením vzdělávacího obsahu, 

vzdělávacích cílů a očekávaných kompetencí. RVP ZV rovněž zahrnuje průřezová 

témata, evaluaci základního vzdělávání, zásady pro zpracování školního vzdělávacího 

programu a další. 

 V rozsahu základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence 

k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. K jejich rozvoji by 

měly směřovat veškeré činnosti a aktivity, které ve škole probíhají. K rozvoji  

a prohlubování všech těchto kompetencí velmi dobře a kvalitně přispívá právě 

skupinová nebo kooperativní výuka. 

 Mezi devět vzdělávacích oblastí, jejichž obsah, vzdělávací cíle a očekávané 

kompetence jsou v RVP ZV zakotveny, patří: 

1. Jazyk a jazyková komunikace 

2. Matematika a její aplikace 

3. Informační a komunikační technologie 

4. Člověk a jeho svět 

5. Člověk a společnost 

6. Člověk a příroda 

7. Umění a kultura 

8. Člověk a zdraví 

9. Člověk a svět práce 

 

 

1.2.1 Skupinová a kooperativní výuka ve vzdělávací oblasti Jazyk  

a jazyková komunikace 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení  

ve výchovně vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura 

patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního 

vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, 

které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se 



 

vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.  

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech český 

jazyk a literatura, cizí jazyk, další cizí jazyk a dramatická výchova. 

 Pro naše potřeby je důležitý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru český jazyk 

literatura. Pro přehlednost je rozdělen do tří složek (RVP ZV, 2004): komunikační  

a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy, přičemž nás zajímá 

především složka druhá. 

  

V jazykovém vyučování získávají žáci vědomosti a dovednosti, které potřebují 

k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Žáci se učí poznávat a rozlišovat jeho další 

formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, jež je základním 

předpokladem jasného, srozumitelného a přehledného vyjadřování. Při rozvoji 

potřebných dovedností a znalostí žáci uplatňují i své obecné intelektové dovednosti. 

Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává jak nástrojem pro získávání většiny 

informací, tak i předmětem poznávání. 

 Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

Mezi procesy vedoucí žáka k danému cíli, které mohou být rozvíjeny skupinovou  

a kooperativní výukou, patří například: 

• zkvalitnění myšlenkových strategií žáka 

• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí 

• zlepšení slovní zásoby, plynulosti a strukturovanosti řeči 

• získání potřebné motivace k učení 

• utváření adekvátního sebepojetí a sebevědomí, sebedůvěru 

• utváření pozitivní psychické naladění a schopnost zvládat psychické problémy 

• zlepšení postoje ke škole 

• zlepšení postoje k učitelům 

 

 Příklad použití skupinové a kooperativní práce ve vzdělávací oblasti Jazyk  

a jazyková komunikace zpracovaný v následující tabulce (Tab. 2) velmi zřetelně 

ukazuje, jaké klíčové kompetence jsou touto organizační formou práce rozvíjeny. Je 

zřejmé, že kompetence komunikovat je v rámci skupinové výuky stěžejní. 

 



 

Tab. 2: Skupinová a kooperativní výuka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace 
 
 

JAZYK – Jazyk a jazyková komunikace 
PŘEVLÁDAJÍCÍ 

Vzdělávací 
oblast 

Cíl vzdělávací 
oblasti 

klíčové 
kompetence 

ostatní rozvíjené 
klíčové kompetence 

JAZYK       
Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

schopnost 
dorozumět se 

s ostatními žáky 
a porozumět 
informaci 

komunikovat 
učit se řešit problém, 

spolupracovat, 
tvořivost 

 

 

1.3 Skupinová a kooperativní výuka 

  

Skupinová a kooperativní organizace práce dává učiteli možnost diferenciace 

vyučovacích metod, umožňuje věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci  

a kooperaci žáků, rozvíjí jejich aktivitu a samostatnost a tím plní některé další úkoly 

vzdělávání, které jsou zakotveny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání. Tuto formu práce musíme chápat jako prostředek výuky, nikoli její cíl.  

Práce ve skupině zlepšuje průběh učení a žáci tak mohou dosáhnout lepších 

výsledků. Didaktiky jednotlivých vyučovacích předmětů dávají konkrétní návody, kdy  

a pro jakou učební látku je vhodná skupinová práce, jak skupiny sestavovat a jak v nich 

organizovat práci. 

Každý učitel používající tuto formu výuky si je velmi dobře vědom, že pokud 

žáci nepracují tímto způsobem průběžně a nejsou na něj zvyklí, bývají výsledky velmi 

nejisté. Při používání skupinové formy práce je zpočátku dobré vytvářet stabilní 

pracovní skupiny (Filová, 1997), v nichž spolupráce mezi dětmi prochází přirozeným 

vývojem, a v nichž se schopnost žáků komunikovat a kooperovat v průběhu času 

zdokonaluje. Nebo je dobré představit skupinovou práci žákům odděleně, každé skupině 

zvlášť. Učitel začíná pracovat například se dvěma skupinami žáků, odděleně od zbytku 

třídy (ostatní žáci ve třídě dostanou například samostatný úkol). Toto uspořádání 

dovoluje učiteli věnovat některým žákům ve skupinách více pozornosti a koordinovat 



 

tak jejich práci. Poté může učitel žákům představit samostatnou skupinovou práci, kdy 

žáci dostanou skupinový učební úkol; učitel v této fázi působí jen jako pomocník, a to 

pouze pokud si ho skupina vyžádá. V této fázi zavádění skupinové práce by si děti měly 

být vědomy toho, že pracují na úkolu společně a měly by si navzájem pomáhat. Tímto 

procesem by postupně měly projít všechny skupiny ve třídě ještě předtím, než učitel 

přejde ke skupinovému vyučování v celé třídě. 

Tímto postupným představováním skupinové práce dětem ve třídě se u nich 

vyvíjejí vztahy ve skupině, dochází k dělbě rolí a tím získávají žáci potřebnou zralost 

pro skupinovou práci, které dosahují asi kolem devátého roku věku. Do té doby je třeba  

u žáků cvičit a rozvíjet sociální vztahy, jejich pracovní a sociální kompetence i formou 

dílčích společných aktivit. 

 

 

1.3.1 Fáze práce ve skupinách 

 

Je zřejmé, že příprava a realizace skupinové formy práce vyžaduje od učitele 

nejen důkladnou přípravu, ale také specifickou roli při její realizaci. Ve skupinové 

výuce můžeme rozlišit tři hlavní fáze: přípravnou, realizační a prezentační (Maňák, 

Švec, 2003). 

 Přípravná fáze vyžaduje promyšlení řady okolností, které podmiňují účinnost 

kooperativní výuky. Nejdůležitější z nich jsou vytváření skupin (viz kapitola 1.3.2)  

a jejich velikost (viz kapitola 1.3.3), charakter učebních úloh, role žáka (viz kapitola 

1.3.5) i úloha učitele (viz kapitola 1.3.9) při skupinové výuce a v neposlední řadě také 

uspořádání třídy (viz kapitola 1.3.8), ve které skupinová výuka probíhá.  

Při realizační fázi je velmi důležité, aby učitel měl předběžné zkušenosti  

a didaktické dovednosti, a žáci potřebné sociální dovednosti a potřebnou způsobilost  

ke skupinové výuce. Někteří autoři doporučují rozdělit role ve skupině, aby byla 

usnadněna skupinová spolupráce. Zpočátku je dobré, když role rozdělí sám učitel, 

později si žáci role vybírají a rozdělují sami (viz kapitola 1.3.5). 

 Výsledky řešení úloh, k nimž jednotlivé skupiny dospěly, jsou realizovány 

v prezentační fázi skupinové výuky. Existují různé formy prezentace výsledků 



 

skupinové práce, patří mezi ně například ústní sdělení výsledků doplněné podle potřeby 

písemnou formou, písemná prezentace výsledků na papíře, nástěnná prezentace se 

stručným komentářem člena příslušné skupiny nebo společná prezentace výsledků práce 

všech skupin prostřednictvím jejich plakátů. Prezentace výsledků, jejich analýza  

a hodnocení probíhá pod vedení učitele a za spolupráce celé třídy. V této fázi dochází 

k upevnění a prohloubení poznatků. Snaha po zpětné vazbě se v jednotlivých skupinách  

projevuje soustředěnou pozorností jednotlivých členů skupin při sledování správného 

postupu řešení a vysoké aktivitě žáků. 

  

 

1.3.2 Tvoření skupin 

 

Vytváření skupin by mělo být vždy podřízeno nějakému danému didaktickému 

záměru učitele, i když není vyloučeno, že v první fázi vytvářejí žáci skupiny na základě 

náhody (Petty, 1996), kdy například učitel přidělí každému žáku číslo skupiny: první, 

druhá, třetí; první druhá, třetí…. Skupiny vytvořené na základě náhody mohou být 

zprvu poněkud rozpačité, což může nebo nemusí vyhovovat učitelovu záměru.   

Také je možné sestavovat skupiny na základě kamarádství (Petty, 1996), což je  

u žáků velmi oblíbené. Při tomto způsobu vytváření skupin učitel nechá žákům prostor, 

aby si sami skupiny vytvořili libovolně a nezávisle na jiných podmínkách. Průběžně pak 

učitel může provádět přesuny podle potřeby a objektivního posouzení okolností. Učitel 

v tomto případě musí brát rovněž v úvahu, že budou vznikat výhradně chlapecké nebo 

dívčí skupiny a někdy i party či skupiny jiným členům uzavřené.  Při sestavování skupin 

na základě kamarádství je ale nutné striktně určit počet žáků ve skupině a také na něm 

trvat. 

Velmi často je  vytváření skupin aplikováno způsobem, kdy učitel na základě 

znalosti výsledků práce všech žáků ve třídě, jejich schopností intelektových, sociálních, 

jejich zaměřenosti (Petty, 1996), sám rozdělí žáky do skupin, například na rychlé, 

průměrné, pomalejší žáky, nebo vytvoří skupinu žáků s určitou slabostí, čímž zabrání 

jejich pasivitě. Pro učitele pak bude snadnější této skupině pomáhat. Tento způsob 

umožňuje každé skupině pracovat vlastním tempem. Nevýhodou však je, že tímto 



 

uspořádáním dvojic může mezi skupinami nastoupit rivalita a nepřátelství, avšak tomuto 

riziku se nelze nikdy úplně vyhnout.  

Rozdělit žáky do skupin na základě záměrného promíchání (Petty, 1996) je 

dobré, zvláště když chceme formovat názory a postoje žáků. Můžeme vytvářet skupiny 

různorodé, v nichž by mohly být velké rozdíly například ve věku, pohlaví, rodinného 

prostředí, povahy, znalostí…atd. 

Velice oblíbený u učitelů i žáků je takový způsob tvoření skupin, který velmi 

úzce souvisí s motivací k budoucí práci ve skupinách. Žáci jsou náhodně rozděleni  

do skupin formou hry, kdy si vylosují kartičku a na základě nějaké zákonitosti musí 

k sobě najít žáky s kartičkami, které k sobě nějakým způsobem náleží, a tím vytvoří 

skupiny, ve kterých následně pracují. 

Nejčastěji používanou metodou dělení žáků do skupin je sestavování podle 

zasedacího pořádku (Petty, 1996). Není však dobré vybírat žáky sedící vedle sebe, ale 

ty, co sedí za sebou. K tomu velmi dobře napomáhá určité uspořádání učebny (viz 

kapitola 1.3.8). Členové skupiny si pak mohu lépe vidět do tváře, lépe spolu 

komunikovat, což je velice důležité. 

 

Učitel může sestavovat skupiny heterogenní nebo homogenní (Šimoník, 2005). 

Heterogenní skupiny, neboli různorodé, tvoří žáci s rozdílnou úrovní 

poznávacích procesů a pracovního tempa, přičemž složení skupin může být stálé nebo 

proměnlivé. Při tomto heterogenním uspořádání řeší všechny skupiny úkoly přibližně 

stejné náročnosti, stejného nebo různého zaměření. V rámci kooperativní výuky jsou 

heterogenní skupiny doporučovány a upřednostňovány před rozdělením žáků do skupin 

homogenních. 

Homogenní skupiny, neboli stejnorodé, tvoří žáci s přibližně stejnou úrovní 

poznávacích procesů a pracovním tempem,  i v tomto případě složení skupin může být 

stálé nebo proměnné. Při práci s homogenními skupinami řeší žáci jednotlivých skupin 

takové úkoly, které se liší stupněm obtížnosti, náročností na kvalitu myšlení a pracovní 

tempo. 



 

Učitelé při tvoření skupin preferují zpravidla skupiny heterogenní, protože 

v nich žáci spolupracují jako v přirozeném pracovním kolektivu, navzájem se ovlivňují, 

mohou se zde dobře rozvíjet nejen jejich schopnosti, ale i sociální i mravní vlastnosti 

jako je vzájemná tolerance, pomoc potřebným, podpora, kooperace apod. Také  

pro slabší žáky je výhodnější heterogenní skupina, protože v ní nepropadají skepsi 

z toho, že jsou neúspěšní (pokud jsou totiž všichni neúspěšní v jedné skupině, není to 

pouze na nich, nelze to změnit). 

