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Rozvíjení a podpora matematické čtenářské gramotnosti:

• vizualizace matematických pojmů 

• rozvíjení a porozumění matematickému slovníku
• rozvíjení porozumění matematickému textu 

• rozvíjení kritického myšlení v matematice

A mnoho dalšího: hra v matematice, typologie žáků, individuální přístup, pozorování,…



Instrukce k prezentaci:

Součástí prezentace jsou odkazy na studijní materiály, pracovní listy a videa.

V prezentaci je vždy najdete označené následujícím způsobem:
Více o tomto tématu ve studijních materiálech
Pracovní list
Video 

Doporučujeme Vám pracovní listy vytisknout, budete s nimi v prezentaci pracovat. 



1. Obsah workshopu podle myšlenkové mapy



2. Co je kritické myšlení?

• Nezávislé myšlení

• každá osoba si vytváří vlastní názory, hodnoty, přesvědčení, tvoříme je sami pro sebe, důležitá je 
svoboda myslet za sebe samé, nemusí být originální

• kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech; rozhoduje se o tom co dělat a čemu věřit

• Získávání informací je východiskem, ne cílem kritického myšlení 

• každý student má o daném tématu určité informace, na které může navázat a kterým se chce 
věnovat; zvědavost je základní vlastnost života

• kritické myšlení vychází z „tradičního“ učení a činí ho osobním, smysluplným, užitečným a 
trvalým

• Jedna z učitelových úloh

• Myšlení ve společnosti, výměna myšlenek, tolerance, naslouchání druhým, zodpovědnost za své vlastní 
stanovisko 

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 00_Kriticke_mysleni_matematika_uvod



3. Co není kritické myšlení?

• Memorování (Paměťové učení)

• Paměť mají všechny počítače, je to skutečné myšlení? Proč se ve škole oceňuje nejvíc?

• Přejímání myšlenek

• přijímáme to, co někdo už vymyslel

přípravné „prostředí“ pro kritické myšlení

• Tvořivé, intuitivní myšlení

navazuje na kritické myšlení





4. Plánování vyučovací hodiny v souladu s kritickým myšlením

Před hodinou
 Motivace

V čem a proč je toto téma významné?

Jak souvisí s tím, co již žáci znají a co se budou učit?

Jaké příležitosti ke kritickému myšlení téma nabízí?

 Cíle

Co konkrétního se žáci naučí a čemu porozumí?

Jak žáci naloží s novými poznatky, k čemu konkrétně je využijí?

 Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti
Co musí žáci předem vědět, aby hodina měla pro ně smysl?

 Hodnocení

Jaké můžeme získat důkazy o tom, že se žáci něčemu naučili?

 Pomůcky a časové rozvržení

Jak časově rozvrhneme jednotlivé činnosti a jak rozdělíme pomůcky podle činností?

 Týmování

Do jakých skupin žáky rozdělíme?



4. Plánování vyučovací hodiny v souladu s kritickým myšlením

Vlastní hodina
 EUR
 Závěr

K jakým závěrům bychom měli dospět?

Jaké další učení může tato hodina vyprovokovat?

Do jaké míry je žádoucí vyřešit společně předložený problém?

Co by měli žáci zvládat, když projdou učebním celkem, jehož součástí je proběhlá vyučovací hodina.

Po hodině

 Další výsledky

Jaké další učení může tato hodina vyvolat?

Co by měli žáci zvládat, když projdou učebním celkem, jehož součástí je i nyní plánovaná hodina?

Během výchovně vzdělávacího procesu nepracujeme jen s reflexí studenta, ale sledujeme, zda námi neprojektovaný

postup byl efektivní, v čem máme rezervy, co by bylo vhodné modifikovat, co musíme změnit….

Učitel hodnotí sám sebe jako nezbytnou součást učebního procesu.



Pracovní list: Pracovní list propojeni hemisfér

Cviky, které pomáhají k propojení mozkových hemisfér, koordinaci pohybů, koordinaci očí a rukou, zlepšení 
soustředění a zvýšení aktivity při učení:

1. cvik: Ležatá osmička

2. cvik: Malování obrázku dvěma rukama (bez předlohy, s předlohou)

3. cvik: Kineziologická násobilka

Video: Video 1, 2, 3

Další aktivity můžete najít:

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/Nápady_a_návody/Cvičení_pro_snadnější_učení

Důležitý je multisenzorický přístup ve výuce (zapojení zraku, sluchu, pohybu, psaní,…). Nezastupitelnou roli 
hrají manipulativní činnosti. 

