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Manuál pro učitele základních škol Pyramidy 

 

PYRAMIDY 
 

Věková 
kategorie 

1. – 9. třída ZŠ 

Složky 
kompetence 

Společný cíl 

 

Pružné 
reagování 

 

Skupinová 
atmosféra 

Zpětná vazba 

 

Cíl 

 aktivně se podílet na splnění soutěžního úkolu fyzického 
charakteru 

 překonávat nepohodlí a nepříjemné pocity, které mohou 
spolupráci doprovázet  

Časový odhad 25 minut 

Prostředí uvnitř  

Postup 

1) Učitel rozdělí žáky na dvě skupiny (možný je i větší počet, ale hůř se to 
kontroluje), každé z nich vymezí ohraničený prostor. Sdělí jim, že se bude 
soutěžit. Zvítězí ta skupina, která rychleji dosáhne desíti bodů.  

2) Učitel se postaví stranou a vydává povely, jakými částmi těla se členové skupin 
smí dotýkat země (např.: 5 nohou, 2 ruce, 1 zadek). Skupiny se musí seskupit 
v ohraničeném prostoru a vytvářet ze svých těl pyramidy podle učitelových 
pokynů.  

Příklad: 

 4. – 5. třída: 10 členů ve skupině, zadání: země se smí dotýkat 6 nohou, 
5 rukou, 2 zadky, 2 kolena 

 6. – 9. třída: 10 členů ve skupině, zadání: země se smí dotýkat 4 nohy, 3 ruce, 
1 hlava a 1 zadek, 3 dlaně 

3) Po zaznění povelu se skupiny snaží seskupit tak, jak bylo řečeno. Když se to 
nějaké skupině podaří, začne učitel odpočítávat tři vteřiny. Jestliže se skupině 
podaří jako první postavit pyramidu podle daných požadavků a nespadnout 
při odpočítávání, má bod a hra stejným způsobem pokračuje, dokud jeden tým 
nezíská deset bodů.  

4) Po ukončení fyzického úkolu vyzve učitel žáky, aby vyjádřili své pocity. Může 
přidat komentář v tomto duchu: 

„Možná, že některým z vás bylo toto cvičení nepříjemné. Není divu, došlo při něm 
k narušení vašich osobních zón. Ale i takové situace se v životě vyskytují. I takové 
situace spolupráce přináší a i v takových chvílích je zapotřebí spolupracovat.“ 
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5) Aktivita je ukončena krátkou diskuzí. 

 

Rizika 
a doporučení 

Zajistit bezpečný prostor. Aktivita může být nebezpečná, možnost 
zranění.  

Povely se musí přizpůsobit věku žáků. Pokud se hraje se staršími 
žáky, mělo by se domluvit, že když ani jedna skupina nevyhoví 
požadavkům do nějakého limitu (například do minuty), vymyslí 
učitel další zadání do dalšího kola, protože se může stát, že 
požadavky jsou skutečně nesplnitelné. 

Po dokončení aktivity lze použít metodu „Koláč spolupráce“. 

Zpětná vazba 

Otázky k diskuzi 

Jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděli, co máte udělat? 

Jaké byly vaše pocity v průběhu plnění fyzického úkolu?  

Vadilo vám něco nebo bylo nepříjemné? Proč? 

Co přispělo k vítězství vašeho týmu? 

Co přispělo k prohře vašeho týmu? 

Co jste si něco prostřednictvím této aktivity uvědomili? 

Aplikace 
do výuky 

tělesná výchova, třídní výlet/adaptační pobyt, energizér 

Prostor 
pro poznámky 

 
 
 
 

 