Počet skupin ve třídě by měl být 6−8; menší počet skupin vede k menší 

soutěživosti, vyšší počet je pro učitelovo řízení obtížněji zvládnutelný. 

 

 

1.3.3 Velikost skupin 

 

Ideální počet žáků ve skupině je dán počtem všech žáků ve třídě z hlediska 

prostoru a rozmístění určitého počtu skupin ve třídě, typem úkolu, možností 

bezprostřední komunikace žáků uvnitř skupiny. V neposlední řadě musí brát učitel 

v úvahu, že během skupinové práce musí mít kontakt se všemi skupinami, o všech musí 

mít přehled, proto počet skupin musí volit i s ohledem na toto hledisko. 

 Velikost skupin učitel často volí podle typu činnosti (Petty, 1996). Čím větší je 

počet žáků ve skupině, tím větší jistotu správnosti vypracování mají  

při řešení zadaného úkolu. Učiteli zabere méně času obejít všechny skupiny a je pro něj 

také mnohem méně náročné být se všemi skupinami v kontaktu. Nevýhodou může být, 

že při větším počtu členů skupiny je těžší a pomalejší přijmout jednotné rozhodnutí  

a na něčem se shodnout. 

Pokud je skupina menší, může probíhat více činností a učitel může zadávat 

úkoly v rychlém sledu. Sníží se počet těch členů skupiny, kteří jen pasivně sedí  

a nezapojují se do činnosti skupiny. A také platí, že při menším počtu členů skupiny je 

snadnější se rozhodnou a přijmout jednotné řešení. 

 



 

Velmi často se jako nejlepší počet členů ve skupině uvádí tři až pět členů.  

Pokud tvoří skupinu více než čtyři členové, zpravidla se jeden z nich stává vůdcem. 

Skupiny více než sedmičlenné nebývají příliš výkonné. Jestliže učitel nepřidělí každému 

členovi specifický úkol ve skupině, stane se, že někdo bude jen pasivně přihlížet. 

Nejmenší skupinou jsou dva žáci; v literatuře je někdy používá označení párová výuka. 

  

 

1.3.4 Vzájemné vztahy mezi členy skupiny 

 

„Ze sociálně psychologického hlediska je školní třída prostředím, ve kterém 

dochází k sociálnímu rozvoji osobnosti prostřednictvím učení (vyučování). Sledujeme 

tedy toto prostředí především z hlediska interakcí, které se při učení se kulturním 

obsahům realizují.“ (Řezáč, 1998, s. 208). 

Základem výuky ve skupinách jsou vazby mezi členy skupin, členové skupiny 

jsou vázáni pocitem sounáležitosti a myslí a jednají podle norem, které vznikají  

ve společnosti. Čím mladší jsou žáci ve skupině, tím snadněji se jednotlivec vymkne 

pravidlům a působení norem, které skupina vytváří. Čím je věk členů skupiny vyšší, tím 

pevnější skupina vzniká. Tradiční modely výchovy a vzdělávání upřednostňovaly  

a přeceňovaly interakci učitel – žák a interakce žák – žák byla tlačena do prostředí 

mimo školu (Kasíková, 1997). Přitom právě tato interakce je důležitým prvkem 

v začlenění žáka do společnosti (třídy).  

Sociální procesy, které se uskutečňují v rámci skupinové a kooperativní výuky, 

jsou často velmi špatně postřehnutelné a projevují se až po určité době práce dané 

skupiny. K těmto procesům podle J. Maňáka a V. Švece (2003) patří: 

• podpora členů skupiny, ocenění jejich stanovisek a názorů 

• harmonizace práce skupiny 

• hledání kompromisů k zachování jednoty skupiny 

• otevřená mnohostranná komunikace, vyzývání všech členů ve skupině k vzájemným 

interakcím ve skupině 

• interpretace dění ve skupině 



 

• akceptace názorů spolužáků ve skupině 

  

Jednou z hlavních myšlenek kooperativní  a skupinové výuky je vedle plnění 

cílů vzdělávacích také cíl výchovný, a to výchova člověka jako tvora společenského, 

schopného žít a začlenit se do společnosti a s dovedností spolupráce a kooperace. 

Spolupráce ve skupině pomáhá jedinci vytvářet charakterové rysy, dovednosti a návyky, 

které bude potřebovat ve svém životě. 

 

 

1.3.5 Role žáka při práci ve skupině 

 

 Žáci mohou v rámci skupinové práce zaujímat určité role ve skupině, které  

by jim měly pomoci v kooperaci a vzájemné spolupráci při řešení daného úkolu,  

což předpokládá aktivní účast každého člena na činnosti této skupiny. Vzhledem 

k úkolu a početnosti skupiny si žáci rozdělují role. Proto je důležité věnovat skladbě 

skupin potřebnou pozornost. Různí členové skupiny mohou mít různý přínos, každý 

kvalitativně jiný. Proto má i význam určitá "svévole" učitele, který skoro pokaždé 

vytvoří skupiny složené jinak − donutí žáky učit se spolupracovat s dalšími lidmi, nutí 

je k sociální flexibilitě. 

Pokud vezmeme čtyřčlennou skupinu jako skupinu s optimální počet členů, pak 

základními rolemi ve skupině, které mohou jednotliví členové zastávat, mohou být 

(Kasíková, 2005): 

KOORDINÁTOR (ORGANIZÁTOR, VEDOUCÍ) – řídí činnost ve skupině, udržuje 

skupinu v činnosti a dohlíží na to, aby pracovali všichni členové skupiny, řídí diskuse 

nebo jiné aktivity. 

Není příliš vhodné jmenovat některého člena skupiny za vedoucího. Lépe se chopí svojí 

role, pokud si ho zvolí skupina sama a jiní žáci se necítí méně odpovědni za práci 

skupiny. 



 

PRACOVNÍK S INFORMACEMI – třídí a ujasňuje myšlenky, v případě potřeby čte 

z různých materiálů; 

SEKRETÁŘ (ZAPISOVATEL, PÍSAŘ) – zaznamenává výsledky činnosti skupiny 

nebo zpracovává písemně jiný materiál; 

POZOROVATEL (HODNOTITEL) – sleduje a hodnotí členy skupiny a jejich 

vzájemnou spolupráci, vede hodnocení skupiny v závěru činnosti. 

 

Můžeme se ovšem setkat i s jinými rolemi ve skupině, například: 

DEMONSTRÁTOR (PROPAGÁTOR) – prosazuje výsledky skupinové práce  

a prezentuje je ostatním skupinám a učiteli; 

REVIZOR – kontroluje výsledky skupiny; 

KONTAKTNÍ OSOBA – zajišťuje kontakt s učitelem a ostatními skupinami. 

 

 Je výhodné pro učení, když se žáci ve svých rolích (funkcích, úlohách) střídají. 

 

 

1.3.6 Etapy práce žáků 

 

 Úspěšnost práce ve skupinách je závislá na cíleném usměrňování práce skupin 

ve všech etapách. Podle H. Filové (1997) zahrnuje praktická realizace práce  

ve skupinách tři základní fáze: formulaci otázky/ úkolu, vlastní činnost žáků ve skupině 

a prezentaci výsledků. 

  První fáze je formulace otázky/úkolu, který může být žákům/skupinám nastíněn 

při frontální společné práci nebo jej má učitel na lístečcích pro každou skupinu zvlášť 

nebo je žákům/ skupinám promítnut moderní technikou. Zadání úkolu by mělo být jasné 

a srozumitelné, přičemž úloha k řešení může být: 



 

• pro všechny  skupiny stejná; 

• každá skupina má jinou úlohu, úlohy se vyměňují (cyklická výměna úloh); 

• každá skupina má jinou úlohu, přičemž řešením jednotlivých úloh dospějí všechny 

skupiny společně k cíli (kombinovaná forma – nejvyšší forma kooperativního učení). 

 

Skupiny musí být obeznámeny s pravidly při daném skupinovém úkolu a stejně tak  

i všichni žáci by měli mít přehled o pracovním prostoru, ve kterém skupinová práce 

probíhá. 

 Při vlastní skupinové práci žáci ve skupině analyzují zadání otázky/úkolu, 

hledají cesty k řešení, shromažďují a zpracovávají poznatky a materiál k danému úkolu, 

diskutují mezi sebou, konfrontují vlastní názory, hledají společně řešení. 

V poslední etapě práce žáků hovoříme o prezentaci výsledků. Předmětem této 

etapy práce je společná konfrontace výsledků práce všech skupin, která probíhá  

pod vedením učitele.  Dochází zde také k závěrečnému shrnutí a hodnocení činnosti 

skupin i jednotlivých žáků ze strany učitele, ale i ze strany žáků samotných, což má 

velmi silný motivační efekt pro další činnost žáků. 

 

 

1.3.7 Hodnocení práce ve skupině 

 

Skupinová a kooperativní forma práce neznamená jen změnu organizace 

vyučování, ale především změnu k přístupu k učení ze strany žáka i učitele. Podle  

H. Kasíkové (2005) se tím pádem mění i těžiště hodnocení zejména kooperativní práce 

oproti hodnocení v běžném vyučování, a to dvěma směry: 

1. Těžiště hodnotících procesů se do značné míry přesouvá z učitele na skupinu 

samotnou, i když učitel svou roli při hodnocení neztrácí; (žáci se hodnotí 

navzájem – jak se jim dařilo splnit úkol, jak se jim dařil ve skupinové 

spolupráci). 

2. Těžiště se přesouvá z hodnocení individuálních výkonů jednotlivců k hodnocení 

skupiny a k hodnocení individuálního přispívání v rámci skupiny; (učitel i žáci 

hodnotí učení ve skupině a také individuální přínos jednotlivce skupině). 



 

Při skupinové formě práce není hodnocení ze strany žáka tak zřejmé jako 

v případě kooperativní formy výuky. V rámci skupinové výuky je těžiště hodnocení 

zejména v rukou učitele, který hodnotí jednotlivce i skupiny a výsledek skupinové 

práce. 

 

Proces hodnocení v rámci kooperativní výuky je komplexní tehdy, když se 

projevuje využíváním a kombinací různých možností (Kasíková, 2005): 

- skupiny hodnotí celoskupinové procesy; 

- členové skupiny jsou podněcováni k hodnocení jeden druhého; 

- jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny; 

- učitel hodnotí jednotlivce i skupinu; 

- konečná prezentace výsledků práce může být hodnocena jinou skupinou  

a učitelem. 

 

Velmi důležitým prvkem v rámci hodnocení skupinové a kooperativní práce je 

stanovení kriterií hodnocení. Hodnotící kriteria (to, co bude považováno za úspěšné 

zvládnutí otázky/úkolu) stanovuje učitel již před započetím skupinové práce; tam, kde je 

to vhodné, zapojuje do stanovení kriterií i žáky samotné (kam až chtějí dosáhnout  

při skupinové spolupráci). 

 

Žáci zjišťují, že při skupinové práci nejde ani tak o to, jakou známku obdrží 

(nedoporučuje se práci ve skupinách známkovat), ale především o samotný proces, 

který při skupinové a kooperativní práci probíhá. Mohou vidět a slyšet reakce ostatních 

členů vlastní skupiny, učí se hodnotit práci skupiny i svoji vlastní práci. Hodnocení 

práce je pro ně z hlediska motivace velmi důležité, a to nejen po skončení skupinové 

práce, ale i v jejím průběhu. 

Hodnotit skupinovou práci můžeme několika způsoby, například hodnotícími 

kartičkami (bývají dvoubarevné – zelená a žlutá, mohou na nich být „smajlíci“ nebo 

slova ANO a NE), dotazníky (do nich připravíme otázky zaměřené na hodnocení 

procesu spolupráce), užitím diplomů (což se používá zejména pro motivaci menších 

žáků – Přílohy č. 1, 2), deníky (používá se pro jednotlivce v případě, že skupina 

spolupracuje dlouhodobě pohromadě), hodnotící listy (připravuje pro všechny skupiny 



 

učitel nebo si připravují skupiny samy a určují si tak vlastní kriteria hodnocení) − tab.  

3 a další. 

 

Tab. 3: Hodnotící list pro skupiny (připravený učitelem), (Kasíková, 1997) 

 

 Ano Ne Poznámky 

1. Účastnil se každý?    

2. Cítil se někdo odstrčený?    

3. Přispíval každý?    

4. Dominoval někdo?    

5. Hádali jste se? 

    Jak jste to řešili? 

   

6. Věděl každý, co má dělat?    

7. Jste spokojeni s prací,  

    kterou jste (dosud) udělali? 