5. Cviky na propojení mozkových hemisfér



• každý model může být realizován řadou výukových metod

• ne všechno lze použít v matematice, je potřeba si to upravit

6. Modely kritického myšlení 

„ To nejcennější, co může škola dětem dát, je, že u nich o něco probudí zájem. 

Čím více toho je, tím lépe, ale podstatné je, aby ten zájem byl opravdový. 

Nemyslím si, že se dá dosáhnout příliš velkých výsledků vypracováváním různých 
studijních plánů a dokumentů. Ty mohou ve skutečnosti vypadat dost různě. 

Můj ideál by byl, kdyby si je každý učitel uměl přizpůsobit své osobě, tomu, co umí, 
co chce dětem předat.“

Jan Sokol



A) MODEL EUR

Tento model se skládá ze 3 fází:

1. Evokace
Jak dosáhneme toho, aby se žáci soustředili na téma a uvažovali o něm? 

2. Uvědomění si
Jakým způsobem budou žáci zkoumat a osvojovat si obsah hodiny?

3. Reflexe
Jak žáci využijí obsah a smysl toho, co se v hodině naučili?

Učitel si musí dopředu důsledně naplánovat všechny fáze tohoto modelu.

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 01.0_EUR



a) MODEL EUR: EVOKACE

• žáci, studenti si vybavují, co si myslí o tématu, které mají studovat, co o něm vědí jistě, co 
se jen domnívají, jaké o něm mají otázky

• v tomto procesu vybavování si žáci, studenti strukturují myšlenky a díky tomu si v další 
fázi mohou nové informace zařadit na pro sebe vhodné místo

• vyvolává se vnitřní motivace pro učení, zvědavost, jak to je doopravdy, potřeba získat 
nové informace pro vyřešení otázky, chuť si něco zažít, vyzkoušet

• už tady se žáci učí, není to jen příprava na učení



Možné (ne jediné) výukové aktivity v první fázi modelu EUR:

• Matematická rozcvička
• Volné psaní
• Tvorba vět ze zadaných klíčových slov
• Geometrický popis zadaného objektu
• Geometrická mozaika
• Modelování objektu
• Motivační příklady 

Možné výukové metody:
• Brainstorming: Nestrukturovaný, Volné psaní (například napište, co víte o…), Shlukování, myšlenkové mapy, Kmeny a 

kořeny, Čtyři rohy, Round Robin, Pětilístek
 Klíčová slova (například matematická rozcvička, tvorba vět ze zadaných klíčových slov)
 Zpřeházené věty
 V. CH. D. (Vím – Chci se dozvědět – Dozvěděl jsem se)
 Matematický deník, slovník, přehled učiva

a) MODEL EUR: EVOKACE

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 01.1_Evokace_EUR



MODEL EUR: EVOKACE - PŘÍKLADY

Pracovní list: Pracovni_list_evokace

1. úloha: Název obrazu 

2. úloha: Geometrická mozaika 

3. úloha: Tulipán
https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w

Origami v matematice:
Opršálová, K. (2019). Využití skládání origami v hodinách matematiky. Závěrečná práce. Brno: PdF MU. 
https://is.muni.cz/th/ureeh/Zaverecna_prace_Oprsalova1.pdf
• Blažková, R. Zajímavá geometrie pro každého. Brno: PdF MU. 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps11/geomet/web/pages/zakladni-pojmy.html
• Mentlík, P. (2014). Rozvíjení matematických idejí pomocí origami. Bakalářská práce. Ústí nad Labem: PdF UJEP. 
http://mdisk.pedf.cuni.cz/SVOC/prace/mentlik_petr.pdf

4. úloha: Pravoúhlé trojúhelníky 
Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 10_modre_trojuhelniky



5. úloha: metoda kritického myšlení: Kostka

Popiš:

Podívej se na předmět (námět,…) zblízka a popiš, co vidíš (barvy, tvary, typické znaky).

Porovnej:

Čemu se předmět (námět,…) podobá a od čeho se liší?

Asociuj: 

Co se ti vybaví, když se řekne…

Analyzuj: 

Napiš, z čeho se daný předmět (námět,…) skládá. (Jak je vytvořený?)

