
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÚVOD 
Rozdělíme třídu na menší skupinky po čtyřech = „d o m o v s k é    s k u p i n y. 
. Členové čtyřčlenných skupin se rozpočítají, kdo má číslo 1, kdo 2, kdo 3 a kdo 4. 

 Řekneme žákům, jakému tématu se dnes budeme věnovat a že hlavním úkolem bude článku poro- 
 zumět. (Na konci hodiny by měl každý rozumět celému článku.)  

 

 ROZDĚLENÍ  ŽÁKŮ 
 Sdělíme žákům, že článek je rozdělen do čtyř částí.  Všechny jedničky ve skupinách zodpovídají za 
 první část textu. Všechny dvojky za druhou část… 

Když tomu žáci porozumí, vyzveme jedničky, aby se seskupily, taktéž dvojky udělají skupinu, i 
trojky  a čtyřky.  

 

 STUDIUM  TEXTU 
Vzniklé skupiny jedniček, dvojek, trojek a čtyřek jsou  „e x p e r t n í    s k u p i n y“. Jejich 
úkolem je nastudovat dobře materiál té části textu, která jim byla přidělena. Mají si úryvek přečíst a 
prodiskutovat s kolegy tak, aby měli jistotu, že všemu dobře rozumí. Pak se potřebují domluvit, jak 
nabyté znalosti předají spolužákům v „d o m o v s k é“      s k u p i n ě. 
 
a) čtu si text sám a podtrhávám při tom, co je důležité 
b) sdílíme důležité a hledáme shodu 
c) klademe otázky ke slovům a pasážím textu, jimž nerozumíme  
d) vyjasňujeme nejasná slova, pasáže 
e) u slov a pasáží, na něž nestačíme, se rozhodujeme na dalším postupu:  - zeptáme se učitele 
           - není to důležité 
f) vytváříme stručný zápis, všichni si ho zapisujeme 
g) formulujeme cca 3 otázky, na něž by měli spolužáci umět odpovědět 
h) domluvíme se, JAK to v domovské skupině naučíme 
 

 

 PŘÍPRAVA, VOLBA  STRATEGIE…  V  EXPERTNÍCH  SKUPINÁCH 
Na expertní skupině jako celku je, aby si zvolila postup své práce. 

 

 EXPERTI  UČÍ  DOMOVSKOU  SKUPINU 
Když expertní skupiny ukončí svoji práci (je dobré, když učitel centrálně určí čas na práci 
v expertních skupinách), vrátí se žáci do původních skupin a učí ostatní tomu, co prodiskutovali a co 
si připravili v expertní skupině.  

 

 UČITEL CÍLENÝMI OTÁZKAMI PROVĚŘÍ KVALITU ŽÁKOVSKÉHO UČENÍ 
Když Za tím účelem může učitel využít jak svých vlastních, předchystaných otázek, tak žákovských 
otázek vzniklých v expertních skupinách. 
Je důležité, aby na učitelovy otázky odpovídali přednostně žáci, kteří na ně nejsou „experti“. 
 
 

 

SKLÁDANKOVÉ  UČENÍ 



 
 
 Učitel by měl zdůraznit, že velmi důležité je, aby členové skupiny měli jistotu, že každý z jejich 

skupiny všechno pochopil a všemu se naučil, a to ze všech částí textu.  
 

 Učitel musí být neustále nablízku a sledovat vývoj skupinové práce, aby včas postřehl, pokud by došlo 
k nějakému zásadnímu zkreslení při přenosu informací nebo pokud by interpretace textu nedávala 
záruku, že text bude dobře osvojen. Pokud expertní skupina někde váhá, učitel může pomoci, aby bylo 
jisté, že expertní skupina pochopí problém správně. 

 
Metodu využívá program RWCT (ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ). 