   

 

 

1.3.8 Uspořádání učebny 

 

 Prostředí, v němž skupinová a kooperativní výuka probíhá, má velký význam  

a může práci ve skupinách buď usnadnit, nebo ztížit. Aby členové skupiny mohli 

spolupracovat, vzájemně komunikovat, musí být učební prostor  k tomu vhodně 

uzpůsoben.  Neexistuje žádné zaručené ideální uspořádání učebny, učitel si však může 

(s přihlédnutím k prostoru dané třídy, počtu žáků v třídě, počtu vytvořených skupin  

a k učebnímu úkolu) vybrat z několika možností uspořádání.  

Při rozhodování by měl mít učitel na zřeteli, že musí volit takový počet skupin 

ve třídě, aby všechny měly dostatek prostoru k plnění skupinového úkolu; že žáci 

pracující v jedné skupině by měli být otočeni čelem k sobě tak, aby na sebe  

při vzájemné diskusi viděli; že při prezentaci výsledků práce a závěrečné diskusi by 

mělo být jednoduché otočit se čelem k tabuli nebo sejít se v takovém prostoru, kam se 

usadí všechny skupiny, tedy celá třída. 



 

Běžné uspořádání třídy umožňuje (při snadné manipulaci se židlemi a ve velmi 

krátké době) zajistit vhodné uskupení učebny pro skupinovou práci (obr. 1 – Mechlová, 

Horák, 1986, s. 36). Zde postačí, když se žáci každé liché lavice otočí zády k tabuli  

a spolupracují se svými spolužáky, kteří sedí v řadě za nimi. Takto se vytvoří čtyřčlenné 

skupiny. Je zřejmé, že při závěrečné prezentaci výsledků bude pro členy všech skupin 

snadné otočit se směrem k tabuli, kde bude diskusi řídit učitel. V podmínkách nynější 

školy (a při menším počtu žáků ve třídě) se stále častěji zřizují v zadních částech tříd 

prostory opatřené koberci, které jsou pro shrnutí skupinové práce velmi často 

využívány. 

 

 
Obr. 1: Možné uspořádání třídy při práci ve skupinách 
 

 
 
 

 

V současné době častější, netradiční uspořádání učebny zajišťuje, aby žáci viděli 

při skupinové práci jak na všechny členy své skupiny, tak současně i na tabuli (obr.  

2 – Mechlová, Horák, 1986, s. 37). 

 

 

 

 



 

Obr. 2: Možné uspořádání třídy při skupinové práci 

  

 

 

 

Také uspořádání na obrázku 3 (Skalková, 1999, s. 209) umožňuje dobrou  

a účinnou kooperaci žáků v skupině a navíc, oproti dvěma předchozím uspořádáním, 

nabízí volný prostor uprostřed  třídy na závěrečnou skupinovou diskusi. 

 

Obr. 3: Možné uspořádání učebny pro skupinou výuku 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.9 Úloha učitele při skupinové práci 

 

 Postavení učitele se oproti frontálnímu uspořádání výuky podstatně liší, jak je 

patrné již z tabulky 1 (viz kap. 1.1). Centrem dění se stávají skupiny, nikoli vyučovací  

a organizační činnost učitele. 

 Učitelova řídící role je zřejmá zejména v přípravné fázi skupinové práce, kdy je 

důležité, aby si učitel dobře rozmyslel a naplánoval průběh i obsah výuky  a stanovil 

vhodné cíle, jichž lze dosáhnout právě skupinovou či kooperativní formou práce.  

O dalších  důležitých aspektech přípravy skupinové práce, jako je například velikost  

a tvoření skupin, uspořádání učebny a další, je pojednáno v předcházejících částech této 

práce.  

 Při realizaci skupinové a kooperativní výuce učitel zejména motivuje žáky; 

organizuje vytváření skupin ve třídě; zadává skupinám úlohy a jasné instrukce; 

průběžně sleduje práci žáků – monitoruje spolupráci, kooperaci, plnění zadaného úkolu, 

prochází mezi všemi skupinami, ale nezasahuje do jejich činnosti, pokud o to není 

požádán, nedává rady, které vedou ke snadnějšímu a rychlejšímu vyřešení úkolu/úlohy; 

podporuje spolupráci žáků ve skupinách; vybízí jednotlivé skupiny k prezentaci 

výsledků a v neposlední řadě vyzývá žáky k hodnocení jejich společné práce a aktivně 

se jí v závěru činnosti účastní (Maňák, Švec, 2003). 

 

 

1.3.10 Literatura k tématu 

 

 Studijní literatury k tématu skupinové a kooperativní výuky je velké množství,  

o čemž svědčí i seznam použité literatury v závěru této práce. Veškeré zdroje zde 

zmiňované pro mě byly přínosem a nalezla jsem v nich mnoho užitečných informací 

potřebných pro mou práci. 

 V teoretické části této práce (viz kap. 1) jsem čerpala zejména ze zdrojů: 

• Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola, (1997)  

• Kasíková, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací, (2005) 

 Mohlo by se na první pohled zdát, že knihy od stejné autorky nenabídnou odlišné 

informace, ovšem není tomu tak. Zatímco první jmenovaná kniha se věnuje 



 

teoretickému základu kooperativního učení a podává ucelený přehled o terminologii 

(mimo jiné i rozlišení mezi pojmy skupinová výuka a kooperativní výuka) 

a vymezení pojmů v rámci tohoto tématu, druhá kniha v pořadí se věnuje zejména 

praktickým radám učitelům o tématu spolupráce a učení a nabízí velké množství rad, 

námětů a příkladů kooperativních činností. Autorka využívá a čerpá ze zkušeností 

učitelů, kteří se tomuto tématu již věnovali a věnuje se také nejčastějším otázkám  

kooperativní výuky, nastiňuje problémy, které by při použití této formy práce mohly 

vzniknout a nabízí také jejich řešení. Podle mého názoru by se právě tato kniha mohla 

stát velmi dobrým rádcem a pomocníkem každého učitele, který se rozhodne 

skupinovou či kooperativní formu práce používat ve svých hodinách. Obě zmíněné 

knihy čerpají své teoretické podklady z další knihy téže autorky: Kasíková, H. 

Kooperativní učení a vyučování: teoretické a praktické problémy (2004).  

Dalšími velmi důležitými zdroji mé práce v teoretické části byly: 

• Maňák, J., Švec, V. Výukové metody, (2003)  

• Mechlová, E., Horák, F. Skupinové vyučování na základní a střední škole, 

(1986)  

• Petty, G. Moderní vyučování, (1996)  

• Skalková, J. Obecná didaktika, (1999)  

Na prvním místě zmiňovaná kniha, ve které autor, mimo jiné výukové metody, 

pojednává o skupinové a kooperativní výuce, hovoří o rozlišení  těchto pojmů. Zabývá 

se také jednotlivými fázemi skupinové a kooperativní práce, které podrobněji rozebírá. 

Druhá kniha v pořadí, ačkoli staršího vydání, pojednává nejen o teoretických 

základech hromadné výuky (tento termín je zde také použit), ale nabízí i příklady 

použití skupinové práce ve vybraných vyučovacích předmětech. Právě z části  

o využití skupinové práce jsem čerpala i v praktické části své diplomové práce. 

Moderní vyučování od Pettyho nabízí širokou škálu jak teorie, tak praktického 

využití práce ve skupinách včetně různých metod práce ve skupinách, avšak z jiného 

pohledu a v menším rozsahu než například  H. Kasíková (1997, 2005). 

Autorka poslední v tomto výčtu jmenované knihy také rozlišuje mezi pojmy 

skupinová výuka a kooperativní výuka, tyto pojmy podle mého názoru velmi kvalitně,  

i když ve zkrácené, stručné formě, rozebírá pouze na teoretické úrovni. 

 



 

V praktické části své práce jsem čerpala také z citované studijní literatury, avšak 

nejdůležitějším zdrojem této části pro mě byly asistentské pedagogické praxe, rozmluvy 

s řadou učitelů prvního stupně základní školy a mé vlastní vyučovací pokusy. Přesto 

velmi cenné informace jsme nalezla především v publikacích: 

• Brabcová, R. a kol. Didaktika českého jazyka, (1990)  

• Víška, V., Nováková, L. Čeština nás baví, (2005) 

Obě knihy pro mě byly cenným studijním materiálem a podle mého názoru by neměly 

chybět v žádné učitelské knihovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Náměty pro využití skupinové a kooperativní výuky 

v hodinách českého jazyka 

 

 

Skupinová a kooperativní výuka je velmi často realizována v hodinách  českého 

jazyka až ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku základní školy. Autoři Mechlová a Horák 

(1986) uvádí, že se skupinová výuka v hodinách českého jazyka může používat již  

od druhého ročníku základní školy.  

Dle mého názoru je v prvním a druhém ročníku velice důležité, aby si každý žák 

osvojil dostatečnou slovní zásobu, schopnost vyjadřovat se srozumitelně a správnou 

techniku čtení a psaní. Z tohoto důvodu bych skupinovou a kooperativní formu práce 

zařazovala do hodin českého jazyka už od první třídy, protože pro žáky je velmi 

důležité učit se kooperaci a vzájemné komunikaci již od počátku školní docházky. Také 

nedostatečně rozvinuté sociální a pracovní kompetence žáků prvních a druhých tříd by 

měly být důvodem, proč  skupinovou a kooperativní výuku  používat nejen pro oživení 

vyučovací hodiny.  

Ve struktuře vyučovací hodiny českého jazyka může být skupinová  

či kooperativní  výuka  zařazena  zejména  ve  fázi  procvičování  a  upevňování 

poznatků a dovedností. Lze ji ovšem použít i  při osvojování nového učiva (Mechlová, 

Horák, 1986). 

Při shrnování a opakování učiva se ve skupině daným úkolem aktivně zabývají 

všichni žáci – vedoucí skupiny klade otázky, vždy jeden ze skupiny odpovídá nebo plní 

dílčí úkol a ostatní členové po vyslechnutí odpovědi zhodnotí, doplní nebo opraví. 

V průběhu této skupinové interakce dochází k neustálému ověřování správnosti,  

ke zpětné vazbě, která má dobrý vliv na úroveň osvojení učiva (skupinové procvičování, 

které vede jeden ze skupiny, podporuje aktivitu žáků a umožňuje žákům uvědomovat si 

logickou vazbu mezi probíraným učivem a jeho praktickou aplikací) a také příznivě 

ovlivňuje psychiku žáků (Mechlová, Horák, 1986). Zakončení skupinové práce by mělo 

být provázeno vždy celotřídní skupinovou diskusí. 

Skupinová  a kooperativní výuka by neměla být uplatňována jako jediná 

organizační forma, ale jen pro vhodná témata. Ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 



 

komunikace  by  měla  být  témata  volena  zejména  tak,  aby  si  na nich  žáci upevnili 

a prohloubili poznatky z dané skupinové úlohy.  

 

 V následujících osmi kapitolách je na vybraném jazykovém učivu ukázáno 

formou dílčích skupinových činností, jak lze skupinovou a kooperativní výuku 

v hodinách českého jazyka používat. Právě tato část by měla být didaktickým 

materiálem pro začínajícího učitele prvního stupně, který se rozhodne zařadit do hodin 

českého jazyka práci ve skupinách. Oddíl věnovaný přílohám obsahuje řadu pomůcek, 

které lze právě při těchto skupinových či kooperativních činnostech využít. 

  

 

2.1 Grafická stránka jazyka 

 

Srozumitelné, spisovné a výstižné vyjadřování písemnou (ale i ústní) formou je 

považováno za hlavní úkol vyučování mateřskému jazyku. Podle Brabcové (1990) by se 

žáci měli na prvním stupni základní školy seznámit se členěním jazykových projevů  

na věty, vět na slova, slov na slabiky, slabik na hlásky (písmena). Také se postupně 

seznamují s grafickou (významovou i zvukovou) podobou mateřského jazyka.  

Již v prvním ročníku se učí rozlišovat vztah slovo – slabika – hláska, uvědomují si,  

že slova mohou mít různý počet slabik, že slabiky mohou mít různý počet hlásek. Měli 

by umět rozdělit hlásky na samohlásky (dvojhlásky) a souhlásky; samohlásky dále  

na krátké  a dlouhé. Dále by žáci měli mít přehled o psaní znělých a neznělých 

souhlásek na konci a uvnitř slova, důležité je také vědět, kde píšeme písmena ú/ů  

a v neposlední řadě by se měli žáci seznámit s tím, že hlásku i/í můžeme napsat dvojím 

způsobem, a to i/í nebo y/ý. 

 

 

 

 



 

2.1.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o grafické stránce jazyka 

 

 

SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY 

 

Cíl:   procvičení znalosti písmen 

Třída:   2., 3.  

Čas:   10 minut nebo stanovit časový limit 

Počet členů skupiny:  2−3 

Pomůcky:  papír do skupiny a tužka pro každého člena skupiny 

Popis činnosti: Žáci píší slova z daného významového okruhu, která musí nebo 

nesmí obsahovat určité písmeno. Jeden člen skupiny vždy napíše 

slovo, předá papír dalšímu členu skupiny, ten napíše slovo, atd. 