Aplikuj: 

Napiš, jak můžeš daný předmět (námět,…) použít?

Argumentuj:

Pro a proti – klady a zápory (modely a nemodely)

Zkuste aplikovat metodu Kostky na téma KRYCHLE

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 08_M_Kostka



b) MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

• žáci, studenti pracují s určitým zdrojem informaci
• vhodným zdrojem může být text, výklad učitele, vyprávění pamětníka, 

experta nebo znalce z řad žáků, experiment, videoprojekce, návštěva 
muzea, galerie, divadelní představení, film, ukázkové řešení 
příkladu…

• porovnávají to, co si vybavili a prodiskutovali v evokaci, s tím, co jim sděluje nový zdroj
• zdroj zpracovávají aktivně a samostatně
• upravují dosavadní poznávací strukturu daného tématu ve své mysli podle nově 

získaných informací
• budují si chuť učit se, protože v této fázi mohou zažívat pocity úspěchu a uspokojení z 

vlastních objevů.

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 01.2_Uvedomeni_EUR



b) MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

• Aby se žáci v této fázi „neflákali“, musí být splněny následující podmínky:

• žáci jsou z evokace dobře motivovaní (řeší záhadu, jejíž řešení je na dosah)
• žáci se musejí cítit bezpečně (nevadí, když nevyřeší, důležité se je dostat do 

nějakého stádia)
• žáci cítí, že najdou oporu v sociální skupině, stejně jako u učitele



MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Možné (ne jediné) výukové aktivity v druhé fázi modelu EUR:
• Matematický příběh
• Matematické knížky
• Matematické básně
• Matematický poslech

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 01.2.1_Uvedomeni_EUR_matematicke_pribehy

Možné výukové metody:
 I. N. S. E. R. T. Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 06_M_insert
 Podvojný deník
 Skládankové učení
• V. CH. D. Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 07_M_VCHD
 Čtení s otázkami
 Učíme se navzájem
 Pracovní listy
 Řízené čtení
 Párové čtení
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• Matematické příběhy
Prostřednictvím čtení můžeme žáky uvést do matematické situace, vyzvat je k matematické diskuzi, přimět je k řešení 
matematického problému.

Poznámka: matematika příběhem, knížky, básně, poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Úlohy v učebnicích matematiky:

Stručně formulované problémy s přesnými danými údaji potřebnými k jejich vyřešení.

- k procvičení užití určitého pravidla nebo postupu

Motivační úlohy:

Rozvoj bohatší škály dovedností, včetně čtenářské

- matematické úlohy, popis zajímavé situace s matematickým podtextem, matematický příběh, matematická
čítanka, matematická báseň



Poznámka: matematika příběhem, knížky, básně, poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Matematický příběh podle F. Roubíčka:

Příběhem se rozumí krátký, asi půlstránkový text s jednoduchou dějovou linií a popisem situace z reálného života.
Zasazení děje do reálného prostředí usnadňuje žákům představit si popsanou situaci a umožňuje jim využít
vlastních zkušeností. Strohé vypravování může být oživeno přímou řečí, personifikacemi apod. Důležité je, aby
příběh obsahoval dostatečně nosnou matematickou myšlenku. Smyslem příběhu není totiž žáky jen zaujmout, ale
především vyvolat v nich představu určité situace nebo získané zkušenosti.

Při sestavování příběhu je tedy důležité dodržet reálnost popsané situace a zacílení na konkrétní matematický
problém. Matematizace příběhu, tj. vyjádření situace popsané v příběhu matematickými prostředky, představuje
vstup do abstrahovaného světa matematiky. Je-li abstrakce unáhlená, žáci se v situaci neorientují a obtížně
pronikají do podstaty problému. Předpokladem pro matematizaci příběhu je však soustředěné čtení a analýza
textu. Toho lze u žáků docílit například výzvou k vlastnímu dokončení příběhu nebo k hledání „matematických"
slov. Identifikací problému a vytvořením jeho matematického modelu sice příběh ustupuje do pozadí, ale zůstává
situačním rámcem, ke kterému se můžeme při řešení problému vrátit.



