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ZPĚVAVÉ NEBE 
 

Věková 
kategorie 

4. – 9. třída ZŠ 

Složky 
kompetence 

Srozumitelné 
vyjadřování 
a prezentace 

 

Vědomé užívání 
neverbální komunikace  

 

Naslouchání 
a zpětná vazba 

 

Cíl 

 učit se spolupráci 

 učit se neverbální komunikaci 

 rozvíjet neverbální vyjadřování 

 učit se dodržovat etická pravidla komunikace 

 rozvíjet asociační myšlení 

 rozvíjet fantazii 

Časový 
odhad 

45 minut 

Prostředí uvnitř/venku  

Zdroje 
a příprava 

pro každou skupinu: 2 velké čtvrtky papíru A3, 8 barevných papírů 
(různé barvy), 1 nůžky, 1 lepidlo, 2 metry provázku 

Postup 

1) Učitel rozdělí žáky do skupin po 4 – 6 členech.  

2) Učitel žákům vysvětlí úkol: 

 „Každá skupina dostane potřebné pomůcky. Nemusíte použít všechno. 

 Vaším úkolem bude vytvořit ZPĚVAVÉ NEBE a vymyslet na toto téma 
krátkou báseň. 

 Fantazii se meze nekladou. 

 Na práci máte 30 minut. 

 Na práci se podílejí všichni členové skupiny. 

 Je zadání jasné? Pak se můžete pustit do práce.“ 

3) Tvůrčí skupinová práce žáků. Učitel žáky na ukončení práce upozorní asi pět 
minut předem. 

4) Výstava práce žáků, závěrečná reflexe. 
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Rizika 
a doporučení 

Některé skupiny budou trvat na prodloužení času. Vzhledem 
k délce vyučovací jednotky je to nevhodné, nestihla by se 
závěrečná reflexe. 

Někteří žáci se nezapojí, jiné bude potřeba motivovat, mírně 
posunout. 

Zpětná vazba 

Otázky k diskuzi 

Dokázali jste se domluvit na tom, jak bude vaše zpěvavé nebe 
vypadat?  
Přicházely další nápady postupně? 
Byl ve skupině někdo hlavní tvůrčí osobností? Kdo to byl? Daří 
se mu v tvůrčích předmětech (výtvarná výchova…)? 
Byl někdo, kdo nesouhlasil s nápadem skupiny? Protestoval? 
Podřídil se většině? Prosadil alespoň některý svůj nápad? 
Pracovali ve skupině všichni? Proč se někteří nezapojili? 
Jak se vám pracovalo s daným materiálem? 
Využili jste všech pomůcek? Chyběl vám materiál? Museli jste 
šetřit? 
Měli jste problém s časem? 

Aplikace 
do výuky 

český jazyk, dramatická výchova, výtvarná výchova, osobnostní 
a sociální výchova 

Inspirační zdroj 
MIKURDOVÁ, Eva. Absolventská práce ke kursu Sociální 
dovednosti pro předmět volba povolání. Frýdek-Místek, 2000. 

Prostor 
pro poznámky 

 
 
 
 

 