Papír koluje mezi členy skupiny dokud nevyčerpají slova nebo 

dokud nevyprší stanovený čas. 

 

Například:  zvíře − bez e, o  

výr, kráva, slavík, žába, rys,  rak, lama… 

květina – bez a, i 

bledule, růže, podběl, pelyněk, krokus… 

město – začít hláskou l 

Litomyšl, Liberec, Litovel, Litoměřice… 

 

Kontrola:  Během činnosti si kontrolují svoji práci členové skupiny 

navzájem; po skončení aktivity provádí kontrolu sám učitel, slova 

by měla být správně pravopisně napsaná.   

 



 

ABECEDA 

 

Cíl:   procvičení abecedy 

Třída:     2., 3., 4.  

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny:  4−6 

Pomůcky:  každý má kartičku se slovem 

Popis činnosti: Žáci mají před očima napsanou abecedu, učitel ji zakryje; žáci se 

v každé skupině musí seřadit podle abecedy na základě slov, která 

mají napsaná na kartičkách. 

Kontrola:   Kontrola společná, učitel odkryje abecedu a žáci si ve skupině 

zkontrolují, zda stojí správně. 

Obměna: Žáci se ve skupině mohou řadit podle svých jmen, příjmení, podle 

určitých předmětů, které drží v rukou.  

 

 

   „JÁDRO“ SLOVA 

 

Cíl:   uvědomit si grafickou podobnost a významovou rozdílnost slov 

Třída:   3., 4. 

Čas:   5−7 minut (dílčí úkoly na časový limit) 

Počet členů skupiny: 2−3 

Pomůcky:  papír do skupiny, pero do skupiny   

Popis činnosti: Učitel zadá skupinám „jádro“ slova (Brabcová, 1982); skupina 

musí v určitém časovém limitu napsat co nejvíce slov s tímto 

jádrem. Vyhrává ta skupina, která vytvořila nejvíc smysluplných 

slov. 



 

Například:  -ard- 

   sardinky, Jarda, pardál, kardinál, Dardanely… 

 

Kontrola:  Provádí učitel, skupiny si navzájem přečtou napsaná slova. 

 

 

 

SLOVO →→→→ SLABIKA 

 

Cíl:   upevnit a procvičit dělení slov na slabiky 

Třída:   2., 3. 

Čas:   5−7 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky: sada kartiček do každé skupiny (každá sada obsahuje kartičky se 

slovy a kartičky s grafickým znázorněním slabik) 

Popis činnosti: Každá skupina dostane sadu kartiček; úkolem skupiny je přiřadit 

slova k příslušné kartičce s grafickým znázorněním slabik. 

 

Například:   

••••  ••••  ••••  −  ••••  −  −  ••••  ••••  •••• 

teče  dělá  sedává  sobota 

Aleš  syčí  vykácí  usychat 

oko  sedí  umývá  dodělat 

 

Kontrola: Během činnosti se členové skupiny navzájem kontrolují, učitel 

sleduje činnost všech skupin; v závěru společná kontrola. 

Obměna: Žáci ve skupině tvoří a zapisují slova, která obsahují určitou 

slabiku ← možné organizovat jako soutěž; vyhrává skupina 

s největším počtem slov. 



 

2.2  Pravopis 

 

Podle RVP ZV se na prvním stupni v jazykovém vyučování věnuje pozornost 

pravopisu lexikálnímu, morfologickému a syntaktickému.   

Pravopis lexikální (Brabcová, 1990) v sobě zahrnuje i-y po měkkých, tvrdých  

a obojetných souhláskách mimo koncovku, označování kvantity samohlásek, krátké  

a dlouhé samohlásky s důrazem na psaní ú/ů, psaní ě ve skupinách dě-tě-ně, bě-pě-vě-

mě, dále sem patří psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova, skupiny 

souhlásek,  předložky a předpony s-z, psaní velkých a malých písmen na začátku slov  

a slovních spojení, pravidla o spojovníku a také dělení slov. 

 Pravopis morfologický (Brabcová, 1990) v sobě zahrnuje psaní i-y v koncovkách 

jmen slovesných tvarů přítomného času (př. zdravím, koupí); toto učivo se opírá  

o dovednost rozpoznat mluvnické kategorie podstatných jmen ( pád, číslo, rod) a sloves 

(osoba, číslo, čas, způsob). 

K pravopisu syntaktickému řadíme podle Brabcové (1990) na 1. stupni shodu 

přísudku s podmětem (předpokládá bezpečné určení podmětu, dovednost rozpoznat 

základní skladební dvojici a zjistit, v čem se shoduje podmět s přísudkovým slovesem) 

a větnou interpunkci na konci věty, v souvětí (v rámci učiva o větě jednoduché  

a souvětí) a interpunkci řeči přímé a nepřímé. 

 Osvojování celého pravopisného učiva je podmíněno pamětným mechanickým 

osvojením, neustálým opakováním a procvičováním, následným prohlubováním a je 

velmi závislé na praktické zkušenosti každého žáka.  

 

 

2.2.1 Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o pravopisu 

 

 Při skupinové práci zaměřené na procvičení a upevnění určitého pravopisného 

jevu je třeba, aby si žáci uvědomovali pravopis daného pravopisného jevu    



 

a o pravopisných chybách ve skupině diskutovali. Žáci ve skupině postupně odůvodňují 

(pod vedením jednoho člena skupiny) pravopis daných slov či vět, ostatní členové 

skupiny sledují správnost zdůvodnění, případně doplňují nebo kladou otázky, které 

s daným pravopisným jevem souvisí (Mechlová, Horák, 1986). 

 

 

MĚKKÉ  A TVRDÉ SOUHLÁSKY 

 

Cíl:   pravopis i/í  a y/ý po měkkých  a tvrdých souhláskách 

Třída:            2., 3.  

Čas:   10 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky:  papír, tužka pro zapisovatele 

Popis činnosti: Napište ve skupině co nejvíce slov, ve kterých se po měkkých/ 

tvrdých souhláskách píše i/í nebo  y/ý. 

Kontrola:  Během činnosti si kontrolují svoji práci členové skupiny 

navzájem; na konci provádí kontrolu učitel, žáci si ve skupině 

mohou spočítat, kolik napsali slov (jen správně a bez chyb 

napsaná slova). 

 

 

PSANÍ ú/ů 

 

Cíl:   osvojení pravopisu psaní samohlásek ú/ů 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   10−15 minut 

Počet členů skupiny: 3−5 



 

Pomůcky:  papír do skupiny, tužka pro každého 

Popis činnosti: Každá skupina vytvoří pro jinou skupinu cvičení na procvičení 

psaní ú/ů; mohou to být slova, křížovka, rébus. Jakmile budou mít 

cvičení hotové (na časový limit),vymění si skupiny mezi sebou; 

každá skupina nyní řeší svůj úkol vytvořený jinou skupinou. 

Kontrola:  Provádí učitel a členové ve skupině průběžně již při tvoření 

učebních úloh; následná kontrola vypracování probíhá ve skupině, 

která dané cvičení vytvářela. 

Obměna: Tuto skupinovou formu výuky lze použít na kterékoli pravopisné 

učivo, které je nutné procvičit. 

 

 

PSANÍ ě 

 

Cíl:   procvičení pravopisu psaní ě ve skupinách dě-tě-ně, bě-pě-vě-mě 

Třída:   2., 3., 4. 

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky: papír do skupiny, pero pro zapisovatele, barevné pastelky  

pro ostatní členy skupiny 

Popis činnosti: Učitel napíše na tabuli některou ze skupin dě-tě-ně, bě-pě-vě-mě; 

úkolem skupiny je napsat co největší počet slov s danou skupinou 

a aspoň se třemi těmito slovy vytvořit a napsat věty. Slova a věty 

píše zapisovatel (v průběhu činnosti si členové skupiny mohou 

role vyměnit – např. jeden zapisovatel píše slova, jiný věty), 

ostatní členové skupiny postupně barevně vyznačí danou skupinu 

(např. bě) ve všech napsaných slovech a větách. 

 

Například:  bě 



 

běhat, běda, průběh, bědovat, holoubě, hříbě, oběd, bělený, 

běžný… 

   Běda tomu, kdo ti ublíží! 

   Hříbě je mládě koně. 

   Dnes maminka uvařila moc dobrý oběd. 

 

Kontrola: V průběhu činnosti kontrolují členové skupiny svého 

zapisovatele, učitel sleduje činnost všech skupin; v závěru 

činnosti si skupiny navzájem přečtou slova i vytvořené věty. 

 

 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI A UVNITŘ SLOV 

 

Cíl: procvičit a upevnit pravopis psaní párových souhlásek na konci  

a uvnitř slov 

Třída:   3., 4. 

Čas:   5−7 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky: v každé skupině sada kartiček (obsahuje kartičky s párovými 

souhláskami a dále kartičky s neúplnými slovy) 

Popis činnosti: Každá skupina dostane od učitele sadu kartiček, úkolem všech 

členů skupiny je přiřadit neúplná slova k té párové souhlásce, 

kterou lze správně doplnit do neúplného slova. 

 

 

 

 



 

Například:   

d  t   b  p 
SU__  KVĚ__   TRU__KA  CHRU__ 

ME__  PODPA__KY   RY__KA  SLU__KA 

BU__KA  ZÁ__KA   JESTŘÁ__  TLA__KA 

ZÁPA__  PLA__   KORÁ__  ČÁ__ 

HA__  PAMÁ__KA   HOLU__  ŠI__KA 

 

 

Kontrola: Pokud jeden člen skupiny pracuje, ostatní ze skupiny ho 

kontrolují, příp. opravují; společná kontrola s učitelem v závěru 

činnosti.   

Obměna: Tuto činnost lze aplikovat i na  procvičení pravopisu ostatních 

párových souhlásek (z-s, ž-š, ď-ť, v-f, h-ch). 

 

 

2.3  Vyjmenovaná slova 

 

Učivo o vyjmenovaných slovech tvoří podstatnou část jazykového vyučování  

na prvním stupni základní školy. Podstatou tohoto učiva je zapamatování ucelené řady 

slov (Brabcová, 1990) a zejména správné pochopení významu těchto slov (mít × mýt, 

výt × vít, být × bít). Žáci tak získávají dovednost správného psaní i-y po obojetných 

souhláskách mimo koncovku. S osvojením slov vyjmenovaných se učí rozlišit 

vyjmenovaná slova v jiném tvaru a slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným a jejich 

pravopis. Tomu předchází učivo o stavbě slova, kde se žáci učí rozpoznat kořen slova, 

který je pro slova příbuzná společný. 

 

 

 

 

 



 

2.3.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o vyjmenovaných slovech 

 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA 

 

Cíl: procvičit a upevnit psaní y/ý a i/í po obojetných souhláskách b, l, 

m, p, s, v, z 

Třída:   4., 5.  

Čas:   10−15 minut 

Počet členů skupiny: podle počtu žáků ve třídě ⇒ sedm skupin = sedm obojetných 

souhlásek (b, l, m, p, s, v, z), každá skupina dostane obálku 

s lístečky, na kterých jsou slabiky (Přílohy č. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 

7f,  7g); ve skupině je jeden člen zapisovatel 

Pomůcky: psací potřeby pro zapisovatele,  sady kartiček se slabikami, sedm 

čistých listů papíru 

Popis činnosti: Každá skupina dostane obálku s kartičkami, na kterých jsou 

slabiky. Spojí-li tyto slabiky, vytvoří tak nejméně 12 slov 

vyjmenovaných nebo příbuzných ke slovům vyjmenovaným, 

která zapisovatel zapíše na list papíru  (každou kartičku smí použít 

jen jednou). 

Kontrola: Probíhá průběžně v každé skupině (všichni členové skupiny 

kontrolují správnost), slova musí být správně složená a správně 

pravopisně zapsaná na papíře, učitel zkontroluje, popř. se zeptá  

na odůvodnění některého pravopisného jevu; řešení (Příloha  

č. 7h). 

Obměna: Všechny skupiny ve třídě mohou mít stejné slabiky např.  

na vyjmenovaná slova po b, a soutěží mezi sebou, která ze skupin 

složí a zapíše 12 slov nejrychleji. 



 

SLOVA PŘÍBUZNÁ KE SLOVŮM VYJMENOVANÝM 

 

Cíl: osvojení pravopisu y/ý u vyjmenovaných slov a slov jim 

příbuzných  

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−8 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky:  papír do skupiny, tužka pro každého člena skupiny 

Popis činnosti: Učitel napíše na tabuli vyjmenované slovo, žáci mají za úkol 

napsat co nejvíce slov příbuzných k danému vyjmenovanému 

slovu; skupina pracuje tak, že každý člen zapíše vždy jen jedno 

slovo a pošle papír dalšímu členovi skupiny. 