Poznámka: matematika příběhem, 
knížky, básně, poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Matematický příběh podle F. Roubíčka:

V zámecké zahradě:
o použít jako úvod do problému konstrukce obrazce v

reálném prostředí (tzv. provázkové geometrie)
o ideální pro outdoorovou aktivitu



Poznámka: matematika příběhem, 
knížky, básně, poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Matematický příběh podle F. Roubíčka:

Věční rivalové
o popsaná situace zacílena na Pythagorovu větu.
o příběh je otevřený, čímž poskytuje podnět k diskusi a k

řešení otázek, týkajících se například tvaru a velikosti
terasy

o ústředním problémem je pokrývání roviny čtverci a
tvrzení o počtech dlaždic.

o vizualizace popsané situace je cestou k osvětlení daného
problému.

Pracovní list: Pracovni_list_uvedomeni_si



Poznámka: matematika příběhem, knížky, básně, poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Matematické knížky

• Lze v nich příběhy najít a upravit si pro výuku

• Připravit si matematickou knížku jako roční četbu a věnovat se tomu například jednou týdně jednu hodinu

Guedj Denis: Papouškův teorém (Ikar, Praha 2000) Devil Keith: Jazyk matematiky: Jak zviditelnit neviditelné
(Argo a Dokořán, Praha 2002)



Poznámka: matematika 
příběhem, knížky, básně, 
poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Guedj Denis: Papouškův teorém (Ikar, Praha 2000)

Matematické knížky



Poznámka: matematika 
příběhem, knížky, básně, 
poslech

MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Devil Keith: Jazyk matematiky: Jak zviditelnit neviditelné
(Argo a Dokořán, Praha 2002)

Matematické knížky

• lze použít metodu I.N.S.E.R.T.

• žáci čtou text a značí si pomocí daných značek, symbolů
informace o tom, jak jednotlivým částem textu rozumí.



MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

„Žil jednou jeden táta Metr,
Syn jeho desetkrát menší, Decimetr.
Vnuka měl také – Centimetr,
Stokrát byl menší nežli on.
A malé pravnouče, hlas jako zvon, 
tisíckrát menší Milimetr.
Ale i táta, tenhle Metr,
Měl svého dědu, starého jako slon,
Ten jmenoval se Kilometr,
Tisíckrát větší byl nežli on.“

Barbora Brzósková

Poznámka: matematika příběhem, knížky, básně, poslech

Matematická báseň



MODEL EUR: UVĚDOMĚNÍ SI

Poznámka: matematika příběhem, knížky, básně, poslech

Matematický poslech

• Rádio dvojka rozhlas nabízí v pořadu Meteor zajímavé matematické příběhy, matematické zamyšlení.
• Je potřeba si poslechnout a napsat si délky těch částí, které chceme dát žákům poslechnout bez výsledku prvně.

Pěkná možnost, jak matematický text oživit.

https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-lepidlu-ze-hlemyzde-kurovci-a-vitezstvi-matematiky-nad-kralem-8038967

Vítězství matematiky nad králem 32:30

Mate matika? Tedy mate nás matematika? Odporuje někdy výsledek zdravému, selskému rozumu i v případě, kdy ho
vypočítá úplně správně profesionální matematik? Právě takovým případům se věnuje nový cyklus Meteoru "Mate-
matika?" Matematika formou příběhů ztvárněných herci s komentářem matematika Doc. Mirko Rokyty z MFF UK.
V sedmém díle se vydáme do Indie v době, kdy byla vymyšlena hra šachy. Právě kolem hry a jejího autora se točí náš
matematický příběh.



c) MODEL EUR: REFLEXE

• Žák, student se ohlíží za procesem učení, kterým právě prošel, formuluje si svůj nový obraz tématu nebo 
problému (co teď o něm ví, co si potvrdil, jaké otázky zůstaly nezodpovězeny, čemu by se chtěl o 
tématu příště naučit)

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 01.3_Reflexe



MODEL EUR: REFLEXE

Možné (ne jediné) výukové metody v třetí fázi modelu EUR

 Pětilístek, hledání slov

 Myšlenková mapa

 Kostka

 Volné psaní

 Brainstorming

 I. N. S. E. R. T.

 Vennův diagram
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• někdy bylo třeba jej upravit, neboť k
abstraktním geometrickým pojmům žáci jen
obtížně nacházeli vhodná slovesa.

