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Téma stretnutia:  

Diskusia k aktivitám na skupinové vyučovanie 

Členovia klubu sa na stretnutí venovali svojim osvedčeným metódam práce v skupinách. Zhodli sa na 

tom, že prostredníctvom uplatňovania skupinovej práce vo vyučovaní sa môže vytvoriť dobrá klíma, 

ktorá podporuje úspech v učení sa. Skupinová práca sa často spája aj so samostatnosťou, lepšou 

motiváciou, kooperáciou a  súvisí aj so zodpovednosťou. Žiaci sa učia pre seba, pre svoju skupinu 

a  pre spoločný výsledok. Skupinová prácu preto vnímame nielen ako metódu, ale aj cieľ vyučovania. 

Na stretnutí sme sa venovali diskusii o aktivitách, ktoré sú  vhodné na prácu v skupinách. 

Jednotliví vyučujúci preferujú tieto aktivity: 

Rovnaké, rôzne a voliteľné úlohy 

Všetci žiaci môžu robiť rovnaké úlohy, každý žiak má v rámci jednej úlohy inú čiastkovú úlohu alebo 

môžeme dať každej skupine inú úlohu, ale určitým spôsobom by mali byť rovnakého charakteru. 

Žiaci väčšinou veľmi dobre reagujú na takú úlohu, ktorú majú vypracovať pre svojich spolužiakov. 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


  

Súťaž skupín 

Nemali by sme to robiť neustále, ale občas môžeme vymyslieť nejakú súťaž, v rámci ktorej skupiny 

súťažia. Môžu súťažiť o to, kto nejakú úlohu urobí najlepšie alebo najrýchlejšie. Môžu spolu urobiť 

nejaký pokus, môžu vytvoriť nejaké spoločné dielo – obraz, nástenku, poster a podobne. Je dôležité 

všímať si snahu v skupine spolupracovať. 

Skupina skúša skupinu 

Po prebratí tematického celku si žiaci v skupinách pripravia otázky na opakovanie. Prvá skupina 

skúša žiakov z druhej skupiny. Druhá skupina zase skúša žiakov z tretej. Tretia tých zo štvrtej a žiaci 

zo štvrtej skupiny skúšajú žiakov z prvej skupiny. Táto činnosť žiakov tiež veľmi baví. Zabavia sa a 

hravým spôsobom si veľa poznatkov zopakujú. 

Skupiny tvoria pracovné listy 

Túto aktivitu majú žiaci veľmi radi. Rozdelíme žiakov do skupín a povieme im, aby vytvorili 

pracovný list pre žiakov z inej skupiny. Na jednej z vyučovacích hodín vytvoria rôzne úlohy na 

opakovanie. Na ďalšej hodine si žiaci pracovné listy vymenia a odpovedajú písomne na otázky. 

Môžeme žiakom povedať, že nemusia do pracovných listov písať len bežné otázky, ale môžu zaradiť 

aj tvorivejšie úlohy. Napríklad rôzne krížovky, doplňovačky, osemsmerovky a podobne. Úlohy v 

tvorivých cvičeniach sa však musia viazať k preberanému učivu. Vypracované pracovné listy opraví 

učiteľ alebo žiaci z tej skupiny, ktorá pracovný list pripravila. 

Hranie rolí v skupine 

Táto metóda umožňuje demonštráciu schopností, nápadov, predstáv a pocitov v simulovaných 

situáciách na základe skutočnej životnej skúsenosti. Umožňuje žiakom vysporiadať sa s mnohými 

náročnými situáciami a spätne uvedomiť si správanie, postoje a schopnosti iných, ale aj svoje. Ide o 

metódu jednoduchú pre učiteľa (ľahká príprava, organizácia a vedenie), ale pomerne náročnú pre 

žiakov. Vyžaduje si praktické zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností. Prostredníctvom 

tejto metódy majú žiaci možnosť uplatniť teoretické poznatky v praktických činnostiach. Dôraz sa 

kladie na schopnosť vcítiť sa do zadanej úlohy a čo najvernejšie ju s použitím všetkých poznatkov a 

skúseností zahrať. Túto metódu môže využívať  celá trieda. Učiteľ ju však rozdelí do skupín, ktoré 

postupne hrajú svoje scenáre. Vyučovanie touto metódou väčšinou obsahuje  tri fázy: 

• preštudovanie zadaného scenára, 

• rozdelenie, príprava a precvičovanie určených rolí, 

• zhodnotenie priebehu hrania rolí. 

