
Je poměrně obtížné uvést obecně platný popis dne ve třídách 
Začít spolu. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy 
řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují. 
I přes tyto individuální odlišnosti mezi jednotlivými školami i jednotlivými 
učiteli realizujícími vzdělávací program Začít spolu ve svých třídách, 
existují typy činností, které využívají všichni (byť třeba v různé 
míře a poněkud odlišném časovém rozložení).

PRŮBĚH PRŮBĚH 
JEDNOHO DNE JEDNOHO DNE 
VE TŘÍDĚ VE TŘÍDĚ 
ZAČÍT SPOLU ZAČÍT SPOLU 



1. Ranní kruh je místo pro společné se-
tkávání, sdílení, seznámení se s tím, co 
nás daný dnes čeká atp.

2. Pravidelnou součástí ranního kruhu 
je ranní zpráva. Má různý charakter. 
Někdy děti informuje o tom, co je dnes 
čeká, někdy je motivuje k dalším činnos-
tem, jindy jim poskytuje náměty k pře-
mýšlení či slouží k procvičení probírané-
ho učiva.

3. Po ranním kruhu obvykle následu-
je společná práce. Jedná se nejčastěji 
o učební aktivity, v nichž celá třída pra-
cuje na společném zadání. Děti pracují 
samostatně nebo kooperativně ve dvo-
jicích či malých skupinkách. Nejčastěji 
se v této části dne probírá učivo z čes-
kého jazyka a matematiky.

4. Zpravidla po velké přestávce probíhá 
práce v centrech aktivit. Úkoly, které 
jsou pro děti připravené, se vztahují 
k tématu, na kterém děti v daném ob-
dobí pracují.

5. Centrum aktivity si děti vybírají po-
dle své volby a předem daných pravi-
del (obvykle se zapisují do tabulky).

6. Skupinka (4-6 dětí) spolu „putuje“ 
po celou dobu trvání tematického 
celku (týden až měsíc). Pro práci ve 
skupině si děti samy na začátku zvolí 
pravidla.

7. V centrech aktivit jsou připravené 
takové úkoly, které děti vedou k pře-
mýšlení a praktické činnosti zároveň, 
umožňují jim spolupracovat, vzájem-
ně si pomáhat, společně řešit problé-
my atp.

8. Nejčastější centra aktivit ve třídě 
Začít spolu: matematika, pokusy a ob-
jevy, jazykové hry, čtení, psaní, ateliér, 
někdy též kostky, dramatizace atp.

9. Při práci v centrech aktivit tedy nastává 
ve třídě situace, v níž se paralelně vedle 
sebe, a v tentýž čas, odehrávají různé čin-
nosti. V každém centru aktivit pracuje sku-
pinka dětí na jiném úkolu. Úkoly spojuje jed-
no téma, kterým se ve třídě právě zabývají.

10. Samozřejmostí je propojení tématu 
ve škole s reálným životem i mimo školu 
(exkurze, výpravy, besedy…)

11. Při práci dětí v centrech aktivit učitel 
„přechází“ do role pozorovatele a po-
mocníka. Sleduje, jak se dětem daří, poradí 
tam, kde děti narazí na problém a nevědí, 
jak jej řešit, případně poskytuje individuál-
ní pomoc dětem, které ji potřebují.

12. Na závěr dne se všichni opět sejdou, 
V hodnotícím (refl ektivním) kruhu děti 
prezentují výsledky své práce, hodnotí, co 
a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vymě-
ňují si zkušenosti, dávají doporučení dalším 
skupinám, které budou v centru aktivit 
pracovat, učí se od sebe navzájem. Je zde 
prostor pro vzájemné hodnocení mezi dět-
mi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.