MODEL EUR: REFLEXE
Poznámka: Pětilístek

 ideální pro fázi reflexe
 vypovídá o kvalitě žákovy představy a 

úrovni porozumění či užívání termínů

Je potřeba upravit 3. řádek, žákům se těžko v matematice hledají slovesa, místo „co dělá“, používat „co má“ (ve smyslu 
charakteristické vlastnosti).

Pracovní list: Pracovni_list_reflexe_petilistek_hledani_slov



• někdy bylo třeba jej upravit, neboť k abstraktním geometrickým pojmům žáci jen obtížně nacházeli vhodná slovesa.

Rovnoběžník

je rovnoběžný, pravoúhlý

má 4 strany, 4 vrcholy, 4 vnitřní úhly

rovnoběžník je konvexní čtyřúhelník

čtverec

Lichoběžník

____________    _____________

______________  _______________  _____________

___________   ____________

____________

• vypovídá mnohé o kvalitě žákovy představy a úrovni porozumění či užívání termínů.

MODEL EUR: REFLEXE
Poznámka: Pětilístek

 ideální pro fázi reflexe
 vypovídá o kvalitě žákovy představy a úrovni porozumění či užívání termínů

Je potřeba upravit 3. řádek, žákům se těžko v matematice hledají slovesa, místo „co dělá“, používat „co má“ (ve smyslu 
charakteristické vlastnosti).



• dokončování vět nebo hledání slov (vět) , která se vztahují k probíranému tématu a začínají písmeny klíčového slova

K konstrukce
O ortocentrum
N náčrtek
S strana
T tečna
R rovnoběžník
Ú úhel
K konstrukce
C circle
E element

P
L
A
N
I
M
E
T
R
I
E

MODEL EUR: REFLEXE
Poznámka: Hledání slov



7. Ukázky modelu EUR

1. Téma: Číselné soustavy (Hana Košťálová)
2.Téma: Podobnost geometrických útvarů v rovině (Jana Šafusová)
3. Téma: Thaletova kružnice (Filip Roubíček)

Stáhněte si pracovní listy: 
• Pracovni list ciselne soustavy
• Pracovni list Thaletova kruznice
Nejdříve si pracovní listy vyplňte a pak pokračujte v prezentaci. 



7.1. Téma: Číselné soustavy (Hana Košťálová)

Evokace:  strukturovaný brainstorming
1. Co se vám vybaví, když se řekne číselná soustava? (otázka pro skupinu)
2. Proč mluvíme o soustavě?
3. Vezměte si papír a tužku a napište, co přesně podle vás znamená deset v desítkové soustavě? (otázka pro 

jednotlivce)
4.   Co může vyjadřovat deset obecně?
5.   Je pravdivý zápis „10=1010“?
6. Vyjádřete různými způsoby počet kusů deset. (mohou je napadnout římské číslice, počítání piv, peníze na 

poště, princip abakus)

Pomocné otázky, které lze položit pokus evokace vázne.
6. Co znamená, když o číselné soustavě řekneme, že je desítková?
7. Kolik číslic používáme v desítkové soustavě?
8. Jak si pomáháme, když už nám číslice nestačí? A je to opravdu tak, že nám číslice nestačí?
9. Jak přecházíme z jedné desítky do druhé? Jak z řádu do řádu?
11. Co bude znamenat zápis 10 ve čtyřkové, pětkové a šestkové soustavě?
12. Co důležitého jsem si uvědomil/a k tématu číselné soustavy?



7.1. Téma: Číselné soustavy (Hana Košťálová)

Evokace:  „matematické kouzlo“ 

Myslím si například číslo 51. 
Toto číslo je ve sloupcích označených nahoře I, II, V, VI. Stačí jestliže 
sečtu čísla, která jsou ve vyznačených sloupcích jako první, a dostanu 
vaše číslo:

1 + 2 + 16 + 32 = 51.
Vysvětlení tabulky se zakládá na dvojkové soustavě čísel. V této 
soustavě jsou jen číslice 0 a 1. Čísla přeměníme z desítkové soustavy 
do dvojkové na základě mocnin čísla 2, např.