 

Například: mýt – umyvadlo, mýdlo, mydlář, mydlit, mýdlový, umývat, 

namydlit, umytý 

 slyšet – nedoslýchavý, slyšitelný, slyšení, slýchat 

 vysoký – výška, vyšší, zvysoka, vysoce, vysoko, výš, nejvýš 

  

Kontrola:  Průběžně provádí všichni členové skupiny kromě právě píšícího, 

na konci provádí kontrolu sám učitel, každá skupina si může 

spočítat, kolik slov příbuzných a správně pravopisně napsaných 

měli. 

Obměna: Tuto skupinovou činnost lze využít jen u jedné skupiny 

vyjmenovaných slov (např. po b); skupiny žáků si mezi sebou 

rozdělí vyjmenovaná slova po b a píší k nim slova příbuzná; 

pokud všechny skupiny dají výsledky své práce dohromady 

(zapíší na velký plakát), vnikne učební pomůcka, na které mají 



 

žáci pohromadě napsaná všechna vyjmenovaná slova  

po b a většinu slov k nim příbuzných. 

 

 

VYJMENOVANÁ  SLOVA PO L 

 

Cíl:   upevnění dané řady vyjmenovaných slov po l 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 4−6 

Pomůcky: kartičky s vyjmenovanými slovy v počtu o tolik menším, kolik je 

členů skupiny (vyjmenovaných slov po l je 13, pokud bude  

5 členů skupiny, pak dostanou 8 kartiček s vyjmenovanými slovy 

po l); každé skupině chybí jiná vyjmenovaná slova  

Popis činnosti: Členové skupiny srovnají do řady vyjmenovaná slova po l, která 

dostali na kartičkách, místo zbylých pěti volných míst postaví 

vždy jednoho člena své skupiny.  

Kontrola:  Každá skupina vyjmenuje celou řadu slov; tam kde chybí 

kartička, jmenuje dané vyjmenované slovo pouze ten člen 

skupiny, který stojí na jejím místě; provádí učitel spolu 

s ostatními skupinami. 

Obměna:  Lze aplikovat na kteroukoli skupinu vyjmenovaných slov. 

 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P 

 

Cíl: upevnit slova vyjmenovaná po p a slova příbuzná ke slovům 

vyjmenovaným 



 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 4−6 

Pomůcky: kartičky s obrázky vyjadřující vyjmenovaná slova nebo kartičky 

s napsanými vyjmenovanými slovy 

Popis činnosti: Každá skupina si umístí svoje kartičky na určité místo ve třídě  

a svoje stanoviště si určí tak, aby musela překonat určitou 

vzdálenost (např. kartičky leží na zemi před tabulí, stanoviště 

skupiny je v poslední lavici). Učitel řekne slovo (slovní spojení, 

větu) vyjmenované nebo slovo příbuzné ke slovu 

vyjmenovanému, jeden ze skupiny vyběhne a přinese danou 

kartičku s vyjmenovaným slovem. 

 

Například:  pyšný jako páv → člen skupiny donese slovo pýcha 

Zloděj si odpykává trest. → člen skupiny donese slovo pykat 

Pyl se na sluníčku třpytí. → člen skupiny donese slovo pyl, třpytit 

(pokud učitel použije některé slovo dvakrát, dává skupině možnost 

napravit případnou chybu, pokud na některé slovo zapomněli) 

 

Kontrola:  Členové každé skupiny kontrolují během činnosti vždy toho 

člena, který právě přinesl kartičku, na konci provádí kontrolu 

učitel, kontrolou je také kartička (1−2 kusy), která skupině 

zůstane na konci činnosti. 

Obměna:  Lze aplikovat na kteroukoli skupinu vyjmenovaných slov. 

 

 

 

 



 

2.4  Tvarosloví 

 

 K učivu o tvarosloví řadíme podle Brabcové (1990) učivo o slovních druzích, 

osvojování mluvnických kategorií a osvojování slovesných kategorií. 

Na prvním stupni se učí žáci rozlišovat deset slovních druhů. Toto učivo je 

velmi náročné a často činí žákům potíže, proto se musí neustále procvičovat.  

 Osvojování učiva o slovních druzích probíhá ve čtyřech etapách: (Brabcová, 

1990) 

1. etapa – žáci rozlišují slovní druhy na ohebné a neohebné, zároveň poznávají,  

zda se slovo ohebné skloňuje nebo časuje 

2.  etapa – žáci rozlišují slovní druhy neohebné 

3. etapa – žáci se cvičí v dovednostech rozlišovat slova ohebná se zaměřením  

na slova, která se skloňují a která se časují. 

4. etapa – má charakter přehledu a ucelení dosavadních poznatků a slovních 

druzích 

 

      Žáci si musí zapamatovat názvy všech deseti slovních druhů, učitel je učí vnímat 

slova podle hlediska významového, tvaroslovného a skladebního. 

 Učivo o tvarosloví je ve vyšších  ročnících prvního stupně prohlubováno  

o dovednost určení mluvnických kategorií – pádu, čísla, rodu a o dovednost určení 

slovesných kategorií – osoby, čísla, času, způsob. Mluvnické kategorie se žáci učí 

v pořadí rod, číslo, pád, zpravidla ve 4. ročníku si vědomosti o rodu podstatných jmen 

prohlubují o dovednost přiřadit určité podstatné jméno ke vzoru. S učivem o slovesných 

kategoriích se žáci seznamují obvykle ve třetím ročníku – učí se přiřadit sloveso 

k osobě, číslu, času a následně ve čtvrtém ročníku se žáci seznamují se slovesným 

způsobem. 

 Osvojování slovesných  a jmenných kategoriích je probíráno v těsné návaznosti, 

což umožňuje žákům hlubší zapamatování (Brabcová, 1990). 

 



 

2.4.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o tvarosloví 

 

 

PŘÍSLOVCE 

 

Cíl:   procvičování příslovcí 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 3−4 

Pomůcky: karty s otázkami, papír pro skupinu, tužka pro každého člena 

skupiny 

Popis činnosti: Učitel ukazuje vždy jednu kartu s otázkou, každý člen píše 

odpověď na danou otázku jedním slovem – příslovcem. Jakmile 

zapíše jedno slovo, dá papír dalšímu členovi skupiny, ten opět 

zapíše jedno příslovce, předá papír dalšímu členovi skupiny; slova 

se nesmí opakovat. 

 

Například:  Jak můžeš psát úlohu? 

hezky, rychle, čitelně, škaredě, samostatně, krasopisně, úhledně, 

pomalu… 

Kdy píšeš úlohy? 

ráno, večer, pozdě, časně, brzy, nikdy, odpoledne, vždy, 

nejdříve…    

 

Kontrola:  Provádí učitel za asistence ostatních skupin.       

Obměna:  Lze aplikovat i na jiné slovní druhy (např. přídavná jména). 

 



 

MLUVNICKÝ PÁD 

 

Cíl:   procvičit určování mluvnického pádu 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−7 minut 

Počet členů skupiny:  7 

Pomůcky: sady kartiček (každá skupina dostane sadu 7 kartiček – jedna  

pro každého člena, na nich jsou zapsány tvary 1. – 7. pádu 

určitého  například podstatného jména) 

Popis činnosti: Žáci si ve skupině vylosují každý jednu kartičku, úkolem skupiny 

je postavit se do řady podle tvaru slova od 1. do 7. pádu. Vše musí 

proběhnout bez mluvení, přičemž členové skupiny se stejným 

tvarem slova se musí neverbálně domluvit na tom, kdo bude 

zastávat který pád. 

Například:   

KVĚTINA 

KVĚTINY 

KVĚTINĚ 

KVĚTINU 

KVĚTINO! 

KVĚTINĚ 

KVĚTINOU 

 

Kontrola:  Provádí učitel a ostatní skupiny. 

Obměna: Členové skupiny mohou mít kartičky připevněné na zádech  

a  nevidí, který tvar slova mají; v tomto případě musí členy 

skupiny seřadit jeden vůdčí člen, který se ale neobejde  

bez pomoci ostatních. 

 



 

VZORY PODSTATNÝCH JMEN 

 

Cíl:   procvičování vzorů podstatných jmen 

Věk žáků:  3., 4., 5. třída 

Čas:   10 minut 

Počet členů skupiny: 3−4 

Pomůcky:  papír do skupiny a tužka pro zapisovatele 

Popis činnosti: Učitel zadá písmeno a rod, skupina  píše slova ke všem vzorům 

daného rodu (nesmí použít přímo vzor). 

 

Například:  písmeno k a rod ženský → koza, kůže, kázeň, kořist 

písmeno l a rod střední → loto, letiště, lišče, lešení 

písmeno m a rod mužský→ Mirek, mrak, mrož, míč 

 

Kontrola:  Probíhá v rámci každé skupiny v průběhu činnosti, po ukončení 

činnosti provádí kontrolu učitel, skupina čte slova, která napsali, 

ostatní skupiny poslouchají. 

 

 

SLOVESNÁ KATEGORIE – OSOBA, ČÍSLO 

 

Cíl:   procvičit a upevnit určování osoby a čísla u sloves 

Třída:   3., 4. 

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 3−5 



 

Pomůcky: každá skupina má sadu kartiček (v každé sadě určitý počet 

kartiček s různými slovesy v různých tvarech, dále určitý počet 

kartiček s osobou a číslem) 

Popis činnosti: Úkolem členů skupiny je hledat dvojice kartiček – sloveso 

v určité osobě a čísle. Členové skupiny se pravidelně střídají, 

postupují po směru hodinových ručiček; pokud jeden člen 

skupiny pracuje, ostatní členové kontrolují správnost provedení. 

 

Například:   

dělá os.3., č. j. 

malují os. 3., č. mn. 

píšu os. 1., č. j. 

cvičíte os. 2., č. mn. 

 

Kontrola: Během činnosti se členové skupiny kontrolují navzájem, 

v průběhu práce provádí průběžnou kontrolu všech skupin i učitel. 

 

 

2.5  Skladba 

 

Na prvním stupni se žáci od počátku učí poznávat hranice mezi větnými celky, 

dále se učí rozlišovat větu jednoduchou a souvětí, stavbu věty jednoduché a souvětí, učí 

se pořádku slov ve větě a také by měli umět rozeznávat druhy vět podle modality. 

 Podle Brabcové ( 1990) si žáci v rámci učiva o skladbě osvojují mluvený i psaný 

projev (melodie věty, přestávka mezi větami), poznávají sloveso jako základní prvek  

ve větě, učí se rozpoznat základní skladební dvojici (druhy podmětu a přísudku, větný 

člen řídící a závislý, závislost a její směr), grafické znázornění větné stavby, spojovací 

výrazy, vzorce souvětí.   



 

Toto učivo je dále prohlubováno o dovednost určit holý a rozvitý podmět  

a přísudek, podmět nevyjádřený, o pochopení shody přísudku s podmětem a žáci se 

seznamují také s řečí přímou a nepřímou. 

 

 

2.5.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o skladbě 

 

 

ROZVÍJENÍ HOLÉ VĚTY 

 

 Cíl:   rozvíjet holou větu dalšími větnými členy 

Třída:   4., 5.  

Čas:   5−8 minut 

Počet členů skupiny: 3−4 

Pomůcky:  papír pro skupinu, tužka pro každého 

Popis činnosti: Učitel napíše na tabuli základní skladební dvojici; žáci ve skupině 

mají za úkol rozvíjet holou větu dalšími větnými členy (píše buď 

zapisovatel, nebo každý člen skupiny dopíše nějaký další větný 

člen, který holou větu rozvíjí). 

 

Například:  Maminka peče.  

   Maminka peče buchty. 

   Moje maminka peče buchty. 

   Moje maminka peče tvarohové buchty. 

   Moje maminka peče tvarohové a makové buchty. 

 



 

Kontrola:  Větu čte mluvčí skupiny, učitel a ostatní skupiny zkontrolují. 

Obměna: Žáci  si mohou základní skladební dvojici vymýšlet i sami nebo 

skupina jiné skupině; učitel může zadat časový limit na úkol. 

 

 

SLOVO →→→→ VĚTA, SOUVĚTÍ 

 

Cíl:   rozvíjet tvořivost 

Třída:   4., 5.  

Čas:   10−15 minut 

Počet členů skupiny:  2−3 

Pomůcky:  kartičky se slovy  

Popis činnosti: Každá skupina dostane jednu kartičku se slovem (činnost každé 

skupiny je závislá na činnosti ostatních skupin, všechny skupiny 

spolu vytvářejí jeden smysluplný text). Skupina musí vytvořit 

větu/souvětí s daným slovem, další skupina, která má jiné slovo, 

vytváří další větu/souvětí atd. Věty by na sebe měly navazovat  

a tvořit dohromady příběh. 

 

Například:  1. skupina dostane kartičku: 

skřivan 

   sestavená věta: Při vycházce lesem jsme slyšeli zpívat skřivana. 

    

2. skupina dostane kartičku: 

krásný 

   sestavená věta: Byl to tak krásný koncert, až se nám tajil dech. 

    



 

3. skupina dostane slovo: 

brzy 

sestavená věta: Bohužel vycházka velmi brzy skončila, protože se 

zatáhlo a spustil se liják. 

atd. 

