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Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „PolyGram - Podpora polytechnického
vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Lidská mysl je přirozeně matematická, je potřeba tuto přirozenou složku rozvíjet a snažit se,
aby matematika byla součástí každodenních zkušeností.

Matematická čtenářská gramotnost
Matematickou čtenářskou gramotnost můžeme definovat jako schopnost rozeznat, pochopit,
používat a zhodnotit psaný matematický text, který může být zadaný různou formou a můžeme
ho využívat ve všech etapách každodenního života.
Forma textu může být slovní nebo může být doplněna či zadána tabulkou, grafem, diagramem
nebo dalšími vizualizacemi. Matematický text se navíc vyznačuje speciálními symboly jako je
symbolický zápis, kvantifikátory, výrokové formy apod.
Rozvíjení a podpora matematické čtenářské gramotnosti:
1. vizualizace matematických pojmů
2. rozvíjení a porozumění matematickému slovníku
3. rozvíjení porozumění matematickému textu
4. rozvíjení kritického myšlení v matematice
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Když se učíme matematiku, tak naše mozky používají vizuální cesty. Bez v nich v matematice
nelze dojít k pochopení pojmů a následně ani pochopení textu.

VIZUALIZACE MATEMATICKÝCH POJMŮ
Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti prostřednictvím zrakových receptorů.
V matematice je vizualizace spolu se správným budováním pojmů jedním z nejdůležitějších
kroků, jak vytvářet u žáků matematické představy, vazby a spoje.
Vizualizaci v matematice můžeme podpořit pomocí:
 skutečných modelů (krychle, kvádr,…)
 didaktických pomůcek (binomická krychle,…)
 grafického znázornění (obrázky, grafy, tabulky,…)
 grafických organizérů;
 počítačových softwarů (GeoGebra, …)

„Slyším a zapomenu.
Vidím a zapamatuji si.
Udělám a pochopím.“
Maria Montessori

1. Banka

Využití pomůcky při výuce:
• znázornění, zápis a čtení přirozeného čísla
• sčítání přirozených čísel
• odčítání přirozených čísel
• násobení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem
• násobení přirozených čísel
• dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem)
• dělení přirozeného čísla dvojciferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem)
• druhá mocnina přirozeného čísla
• druhá odmocnina přirozeného čísla
• odvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)2
___________________________________________________________________________

2. Známková hra pro přirozená čísla

Využití pomůcky při výuce:
• znázornění, zápis a čtení přirozeného čísla
• sčítání přirozených čísel
• odčítání přirozených čísel
• násobení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem
• násobení přirozených čísel
• dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem)
• dělení přirozeného čísla dvojciferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem)
• druhá mocnina přirozených čísel
• druhá odmocnina přirozených čísel
• odvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)2
___________________________________________________________________________

3. Tabulka pro desetinná čísla

Využití pomůcky při výuce:
 zápis a čtení desetinného čísla
 porovnávání desetinných čísel
 sčítání desetinných čísel
 odčítání desetinných čísel
 násobení desetinného čísla číslem přirozeným
 násobení a dělení desetinného čísla číslem 10
 dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem)
 dělení desetinného čísla číslem přirozeným (beze zbytku, se zbytkem)
___________________________________________________________________________

4. Známková hra pro desetinná čísla

Využití pomůcky při výuce:












zápis a čtení desetinného čísla
porovnávání desetinných čísel
sčítání desetinných čísel
odčítání desetinných čísel
násobení desetinného čísla číslem přirozeným
násobení desetinného čísla číslem desetinným
násobení a dělení desetinného čísla číslem 10
dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem)
dělení desetinného čísla číslem přirozeným (beze zbytku, se zbytkem)
druhá mocnina desetinného čísla
druhá odmocnina desetinného čísla

___________________________________________________________________________

5. Zlomkovnice

Využití pomůcky při výuce:













zavedení zlomku jako části celku
ekvivalence zlomků (rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru)
porovnávání zlomků
sčítání a odčítání zlomků
násobení zlomku přirozeným číslem (jednoduché příklady)
násobení zlomku zlomkem (jednoduché příklady)
dělení zlomku číslem přirozeným (jednoduché příklady)
dělení přirozeného čísla zlomkem (jednoduché příklady)
dělení zlomku zlomkem (jednoduché příklady)
desetinná čísla
odvození vzorce pro obsah kruhu
obsah kruhu, obsah kruhové výseče

___________________________________________________________________________

6. Kolíčková tabulka

Využití pomůcky při výuce:










zápis a čtení přirozených čísel
sčítání přirozených čísel
násobení přirozených čísel
zavedení nejmenšího společného násobku
hledání dělitele (hledání sdružených dělitelů)
znázornění sudých a lichých čísel
vyvození a stanovení druhé mocniny přirozeného čísla
vyvození a stanovení druhé odmocniny přirozeného čísla
odvození algebraických vzorců (𝑎 + 𝑏)2 , (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 , (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)2

___________________________________________________________________________

7. Pomůcka na násobení mnohočlenů

Využití pomůcky při výuce:









vyvození roznásobení mnohočlenu jednočlenem (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑐
vyvození roznásobení mnohočlenu mnohočlenem (𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑐 + 𝑑)
vyvození vzorce (𝑎 + 𝑏)2
vyvození vzorce (𝑎 − 𝑏)2
vyvození rozkladu dvojčlenu 𝑎2 − 𝑏 2
obsah a obvod čtverce
obsah a obvod obdélníku
obsah a obvod lichoběžníku

___________________________________________________________________________

8. Dekanomický čtverec

Využití pomůcky při výuce:








malá násobilka
druhá mocnina čísel 1–10, 11–19
obvod a obsah čtverce
obvod a obsah obdélníku
násobení jednočlenu mnohočlenem
násobení mnohočlenu mnohočlenem
vyvození algebraických vzorců (𝑎 + 𝑏)2 , (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2, (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)2
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)2 , …, (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ + 𝑖 + 𝑗)2

___________________________________________________________________________

9. Binomická krychle

Využití pomůcky při výuce:








objevování geometrických útvarů
obsah čtverce
obsah obdélníku
povrch a objem krychle
povrch a objem kvádru
vyvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)2
vyvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)3

___________________________________________________________________________

10. Trinomická krychle

Využití pomůcky při výuce:








objevování geometrických útvarů
obsah čtverce
obsah obdélníku
povrch a objem krychle
povrch a objem kvádru
vyvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2
vyvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)3

___________________________________________________________________________

11. Krychlový materiál

Využití pomůcky při výuce:







třetí mocnina čísel 1–9, 3–18
obsah čtverce
obsah obdélníku
povrch a objem krychle
povrch a objem kvádru
vyvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)3

___________________________________________________________________________