5 = 1 2 + 0 2 + 1 2 = 101 ,
13 = 1 2 + 0 2 + 1 2 + 1 2 = 1011

Tedy
51 = 1 2 + 1 2 + 0 2 + 0 2 + 1 2 + 1 2 = 11001

VI          V                                        II            I
51 =       32     +    16                 +                  2      +    1

222222



7.1. Téma: Číselné soustavy (Hana Košťálová)

Na konci Evokace by mělo být jasno v:

• 10 v desítkové soustavě znamená, že jsme dokončili první desítku nějakých položek (třeba kuliček)

• V sedmičkové soustavě: …mám jednu hromádku o sedmi kuličkách…

• dvacet v desítkové soustavě: …mám dvě hromádky o deseti kuličkách, a žádnou kuličku navíc…

Matematický deníček: Co jsem si uvědomila k tématu číselné soustavy?



Uvědomění se

Na pustém ostrově bylo objeveno několik domorodých skupin, které patří ke kmeni Trionů. Mají jen tři prsty 
na každé ruce. Počítají s pomocí prstů jedné ruky tak, že když jim prsty nestačí, přecházejí do vyšší trojice. 
K zápisu užívají arabské číslice, které k nim už kdysi dávno přinesl zbloudilý učenec. Letos byla bohatá 
úroda zlatých klasů a každá skupina jich vypěstovala určitý počet. 
Nyní se sešly na shromáždění, aby klasy přepočítali a zjistili:

a) jaká byla úroda u jednotlivých skupin – v trionské soustavě a v desítkové soustavě
b) jaká byla celková úroda - v trionské soustavě a v desítkové soustavě 

Pozor na používání číslice nebo číslovky 3. Je to pak matoucí. 

Trioni při počítání mohou vytvářet nejvíce trojice a pak musí přejít do další trojice. (Je možné ukázat na 
tabuli, kreslit.)

Každá trionská skupina dostane náhodný svazek brček (20-30ks).

Každý Trion musí umět rozluštit zápis jiných Trionů a musí ho umět vyjádřit tak, aby mu rozuměl každý 
Čech.

7.1. Téma: Číselné soustavy (Hana Košťálová)



Jak jste si výsledky zapsali?
Použili jste nějaký grafický organizátor?
Jaké jsou vaše výsledky?

Sebereflexe:
Dnes jsem se naučil:______________________________
Neporozuměl jsem:_________________________________
K lepšímu porozumění by mi bývalo pomohlo:__________________________

Reflexe

7.1. Téma: Číselné soustavy (Hana Košťálová)



Matematické deníčky, slovník matematických pojmů a definic

Matematický deníček:
• slovy zapisují, čemu v lekci porozuměli a čemu ne
• snaží se vystihnout, kam až jejich porozumění sahá a ve kterém momentu se ztrácejí
• mohou si poznamenat, co jim k pochopení pomohlo a co by jim bylo bývalo pomohlo k ještě lepšímu 

porozumění
• význam verbalizace matematického symbolického jazyka pro lepší pochopení matematice je zásadní

Slovník matematických pojmů a definic:
• zapisují a případně definují pojmy, které jim přijdou důležité
• musí být formulován vlastními slovy, musí být správný, musí být srozumitelný pro ostatní spolužáky



7.2. Téma: Podobnost geometrických útvarů v rovině (Jana Šafusová)

Evokace: 

Krabice s dvojicemi podobných předmětů

• vyhledej partnera tak, abyste měli předměty, které vykazují společné znaky
• ze stolku si vezměte kartičku a napište všechny společné znaky vašich svou předmětů



7.2. Téma: Podobnost geometrických útvarů v rovině (Jana Šafusová)

Uvědomění si:
Rozdělení do dvojic podle předmětů.
Každá dvojice dostane 1 obdélník (pohlednice, fotografie, …)

Otázky: 
Z barevných papírů vystřihněte 2 modely zadaného obdélníka:
a) Dvakrát větší model
b) Dvakrát menší model
Změřte strany všech tří obdélníků a rozměry zapište do sešitu v přehledné tabulce:
Ze změřených údajů vytvořte tyto poměry (ve tvaru zlomku)

A. B.
Kratší strana nového zvětšeného obdélníka Kratší strana nového zmenšeného obdélníka
Kratší strana původního obdélníka Kratší strana původního obdélníka

Delší strana nového zvětšeného obdélníka Delší strana nového zmenšeného obdélníka
Delší strana původního obdélníka Delší strana původního obdélníka



7.2. Téma: Podobnost geometrických útvarů v rovině (Jana Šafusová)

Reflexe:
Každá dvojice dostane rozměry 2 obdélníků a má za úkol zjistit pomocí poměru podobnosti, zda jsou podobné.