 

Kontrola:  Kontrola společná, práce skupin je závislá na sobě navzájem. 

 

 

TVOŘENÍ SOUVĚTÍ 

 

Cíl:   rozvíjet tvořivost, tvoření souvětí   

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−8 minut 

Počet členů skupiny:  2−3 

Pomůcky:  papír do skupiny, pero do skupiny 

Popis činnosti: Učitel zadá sedm až deset slov, úkolem skupiny je vytvořit  

a zapsat co nejdelší smysluplnou větu sestavených pouze z těchto 

slov (smějí použít navíc jakékoli spojky a předložky), slova je 

možné použít v jiném tvaru. 

 

Například: slunce, chlapec, zelená, les, list, proběhnout, silně 

 Protože slunce v pravé poledne tak silně žhnulo, rozhodl se 

chlapec jménem Michal, že se půjde proběhnout po voňavém 

zeleném lese a nasbírá si několik listů do svého herbáře. 

 

 



 

 sníh, kamarád, vločka, přečíst, včera, zajímavý, prvouka, čtení 

 Včera napadlo taková hromada sněhu, že jsme s kamarády 

uprosili paní učitelku, aby nám o sněhu a sněhových vločkách 

vyprávěla v prvouce nebo aby nám ve čtení alespoň přečetla 

nějaké zajímavé povídání o zimě. 

 nebo 

 Včera jsem si přečetl v novinách zajímavý článek o tom,  

jak vzniká sníh a sněhové vločky, a rozhodl jsem se o tomto 

tématu udělat referát do prvouky a také napsat a pak přečíst 

kamarádům báseň v hodině čtení. 

 

Kontrola: Během činnosti by měl být určen jeden ze skupiny, který 

kontroluje, zda vytvořené souvětí opravdu obsahuje všechna daná 

slova, ostatní členové se podílí na tvorbě souvětí, konečnou 

kontrolu provádí učitel, skupiny si věty navzájem přečtou. 

 

 

VZOREC SOUVĚTÍ →→→→ VĚTA 

 

Cíl:   tvoření souvětí na základě daného vzorce souvětí  

Třída:   4., 5. 

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky: papír do skupiny, pero pro zapisovatele, karty s různými vzorci 

souvětí 

Popis činnosti: Učitel postupně ukazuje na kartách vzorce souvětí, úkolem každé 

skupiny je vytvořit podle daného vzorce souvětí. V roli 

zapisovatele se členové skupiny mohou v průběhu činnosti střídat. 



 

 

Například: 

V1 a V2. 

 Byl krásný prosluněný den a vzduch voněl příchodem jara. 

 

Abych V1, V2. 

 Abych mohl jít odpoledne za kamarády na hřiště, napsal jsem si 

úkoly ihned po příchodu ze školy. 

  

V1, protože V2, že V3. 

 Děti se velmi těšili na hodinu tělocviku, protože jim paní učitelka 

slíbila, že si zahrají vybíjenou. 

 

Kontrola: Provádí všechny skupiny společně, vytvořená souvětí si čtou  

na závěr skupiny navzájem, učitel kontrolu řídí.  

Obměna: Tuto činnost je možné realizovat také jako soutěž – která  

ze skupin vytvoří souvětí nejrychleji, získává bod; skupina 

s nejvyšším počtem bodů vyhrává. 

 

 

2.6  Stavba slova 

 

V rámci učiva o stavbě slova se žáci učí rozpoznávat kořen slova, který je nutné 

umět  poznat v souvislosti s učivem o vyjmenovaných slovech, o slovech příbuzných 

k vyjmenovaným slovům, kde je právě kořen společná část slov příbuzných. Tato 

dovednost se během prvních pěti let základní školy dále upevňuje. Žáci se seznamují 

také s dalšími částmi výstavby slova, s částí předponovou, částí příponovou  

a koncovkou. Poznávají, že slovo může mít i více předpon, měli by také umět rozeznat 



 

koncovky slov ohebných (podstatných jmen, přídavných jmen, sloves). Podle Brabcové 

začínají žáci (v souvislosti s vyvozením pojmů kořen, předpona, přípona) odlišovat 

slova příbuzná se stejným kořenem a podobným významem od slov se stejným 

kořenem, ale jiným významem (vod-ník, pod-vod-ník). Toto učení rozvíjí logické 

myšlení žáků a pomáhá jim rozumět jazykovým jevům a chápat je. 

 

 

2.6.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o stavbě slova 

 

 

SLOVOTVORNÉ HNÍZDO 

 

Cíl:   tvořit slova příbuzná se stejným kořenem 

Třída:   3., 4., 5. 

Čas:   7−10 minut 

Počet členů skupiny: 3−5 

Pomůcky: papír do skupiny, pero pro zapisovatele, barevné pastelky  

pro ostatní členy skupiny 

Popis činnosti: Učitel zadá výchozí slovo, skupina spoluvytváří slovotvorné 

hnízdo – zapisuje slova se stejným kořenem jako má výchozí 

zadané slovo. Slova píše zapisovatel, ostatní členové diktují,  

na závěr označí barevně v každém slově jeho kořen. 

 

 

 

 



 

Například:       prales 

             ↑ 

    lesní ←   les → lesík 

             ↓  

     zalesnit 

 

              listnatý 

                    ↑  

    listí  ←  list → lístek → lístkový → lístkovnice 

                    ↓        ↓ 

                listování  ← listovat   trojlístek 

 

 

Kontrola: Členové skupiny si kontrolují svoji práci navzájem, společnou 

kontrolou je to, že si skupiny navzájem přečtou napsaná slova, 

konečnou kontrolu provádí učitel. 

Obměna: Každý člen skupiny může mít své pero a v zapisovaní se členové 

pravidelně mohou střídat. 

 

 

TVOŘENÍ SLOV −−−− předpona, přípona 

 

Cíl:   tvořit slova na základě záměny kořene slova 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−7 minut 

Počet členů skupiny: 2−3 

Pomůcky: papír do skupiny, tužka pro zapisovatele, ostatní členové mají 

barevné pastelky 



 

Popis činnosti: Učitel zadá žákům předponu nebo příponu, žáci ve skupině 

přiřazují k předponě nebo příponě různé kořeny a tvoří a zapisují 

nová slova; členové skupiny, kteří mají pastelku, zakroužkují 

kořeny slov barevně. 

 

Například:  předpona roz-  

   rozsypat, rozdělat, rozběhat, rozchodit, rozlepit… 

   předpona pře-  

   předělat, předejít, přechodit, přezkoumat, přestavit… 

   přípona -tel 

   učitel, kazatel, spisovatel, léčitel, jmenovatel, ukazatel… 

     

Kontrola:  Během činnosti si navzájem kontrolují slova členové skupiny, 

konečnou kontrolu provádí učitel, skupiny si navzájem přečtou. 

Obměna: Učitel může zadat kořen slova a žáci tvoří a zapisují pomocí 

různých přípon a předpon nová slova. 

 

 

KOŘEN SLOVA 

 

Cíl:   procvičit tvoření slov se stejným kořenem 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−8 minut 

Počet členů skupiny: 2−3 

Pomůcky:  papír do skupiny, tužka pro zapisovatele, pastelka do skupiny 



 

Popis činnosti: Učitel zadá skupinám kořen slova, žáci musí ve skupině vytvořit 

co nejdelší větu jen ze slov s daným kořenem; pastelkou  

pak vyznačí u každého slova požadovaný kořen. 

 

Například:  kořen -list- (popř. -líst-) 

Listonoš Lístek s listonoškou Lístkovou listovali v lístkovnici 

Trojlístky. 

kořen -vod- 

Vodník Voděrad a vodnice Vodačka vodili vodníčka Vodomila 

k vodě. 

 

Kontrola:  Během činnosti si členové skupiny navzájem kontrolují správnost 

vypracování úkolu, konečnou kontrolu provádí učitel, skupiny si 

čtou věty navzájem. 

 

 

SKLÁDÁNÍ SLOV 

 

Cíl:   procvičení tvoření slov z daných kořenů slov, předpon a přípon 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−8 minut 

Počet členů skupiny:  3−4 

Pomůcky: každá skupina dostane sadu kartiček (každá obsahuje několik 

slovních kořenů, předpon, přípon), papír do skupiny, pero  

pro zapisovatele 

Popis činnosti: Učitel rozdá každé skupině sadu kartiček – na nich různé 

předpony, kořeny slov, přípony. Úkolem skupiny je skládat z nich 

slova a zapisovat je na papír. 



 

 

Například: v sadě například: předpony roz-, pod-, nad-, od-; kořeny -vod-,  

-stav-, -les-; přípony -tel, -ník  

rozvod, podvodník, odvod, podstav, nadstav, podstavec, lesník, 

nadlesní 

 

Kontrola:  Během činnosti si členové skupiny navzájem kontrolují správnost 

vypracování úkolu, konečnou kontrolu provádí učitel, skupiny si 

navzájem přečtou vytvořená slova. 

Obměna: Žáci mohou dostat kořeny slov, předpony a přípony napsané  

na velkých kartičkách (A4), při stejném úkolu - sestavit slovo 

z daných kartiček – nesmí mluvit, přičemž každý člen drží v ruce 

jednu z kartiček a musí se postavit do řady v takovém pořadí, aby 

vzniklo slovo. 

 

 

2.7  Slovní zásoba 

 

Slovní zásoba tvoří základní složku každého jazyka; je chápána jako souhrn 

všech slov daného jazyka. Pokud hovoříme o slovní zásobě současného jazyka, máme 

na mysli  slovní zásobu současného jazyka, kterou tvoří všechna dosud užívaná slova. 

Nejužívanější slova tvoří jádro slovní zásoby. Některá slova se užívají již celá staletí, 

některá slova změnila jen některou hlásku, některá slova úplně zanikla a nahradila je 

slova zcela nová (Brabcová, 1990).  

Nauce o slovní zásobě se nelze naučit jednorázově, prolíná všemi pěti ročníky 

prvního stupně základní školy a je součástí života člověka již od raného dětství. Během 

školní docházky se prohlubuje a právě skupinová a kooperativní výuka se stává velmi 

dobrým prostředkem k jejímu zušlechťování, protože právě při této formě výuky jsou 

žáci nuceni se spolu dorozumívat mluveným jazykovým projevem. 



 

2.7.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o slovní zásobě 

 

 

PŘÍBĚH NA DANÉ PÍSMENO 

 

Cíl:   obohatit slovní zásobu 

Věk žáků:  4., 5. třída 

Čas:   10−15 minut 

Počet členů skupiny: 4−6 

Pomůcky:  papír do skupiny, tužka pro každého   

Popis činnosti: Učitel zadá písmeno, skupina tvoří větu (příběh), ve které všechna 

slova začínají na dané písmeno; členové skupiny se střídají, každý 

píše jedno slovo (v případě tvoření věty) nebo větu (v případě 

tvoření příběhu). 

 

Například:  písmeno „s“ 

Starostlivá sestra Sylvy Světlana se schovala sestře do stanu  

a strachovala se o Sylvu. 

 

písmeno „d“ 

Dobrosrdečný David Dokoupil dojemně děkoval dědečkovi  

za dárky.     

 

písmeno „z“ (zvládnou zejména nadaní žáci) 

Zdravotnice Zdenka a Zuzka zúročily získané zdroje a zúčastnily 

se zájezdu Znojmo-Zadar-Znojmo. Zatímco zářily v zelených 



 

zátokách a získávaly zaručenou záři, znenadání zahlédly 

zezlátlého zelenookého zdravotníka Zbyňka. 

Zdenka i Zuzka zaútočily zčerstva ze zálohy. Zamilovaně 

zubily zuby na zdatného zdravotníka. Zbyněk zdálky zamžoural… 

zdravotnice se zatoužily zadívat zblízka. Zanechaly zdejší zátoku 

zátokou a zašly za Zbyňkem. 

Zbyněk zvedl zrak, zahlédl zezlátlé zamilované zdravotnice 

a zazubil se. Zdenka a Zuzka zčervenaly: „Zázrak – zasmál se!“  

Zmatený Zbyněk zděšeně zacouval a zařadil zpátečku. Zdenka  

a Zuzka zoufale zavzdychaly: „Zbožňovaný Zbyňku!“ 

 

Kontrola:   Společná, každá skupina přečte vymyšlenou větu/příběh. 

Obměna:  Lze aplikovat na kterékoli vhodně volené písmeno. 

 

 

SOUHLÁSKY →→→→ SLOVA 

 

Cíl:   rozvíjet slovní zásobu, tvořit slova 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   10−15 minut 

Počet členů skupiny:  4−6 

Pomůcky:  sady souhlásek na vršcích od pet-lahví (tolik sad, kolik je skupin) 

Popis činnosti: Skupina si sedne do kruhu, vršky obrátí písmenem dolů a rozloží 

mezi sebe; určí si pořadí, jak budou postupovat; začne jeden hráč, 

obrátí 3 vršky, z daných písmen vytvoří za použití libovolných 

samohlásek slovo/slova (souhlásky musí být ve slově v takovém 

pořadí, v jakém si je daný člen vytáhl); vršky vrátí zpátky, 

pokračuje další člen skupiny. 