  

Diskusie v skupine 

Učiteľ môže počas hodiny umožniť malej skupinke konverzáciu, ktorá poskytuje žiakom príležitosť 

verbálne spracovať to, čo sa práve naučili. Pre žiakov môže byť výhodné, ak majú určených  

napríklad 10 sekúnd ticha predtým, než začnú rozprávať. Tieto sekundy sú určené na to, aby si 

premysleli svoje myšlienky. Potom môžu začať diskutovať na stanovenú tému. Aj takýmto spôsobom 

si môžu zopakovať to, čo sa na hodine naučili. Tí, ktorí učivo ešte dobre nerozumejú, sa môžu 

spolužiakov v skupine opýtať na riešenie. 



 

Rotujúci prehľad 

Na veľké papiere napíšeme otázky alebo úlohy a umiestnime ich okolo miestnosti. Na jeden papier 

napíšeme jednu otázku. Žiakov rozdelíme do skupín. Vytvoríme  toľko skupín, koľko máme 

pripravených otázok na veľkých papieroch. Každá skupina má pridelenú otázku alebo úlohu a 

premiestni sa k papieru s ich otázkou. Počas niekoľkých minút spoločne diskutujú o otázke a napíšu 

výsledky diskusie na veľký papier. Na znamenie sa jednotlivé skupiny premiestnia k ďalšiemu 

najbližšiemu papieru, prečítajú si nielen otázku, ale aj informáciu, ktorú tam napísala predchádzajúca 

skupina. Opäť diskutujú už nielen o otázke, ale aj o informáciách napísaných inou skupinou žiakov a 

nakoniec pridajú svoje vlastné informácie alebo poznámky. Žiaci na znamenie učiteľa menia pozície a 

striedajú sa dovtedy, kým sa skupiny nevrátia k svojim pôvodným papierom. Žiaci musia poznať 

pravidlá, podľa ktorých majú postupovať. Oboznámime ich s tým, aby medzi sebou diskutovali a aby 

k úlohám pristupovali zodpovedne. Upozornime ich, že na niektorých  stanovištiach majú možnosť 

získať informácie aj z kníh, encyklopédií, z internetu a z iného pripraveného materiálu, ktorý tam 

majú k dispozícii. Postupne sa všetci žiaci vystriedajú pri všetkých úlohách. Žiaci si takto  aktivizujú 

svoje doterajšie vedomosti, ktoré o téme mali. Tým, že diskutujú o téme s ostatnými v skupine, musia 

počúvať názory druhých a kriticky premýšľať nad tým, čo hovoria.  Pri rozhodovaní o tom, čo napíšu 

na papier, musia syntetizovať informácie z rôznych zdrojov. Nielen informácie z kníh, ale aj z 

diskusie v skupine. Pri premiestňovaní sa na iné stanovište musia analyzovať to, čo napísali žiaci pred 

nimi, zhodnotiť ich myšlienky a pripojiť k nim svoje vlastné. 

  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 

1. Otvorenie 

2. Skupinové vyučovanie – teoretické východiská 

3. Diskusia 

4. Tvorba pracovných listov 

5. Záver, odporúčania pre pedagogickú prax 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 
Členovia klubu na stretnutí dospeli k týmto záverom a odporúčaniam pre pedagogickú prax:  

1. Skupinové vyučovanie si vyžaduje viac času ako frontálne vyučovanie.  
2.  Je dôležité, aby predovšetkým v začiatočnej fáze skupinovej práce boli jasné jednotlivé 

zodpovednosti, aby nebol nikto preťažený a aby každý získal pocit potrebnosti 

a zodpovednosti.  
3. Zásadná chyba, ktorá sa často opakuje vo vyučovaní pri skupinovej práci je, že učiteľ 

dôkladne nepremyslel úlohy. Ak sú žiaci postavení pred úlohu, ktorú vypracujú bez 

problémov samostatne alebo vo dvojici, je skupinová práca úplne zbytočná.  
4. V  zásade platí, aby na prácu v  skupine boli určené úlohy, ktoré dávajú najavo náročnosť 

vypracovania, aktivitu jednotlivých členov skupiny a rozpoznanie cieľa. Preto sa musia zvoliť 

také úlohy, ktoré vyžadujú, aby jednotliví členovia skupiny dosiahli cieľ len vtedy, ak budú 

vzájomne kooperovať a komunikovať. 
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