
Pravidla pro práci ve skupině (8. B) 
 
1. Půlmetrový hlas. 
2. Spolupracovat. 
3. Naslouchat si. 
4. Dohodnout se. 
5. Nehádat se. 
6. Chovat se slušně. 
7. Rozdělit si úkoly (role). 
8. Respektovat vedoucího skupiny. 
9. Plnit úkoly. 

10. Dodržovat pokyny. 
11. Komunikovat. 
12. Mluvit k věci (soustředit se na práci). 

 
Pravidla pro prezentaci plakátů 

 
1. Mluvit nahlas. 
2. Sdělit všechny podstatné informace. 
3. Mluví všichni. 
4. Ukazovat na mapě. 
5. Mluvit stručně, výstižně. 
6. Estetická úroveň plakátu: rovnoměrné zaplnění plochy 
        pravdivé údaje 
        nečíst 

Zásady pro tvorbu a prezentaci referátů 
 
1. Referát nečteme (můžeme mít osnovu). 
2. Mluvíme nahlas a srozumitelně. 
3. Nepoužíváme „plevná slova“ (slovní vycpávky). 
4. Referát se týká zadaného tématu. 
5. Uvádíme všechny podstatné informace. 
6. Uvádíme je systematicky (utříděné). 
7. Součástí referátu jsou doplňující materiály (obrázky, videa, audionahrávky, grafy,   
         tabulky…………) 
8. Čerpáme alespoň ze 3 důvěryhodných zdrojů. 
9. Uvedeme všechny zdroje informací. 
10.    Na závěr shrneme to nejdůležitější. 

 
Tahák pro vlastní hodnocení 

 
Postupně zhodnoť vlastními slovy následující kritéria (odpověz na následující otázky): 
- Jak se ti pracovalo (proč). 
- Jak se ti (skupině) práce zdařila (co ano, co ne, proč). 
- Jak ses dokázal(a) soustředit na práci a nerozptylovat se. 
- Který úkol tě zaujal nebo naopak který se ti nelíbil (proč; Byl pro tebe těžký nebo   
   se ti nechtělo hledat odpověď, přemýšlet?) 
- Zvládl(a) jsi (nebo tvoje skupina) všechny úkoly? 
- Dozvěděl(a) ses při plnění úkolu něco nového? 
- Dodržovali jste při práci ve skupině dohodnutá pravidla (pokud ne, tak která)? 
- ………….. a třeba tě napadnou další otázky a další odpovědi……….. 



Pravidla pro práci ve skupině (8. A) 
 

1. Pracovat rychle. 
2. Zapojí se všichni. 
3. Soustředit se na práci. 
4. Spolupracovat. 
5. Dodržovat pokyny. 
6. Pomáhat si. 
7. Chovat se slušně. 
8. Rozdělit si úkoly a role. 
9. Domluvit se. 

10. Respektovat vedoucího. 
11. Pracovat poctivě. 
12. Půlmetrový hlas. 

 
Pravidla pro prezentaci plakátů 

 
1. Mluvit nahlas. 
2. Sdělit všechny podstatné informace. 
3. Mluví všichni. 
4. Ukazovat na mapě. 
5. Mluvit stručně, výstižně. 
6. Estetická úroveň plakátu: rovnoměrné zaplnění plochy 
       pravdivé údaje 
       nečíst 

„Tahák“ pro vlastní hodnocení 
 
Postupně zhodnoť vlastními slovy následující kritéria (odpověz na následující otázky): 
- Jak se ti pracovalo (proč). 
- Jak se ti (skupině) práce zdařila (co ano, co ne, proč). 
- Jak ses dokázal(a) soustředit na práci a nerozptylovat se. 
- Který úkol tě zaujal nebo naopak který se ti nelíbil (proč; Byl pro tebe těžký nebo   
   se ti nechtělo hledat odpověď, přemýšlet?) 
- Zvládl(a) jsi (nebo tvoje skupina) všechny úkoly? 
- Dozvěděl(a) ses při plnění úkolu něco nového? 
- Dodržovali jste při práci ve skupině dohodnutá pravidla (pokud ne, tak která)? 
- ………….. a třeba tě napadnou další otázky a další odpovědi……….. 
 

Zásady pro tvorbu a prezentaci referátů: 
 

1. Referát nečteme (můžeme mít osnovu). 
2. Mluvíme nahlas a srozumitelně. 
3. Nepoužíváme „plevná slova“ (slovní vycpávky). 
4. Referát se týká zadaného tématu. 
5. Uvádíme všechny podstatné informace. 
6. Uvádíme je systematicky (utříděné). 
7. Součástí referátu jsou doplňující materiály (obrázky, videa,  audionahrávky, grafy,    

         tabulky…………) 
8. Čerpáme alespoň ze 3 důvěryhodných zdrojů. 
9. Uvedeme všechny zdroje informací. 

10.  Na závěr shrneme to nejdůležitější. 



 

„Tahák“ pro vlastní hodnocení 
 
Postupně zhodnoť vlastními slovy následující kritéria (odpověz na následující 
otázky): 
 
- Jak se ti pracovalo (proč). 
- Jak se ti (skupině) práce zdařila (co ano, co ne, proč). 
- Jak ses dokázal(a) soustředit na práci a nerozptylovat se. 
- Který úkol tě zaujal nebo naopak který se ti nelíbil (proč; Byl pro tebe těžký nebo   
   se ti nechtělo hledat odpověď, přemýšlet?) 
- Zvládl(a) jsi (nebo tvoje skupina) všechny úkoly? 
- Dozvěděl(a) ses při plnění úkolu něco nového? 
- Dodržovali jste při práci ve skupině dohodnutá pravidla (pokud ne, tak která)? 
- ………….. a třeba tě napadnou další otázky a další odpovědi……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tahák“ pro vlastní hodnocení 
 
Postupně zhodnoť vlastními slovy následující kritéria (odpověz na následující 
otázky): 
 
- Jak se ti pracovalo (proč). 
- Jak se ti (skupině) práce zdařila (co ano, co ne, proč). 
- Jak ses dokázal(a) soustředit na práci a nerozptylovat se. 
- Který úkol tě zaujal nebo naopak který se ti nelíbil (proč; Byl pro tebe těžký nebo   
   se ti nechtělo hledat odpověď, přemýšlet?) 
- Zvládl(a) jsi (nebo tvoje skupina) všechny úkoly? 
- Dozvěděl(a) ses při plnění úkolu něco nového? 
- Dodržovali jste při práci ve skupině dohodnutá pravidla (pokud ne, tak která)? 
- ………….. a třeba tě napadnou další otázky a další odpovědi……….. 