 

Například:  písmena k, l, t → kolotoč, Klatovy, klátit, klokotat 

 

Kontrola:  Žáci provádí kontrolu ve skupině sami mezi sebou, případné 

neshody řeší učitel, který na všechny skupiny během práce 

dohlíží. 

Obměna: Slova, která daná skupina vytvoří, by mohla také skupina použít 

ve větě; slova, která členové skupiny vytváří by měla tvořit 

řetězec asociací. 

 

 

SESTAVTE SLOVA 

 

Cíl:   rozvíjet a obohacovat slovní zásobu 

Třída:   2., 3., 4.  

Čas:   5−7 minut (činnost je třeba ohraničit časovým limitem) 

Počet členů skupiny: 2−3 

Pomůcky:  papír a pero do skupiny 

Popis činnosti: Učitel zadá sedm až deset písmen (musí dobře zvážit počet 

souhlásek a samohlásek), úkolem skupiny je vytvořit a zapsat co 

největší počet slov sestavených pouze z těchto písmen. 

 

Například:  zadána písmena l, c, v, e, m, o, p, s, u, d 

   les, los, lovec, mops, pes, pec, sud, dosud, ves, cop, posud…  

    

Kontrola: Během činnosti si členové skupiny navzájem kontrolují vytvořená 

slova, průběžnou kontrolu provádí také učitel a skupiny si 

navzájem přečtou slova.  



 

PSANÁ KOPANÁ 

 

Cíl:   rozvíjet a obohatit slovní zásobu 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   8−10 minut (časový limit na činnost 2−3minuty) 

Počet členů skupiny: 3−5 

Pomůcky:  papír do skupiny, pero pro každého člena 

Popis činnosti: První žák napíše na papír slovo a předá ho jinému členu skupiny, 

ten zapíše slovo, které začíná na poslední hlásku předchozího 

slova, předá papír dalšímu členovi skupiny, ten zapíše slovo 

začínající poslední hláskou předchozího slova atd. Činnost končí 

po vypršení času nebo když žádný další člen skupiny nenapíše 

další slovo. Papír se u jednoho člena skupiny smí zdržet nejdéle  

7 sekund. 

 

Například: klavír – robot – topol – laso – ocet – tapír – ryba…  

kytara – ametyst – tulipán – nositel – lavice…  

 

Kontrola:  Provádí učitel, skupiny si navzájem přečtou řetězce slov; tuto 

činnost lze také použít jako soutěž mezi skupinami (ta, která 

napsala nejdelší řetězec, vítězí). 

Obměna: Učitel může zadat, že řetězec slov se musí skládat pouze ze slov 

dvoj-, troj-, čtyř- atd. slabičných; že se řetězec slov musí skládat 

pouze ze slov patřící k nadřazenému slovu například květiny, 

stromy…atd.; že se řetězec slov musí skládat pouze z určitého 

slovního druhu, například podstatných jmen rodu mužského atd.; 

žáci mohou také tvořit slova na poslední dvě hlásky nebo  

na poslední slabiku. 



 

ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVA 

 

Cíl:   rozvíjet slovní zásobu a schopnost analyzovat slova 

Třída:   4., 5.  

Čas:   4−6 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky:  papír do skupiny, pero pro každého člena skupiny  

Popis činnosti: První člen skupiny napíše jedno písmeno, ostatní členové skupiny 

postupně připisují po jednom písmenu buď před skupinu  

již zapsaných písmen , nebo za ni; každý člen skupiny musí mít 

při doplňování každého dalšího písmena představu o slově, které 

má vzniknout. Snahou skupiny je, aby vzniklo co nejdelší slovo. 

 

Například:         t 

          ta 

         sta 

         stav 

       dstav 

       dstavo 

      edstavo 

 ředstavo 

 ředstavov 

představov 

představova 

představovat 

    



 

Kontrola:  Provádí učitel, každá skupina ukáže ostatním, jak probíhalo jejich 

rozšiřování slova. 

 

 

2.8  Význam slov  

 

Učivo o významové stránce slova začíná uvědomováním si toho, že se věty 

skládají ze slov a každé slovo má svůj věcný význam. Na toto učivo navazuje 

vyvozování základních druhů významových vztahů, a to jsou souznačnost (synonymie), 

protikladnost (antonymie) a vztahy významové nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti 

(Brabcová, 1990). Žáci se také učí vysvětlit významový vztah mnohoznačnosti slov 

pomocí označení různých jevů skutečnosti. 

 K mluvenému a psanému projevu patří dále rozlišení slov spisovných  

a nespisovných, na prvním stupni jsou žáci seznamováni se slovy nářečními  

a zhrubělými, také rozlišují slova citově zabarvená a slova bez citového zabarvení.  

 

 

2.8.1  Skupinová a kooperativní forma práce určená k procvičení  

a upevnění učiva o významu slov 

 

 

SLOVA PROTIKLADNÁ  

 

Cíl: rozpoznat a uvědomit si slova protikladná a  slova souznačná 

Třída:   3., 4., 5.  

Čas:   5−7 minut 



 

Počet členů skupiny: 3−5 

Pomůcky: kartičky  se  slovy,  které  po  otočení  vytvoří  obrázek   (Příloha  

č. 3b, 4b); a arch na jejich vyložení → slova protikladná  (Příloha  

č. 3a, 4a)  

Popis činnosti: Skupina během dané doby sestaví obrázek na základě přiřazení 

kartiček na arch, tvoří dvojice slov protikladných. Členové 

skupiny se pravidelně střídají, když jeden člen přiřazuje k sobě 

slova protikladná, ostatní členové kontrolují správnost. 

 

Například:  den – noc           velký – malý  dívka – chlapec  

 

Kontrola: V případě skládání obrázku je kontrolou správného přiřazení slov 

protikladných právě složený obrázek, průběžnou kontrolu provádí 

učitel během činnosti žáků. 

   

 

SLOVA SOUZNAČNÁ 

 

Cíl: rozlišit významový vztah souznačnosti, přiřazování dvojic slov 

souznačných 

Třída:   3., 4.   

Čas:   8−10 minut 

Počet členů skupiny: 4−6 

Pomůcky:  Domino karty se slovy (Příloha č. 5)  

Popis činnosti:  Členové skupiny si rozdělí domino karty tak, aby měl každý 

stejně, společně pak skládají domino karty na základě přiřazení 

dvojic nebo trojic slov souznačných; začíná jeden ze členů 



 

libovolnou kartou, pak se pokračuje po kruhu podle směru 

hodinových ručiček. 

 

Například:   

hezký dívka  holka běžet  utíkat hoch 

 

 

Kontrola:  Pokud  je  skupina  hotova,  přihlásí  se,  učitel  přijde  ke  skupině  

zkontrolovat; pokud pracuje několik skupin na stejném úkolu, 

mohou se skupiny u vyložených karet vyměnit  a navzájem si 

úkol zkontrolovat. 

 

 

VÝZNAMOVÝ OKRUH 

 

Cíl: uvědomit si věcného významu slova, tvoření významového 

okruhu k danému slovu 

Třída:   3., 4., 5. (podle zadání tématu významového okruhu) 

Čas:   3−5 minut 

Počet členů skupiny: 4−6 

Pomůcky:  papír, psací potřeba pro každého člena skupiny 

Popis činnosti: Členové skupiny píší k danému významovému okruhu slova, 

která do něj patří tak, že jeden ze skupiny napíše slovo a pošle 

papír druhému ve skupině, ten napíše jiné slovo a pošle papír 

dalšímu ze skupiny atd. do doby než skupina vyčerpá slova nebo 

dokud činnost nezastaví učitel; slova se nesmí opakovat. 

 

Například: zadaný významový okruh ulice 



 

lidé, sloupy, auta, značky, semafor, přechod pro chodce, 

odpadkový koš, stromy, květiny, záhonky…atd. 

 

Kontrola:  Společná kontrola, jeden ze skupiny přečte celé třídě.  

Obměna: Skupiny si mohou navzájem zadat významové okruhy a následně 

po ukončení činnosti dané skupině významový okruh 

zkontrolovat. 

 

 

SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ 

 

Cíl: rozpoznat slova spisovná a nespisovná, uvědomovat si spisovnost 

a nespisovnost slov 

Třída:   3., 4. 

Čas:   5−7 minut 

Počet členů skupiny: 2−4 

Pomůcky: papír do skupiny, pero do zapisovatele, tabule 

Popis činnosti: Učitel napíše na tabuli v různém pořadí slova spisovná  

a nespisovná; úkolem skupiny je rozdělit a napsat tato slova  

do dvou sloupců – na slova spisovná a slova nespisovná.  

Pak používají slova ve větách, aby si uvědomovali rozdíl mezi 

použitím slova spisovného a nespisovného. Práci ve skupině řídí 

vedoucí skupiny. 

 

Například:  slova spisovná  slova nespisovná 

láhev    flaška 

zátka    špunt 



 

  balit    pakovat 

                                         dýmka          fajfka 

 

Kontrola: Během činnosti na kontrolu správnosti zařazení slov do sloupců 

dohlíží vždy vedoucí dané skupiny; během tvoření vět prochází 

mezi skupinami učitel . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Vlastní realizace skupinové a kooperativní výuky 

v hodině českého jazyka 

 

3.1 Realizace skupinové a kooperativní výuky ve 3. třídě 

základní školy 

 

Při realizaci této hodiny jsem žáky třetí třídy znala už ze svojí předchozí 

asistentské pedagogické praxe, proto pro mě bylo snadné znovu s nimi navázat kontakt. 

Věděla jsem také, že jsou na skupinovou a kooperativní výuku zvyklí, proto jsem se 

rozhodla zrealizovat v jejich třídě hodinu českého jazyka na téma Význam slov.  

Při tvoření skupin se žáci rozdělili sami na základě kamarádství, protože už velmi dobře 

věděli  s kým se jim spolupracuje dobře a s kým ne. 

 Během celé vyučovací hodiny spolupracovali žáci velmi dobře jak se mnou, tak 

spolu navzájem. Pokud měl někdo ve skupině nějaký problém, který jako skupina 

nedokázali vyřešit, požádali mě o radu či pomoc.  

 

 

3.1.1 Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka 

 

Škola:  ZŠ Brno − Chrlice 

Třída:  3.A, 21 žáků 

Vyučující:  Hana Dvořáková 

Datum:  18.9. 2006 

Téma:  Význam slov – opakování a procvičování 

Učivo:  Slova nadřazená, podřazená, souřadná; významový okruh; slova 

protikladná; slova souznačná 

 



 

Výchovně vzdělávací cíl:  

Žáci  → si uvědomují věcný význam slov 

→ rozlišují slova nadřazená, podřazená a souřadná 

→ dokáží vytvořit významový okruh k danému slovu 

→ chápou významové vztahy protikladnost a souznačnost 

→ spolupracují ve skupině, dokáží nabídnou pomoc kamarádovi 

→ hodnotí vlastními slovy svoji práci ve skupině i práci svých spolužáků 

– vyjádří vlastní názor 

→ se shodnou na společném postupu při řešení úkolu 

 

Pomůcky:  psací potřeby, papíry,  2 sady kartiček se slovy a arch na jejich vyložení  

−  slova protikladná (1. sada – Příloha č. 3a – arch na vyložení kartiček, 

Příloha č. 3b – kartičky na vyložení; 2. sada – Příloha č. 4a – arch  

na vyložení kartiček, Příloha č. 4b kartičky na vyložení);  2 sady 

(totožné) Domino karty se slovy – hra Domino (Příloha č. 5) 

 

Průběh hodiny: 

 

1. Úvod  (5 min.) 

• v lavicích – žáci dostanou prostor sdělit novinky či události, o které se chtějí podělit 

s ostatními spolužáky 

 

2. Hlavní část 

• pohybová hra (5 min)– na opakování slov protikladných  

ÚKOL:   učitelka říká slova (např. chlapec, bílý, veselý, měkký, vysoký…),  

žáci se musí dotknout něčeho ve třídě, co vyjadřuje opačný  



 

význam slova, které učitelka řekla 

 

• tabule (7 min) – slova nadřazená, podřazená, souřadná – společná práce  

ÚKOL:   Ke slovu nadřazenému  říkej slova podřazená, ty pak označ  

potržením zeleně. 

TABULE:  

škola   strom   zvíře   květina 

 

• skupinová práce  (10 min) – významový okruh ke slovům:  

ulice    les    škola    letiště 

 

Počet členů skupiny:  žáci tvoří skupiny po 4−5 sami na základě kamarádství 

Pomůcky:   jeden papír do skupiny, pero pro každého člena skupiny 

 

ÚKOL:  Najděte si místo ve třídě, k danému slovu pište významový okruh 

tak, že jeden ze skupiny napíše slovo a pošle papír druhému  

ve skupině, ten napíše jiné slovo a pošle papír dalšímu ze skupiny 

atd. do doby než skupina vyčerpá slova nebo dokud činnost 

nezastaví učitel; slova se nesmí opakovat. 

Kontrola:  Společná kontrola, jeden ze skupiny přečte celé třídě, učitel 

hodnotí práci žáků, žáci hodnotí spolupráci ve skupině  

až v závěru vyučovací hodiny. 

 

• skupinová práce (15 min) – slova protikladná a souznačná 

Počet členů skupiny:  žáci tvoří skupiny po 4−5 sami na základě kamarádství (stejné 

skupiny jako u předchozí skupinové práce) 



 

Pomůcky:  2 sady kartiček se slovy a arch na jejich vyložení − slova 

protikladná (1. sada – Příloha č.  3a – arch na vyložení kartiček, 

Příloha č. 3b – kartičky na vyložení; 2. sada – Příloha č. 4a – arch 

na vyložení kartiček, Příloha č. 4b − kartičky na vyložení);  

2 sady  (totožné)  Domino karty  se  slovy – hra Domino  (Příloha 

 č. 5) 

Organizace:  Každá skupina musí během dané doby splnit oba úkoly, skupiny 

se střídají u úkolu týkajícího se slov protikladných a u úkolu  se 

slovy souznačnými. 

ÚKOL 1:   Ve skupině pomocí přiřazení slov protikladných sestav obrázek. 

ÚKOL 2:  Ve skupině si rozdělte slova s domino kartami a hledejte slova 

souznačná. 

Kontrola:  V případě skládání obrázku je kontrolou správného přiřazení slov 

protikladných právě složený obrázek ; v případě Domina − pokud 

je skupina hotova, přihlásí se, učitel přijde ke skupině 

zkontrolovat; učitel hodnotí práci žáků, žáci hodnotí spolupráci  

ve skupině až v závěru vyučovací hodiny.  

 

3. Závěr (3 min) 

• na koberci – žáci sedí po skupinách tak, jak spolu pracovali; sami hodnotí svoji práci, 

jak se jim spolupracovalo, zda se jim něco nevedlo a proč, zda si dokázali sami poradit 

při nějakém problému, který se vyskytl; učitel hodnotí práci skupin 

 

 

3.2 Realizace skupinové výuky v 5. třídě základní školy 

 

Tato třída byla pro mě zcela neznámá, žáci nebyli zvyklí pracovat společně  

ve skupinách a její realizace se uskutečnila na začátku mojí asistentské pedagogické 



 

praxe. Ačkoli mě fakultní cvičná učitelka od skupinové výuky odrazovala, rozhodla 

jsem se po důkladnějším sledování jednotlivých žáků vyzkoušet s touto třídou 

skupinovou formu práce právě v hodině českého jazyka. Při tvoření skupin po 3−4 jsem 

se rozhodla žáky  rozdělit do skupin heterogenních, které tvořili žáci s rozdílnou úrovní 

poznávacích procesů a pracovního tempa. Úkoly pro všechny skupiny byly přibližně 

stejné náročnosti na téma Vyjmenovaná slova. 

Během celé vyučovací hodiny spolupracovali žáci dobře, bylo ovšem patrné,  

že běžně touto organizační formou výuky nepracují. Pro žáky to bylo něco nového,  

co neznali, možná právě proto je hodina bavila.   

Po skončení této vyučovací hodiny mi fakultní cvičná učitelka řekla, že pro ni 

bylo velmi přínosné vidět svoje žáky při skupinové výuce, zjistila, že i tak s nimi lze 

pracovat, a proto se rozhodla i v budoucnu tuto organizační formu práce do své výuky 

zařazovat. 

 

 

3.2.1 Příprava na vyučovací hodinu českého jazyka 

 

Škola:  ZŠ Tyršova, Brno 

Třída:  5., 25 žáků 

Vyučující:  Hana Dvořáková 

Datum:  2.11. 2005 

Téma:  Vyjmenovaná slova – opakování a procvičování 

Učivo:  Procvičování psaní i, í a y, ý po obojetné souhlásce z, souhrnná cvičení  

na psaní i, í a y, ý po písmenech označujících obojetné souhlásky 

v kořenu, předponě a příponě 

 

Výchovně-vzdělávací cíl:  

Žáci  → umí vyjmenovat vyjmenovaná slova po písmenech označujících 

obojetné souhlásky (b, l, m, p, s, v, z), 

→ ovládají pravopis vyjmenovaných slov s nimi a slov příbuzných, 



 

→ ovládají pravopis psaní i, í a y, ý po b, l, m, p, s, v, z v kořenu, 

předponě a příponě 

→ spolupracují ve skupině, dokáží nabídnou pomoc kamarádovi 

→ dokáží společně zvolit zapisovatele ve skupině 

→ hodnotí vlastními slovy svoji práci ve skupině i práci svých spolužáků 

–  vyjádří vlastní názor 

→ se shodnou na společném postupu při řešení úkolu 

 

 

Pomůcky:  psací potřeby, pracovní listy (Příloha 6a), řešení pracovního listu (Příloha 

č. 6b) sady kartiček se slabikami (Přílohy č.7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g), 

řešení (Příloha č. 7h)sedm čistých listů papíru 

 

Průběh hodiny: 

 

1. Úvod (5 min.) 

• na koberec – hra Kamínek 

Děti, dnes budeme opakovat zase vyjmenovaná slova, ale ještě předtím si 

sedneme dozadu na koberec. Mám tady pěkný kamínek, kdo ho dostane do ruky, řekne 

mi, jak se jmenuje, abych si co nejdřív zapamatovala vaše jména, a třeba ještě jednou 

větou něco o sobě. 

 

     2.   Hlavní část  

• do lavic (2 min) – opakování vyjmenovaných slov po z, pravopis s nimi spojený 

Kdo nám zopakuje vyjmenovaná slova po z? – vyvolat 2−3 žáky samostatně, pak 

společně odříká celá třída 

 

• tabule (8 min) – ústně, učitelka vyvolává žáky, žáci  doplňují a odůvodňují pravopis 

psaní i, í a y, ý po obojetné souhlásce z 

TABULE: 



 

Mlsný jaz_ček, jaz_kový kurz, mírná z_ma, dvojjaz_čný slovník, vyz_vat na souboj, nový 

z_mník, neznámý ciz_nec, mateřský jaz_k, brz_čko se vrať, lidová muz_ka, cizojaz_čná 

kniha. 

 

• práce s pracovním listem (Příloha č. 6a), (8 min)  

Pomůcky:  pero, každý žák dostane do lavice pracovní list 

ÚKOL:  cvičení a), c) vypracují všichni a samostatně; 

cvičení b) pro rychlejší žáky; nebo si mohou žáci doplnit  

ve volném čase nebo pokud budou mít všechny ostatní cvičení 

hotová nebo na konci hodiny 

 Kontrola:  Společná kontrola cvičení  a), c); řešení pracovního listu (Příloha  

č. 6b). 

  

• práce ve skupinách (15 min) –  SOUTĚŽ – procvičování vyjmenovaných slov 

Počet členů skupiny: učitelka rozdělí žáky do sedmi heterogenních skupin po 3−4 

Pomůcky:  psací potřeby, sady kartiček se slabikami (Přílohy č. 7a, 7b, 7c, 

7d, 7e, 7f, 7g ), sedm čistých listů papíru, řešení soutěže (Příloha 

č. 7h) 

Organizace:  Sedm skupin = sedm obojetných souhlásek (b, l, m, p, s, v, z), 

každá skupina dostane obálku s lístečky, na kterých jsou slabiky  

a zapisovatel dostane pero a list papíru; každá skupina sedí  

u jedné lavice.   

ÚKOL:  Každá skupina dostane jednu obálku s lístečky (na nich napsané 

slabiky);  pokud skupina spojí tyto slabiky, vytvoří 12 slov, která 

zapisovatel zapíše na list papíru. 

Vítězí ta skupina, která jako první správně složí všech 12 slov  

a také je bude mít správně pravopisně zapsaná na papíře.  

Ve skupině by měla probíhat diskuse o pravopise tvořených 

vyjmenovaných slov a jeho odůvodnění. Jakmile bude skupina 

hotova s prací, zapisovatel odevzdá papír s vytvořenými  slovy.  

Kontrola:  Ta skupina, která bude hotová, odevzdá učiteli, učitel zkontroluje, 

zda správně složili slova z daných slabik, popř. se zeptá  



 

na odůvodnění některého pravopisného jevu (popř. si děti mohou 

dokončit křížovku z pracovního listu); řešení (Příloha č. 7h); 

učitel hodnotí práci žáků, žáci hodnotí spolupráci ve skupině až 

v závěru vyučovací hodiny. 

 

    3.    Závěr (7 min) 

• na koberci sed do kruhu – hra Kamínek 

 Dnes jsme si zopakovali psaní i, í a y, ý po písmenech označujících obojetné 

souhlásky. Budu posílat kamínek, byla bych ráda, kdyby každý něco řekl k dnešní 

hodině češtiny (např. jak se mu pracovalo ve skupině, zda se mu líbilo pracovat 

s kamarády, jak se vám společně dařilo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývala problematikou skupinové a kooperativní 

práce  a jejího využití v hodinách českého jazyka, v jazykovém vyučování.  

 Po teoretickém rozboru tohoto tématu autorka zpracovala, seskupila  

a uspořádala náměty pro skupinovou a kooperativní činnost, kterou je možné využít 

v jazykovém vyučování na prvním stupni základní školy. 

Na základě zkušeností autorky z odučených hodin v rámci asistentských 

pedagogických praxí (dvě uvedené přípravy na vyučovací hodinu českého jazyka 

s využitím těchto skupinových a kooperativních činností) bylo ověřeno, jak tyto 

skupinové činnosti mohou fungovat a přispět k osobnostnímu rozvoji každého žáka. 

V oddílu příloh je pak uspořádán didaktický materiál použitý v těchto vyučovacích 

hodinách, který si autorka pro výuku vytvořila. 

 Hlavní přínosy diplomové práce je možné spatřovat právě v jejím dalším 

možném využití v  profesi každého učitele, zejména začínajícího. Právě učitel  

− začátečník může v této práci nalézt řadu nápadů a námětů, může popsané činnosti 

rozpracovat, rozšířit, může z uvedených skupinových aktivit vycházet a dále je rozvíjet 

a tvořit tak složitější formy skupinové a kooperativní práce.  Lze konstatovat, že hlavní 

autorčin záměr nalézt a shrnout a v praxi ověřit možnosti využití skupinové  

a kooperativní výuky v jazykovém vyučování, byl splněn. 

 

Podle autorčina názoru se v současné době využívá skupinové a kooperativní 

práce žáků stále ve větší míře, avšak právě v hodinách českého jazyka by měla být tato 

forma práce využívána co nejčastěji. Rozvoj kultivovaného mluveného projevu, 

vzájemné komunikace, vyjádření svých vlastních názorů a naslouchání jinému člověku 

patří především do hodin mateřského jazyka. Pokud učitel promyšleně motivuje žáky, 

zadává úkoly jasně a v potřebných souvislostech, během celé skupinové práce působí 

v roli  pozorovatele, rádce a asistenta skupin a jeho hodnocení není zaměřeno na pouhý 

výsledek, ale zahrnuje i samotný proces, pak skupinová a kooperativní výuka je 

v hodinách českého jazyka efektivní, plní svoji funkci a měla by mít v těchto 

vyučovacích hodinách stálé místo.  

 



 

Resumé 

 
Tato diplomová práce s názvem Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém 

vyučování na 1. stupni základní školy, se zabývala problematikou skupinové  

a kooperativní práce využívané v hodinách českého jazyka, v jazykovém vyučování. 

Po počáteční teoretické  části, ve které jsou shrnuty základní teoretické poznatky 

o skupinové a kooperativní práci, následuje část věnovaná praktickému využití práce  

ve skupinách v jazykovém vyučování na prvním stupni základní školy. Formou dílčích 

činností jsou zde uvedeny po tematických celcích učiva náměty  

na skupinovou a kooperativní práci žáků prvních až pátých tříd. V závěru praktické části 

jsou popsány dvě konkrétní přípravy na vyučovací hodiny českého jazyka využívající 

právě skupinovou a kooperativní práci žáků. Obě vyučovací hodiny byly odučeny  

při asistentských pedagogických praxích. 

 

 

Summary 

  
Diploma thesis „Interactive group language education at primary schools“ dealt 

with learning in interactive groups and their practical using in Czech language lessons, 

in language education.  

After theoretical part, in which there is a summarization of theoretical 

information about group and interaction work, there is a practical part about concrete 

using work in groups in language education on the first level of primary school. There is  

a lot of practical action, which are divided into eight parts according to the theme of 

learning.  In the ending part of this thesis the author wrote about her own two lesson 

plans of Czech language, which uses group and interactive work of children. Both of 

lesson plans was realized at primary schools during author’s practical teaching lessons. 
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