Sebereflexe:



7.3. Téma: Thaletova kružnice (Filip Roubíček)

Evokace: 
Učitel žákům přečte povídku Poštovní schránka do fáze „Již chce vykřiknout“. 
Vyzve žáky, aby si povídku znovu přečetli a pomocí 5-6 vět dokončili. 
Několik žáků povídku přečte nahlas.
Učitel jí poté dokončí.

Na rohu ulice Přímé a Oblé stojí vysoký dům, který zdobí jasně oranžová schránka. Kolemjdoucí jí poznávají
už z dálky a občas se některý z nich zastaví, aby jí svěřil své psaní. Ulice se stále hlasitěji ozývá v rytmu
všedního dne a probouzí schránku z příjemného snění. Krásně se jí snilo s psaníčky zamilovaných. Svatého
Valentýna je už zítra. Řinčení u vchodu ohlašuje prvního návštěvníka. Roh bílé obdélníkové obálky se snaží
dostat dovnitř. Po chvilce však zmizí a střídá jej jiný roh, stejně zářivě bílý, ale vyzdobený několika úhledně
vylepenými známkami. Schránkou se rozléhá klapání strážce vchodu. Ale vchod nehodlá ustoupit ani o
milimetr a vpustit širokou a neodbytnou obálku dovnitř. Ani třetí pokud není úspěšný. Obálka opět uvízla a její
kraj je už celý pomačkaný. Schránka s napětím sleduje roh obálky, jež opisuje imaginární křivku při přehlídce
trojúhelníků. Již chce vykřiknout:

„Člověče, neblázněte, tuhle obálku do mě nedostanete“ Ale prudké zaklapnutí vchodu ukončuje nelítostný boj
a rázné kroky unášejí pokořenou obálku pryč. „Bláznů je na světě až dost.,“ povzdychne si schránka a oddává
se hřejivým paprskům ranního slunce.



7.3. Téma: Thaletova kružnice (Filip Roubíček)

Uvědomění si:

Žák podtrhává v textu povídky slova, se kterými se setkal v geometrii. Vypisují je na tabuli a rozvíjí se diskuse o
geometrických termínech.

Žáci hledají větu, která vystihuje nejdramatičtější okamžik povídky a pokoušejí se tuto situaci geometrizovat.

Schránka je modelována listem papíru A4 jasně oranžové barvy, v jehož horní části je vyříznuta štěrbina dlouhá 24 cm. List
je připevněn na tabuli, aby bylo možné zasouvat roh velké bílé obálky (25cm*35cm).

Geometrizovat, narýsovat do sešitu (a = 12 cm)

Vyslovení hypotézy, zpochybnění učitelem.

Zadání:
Narýsujte kružnici s průměrem AB, vyznačte na ní bod X, a zjistěte, zda úhel AXB je pravý.

Důkaz správnosti hypotézy.



7.3. Téma: Thaletova kružnice (Filip Roubíček)

Reflexe:
Žáci se vyjadřují k tomu, co se dozvěděli na dnešní hodině, co nového objevili.

Dozví se, jak se jmenuje daná kružnice.

Žák má za úkol zjistit, kdo byl Thales a proč se podle něj kružnice tak jmenuje.

Sebereflexe:



8. Hry

Hra může být součástí evokace a reflexe.

Pokud chceme, aby byla součástí výuky, je potřeba při volbě hry vycházet z vyučovacího cíle.



8.1. Hra Telefon (Filip Roubíček)

Uvědomění si významu:

Žáci sedí zády k sobě, aby na sebe neviděli, ale dobře se slyšeli. Oba mají k dispozici stejnou stavebnici,
například sadu dřevěných kostek. Jeden z nich sestaví ze stavebnice model a slovy jej popíše ho druhému. Druhý
žák sestaví model na základě popisu. V dalším kole si role vymění. Druhý žák se nesmí toho prvního na nic ptát,
může jeho popis pouze řídit slovy „počkej“, “zopakuj“, „nerozumím“.

Evokace a reflexe:  

Popisuje model, geometrickou konstrukci, nebo cestu ve čtvercové síti souřadnicemi učitel. Žáci podle jeho
popisu sestavují nebo kreslí daný objekt. Poté následuje srovnání popisovaného objektu s vytvořeným a diskuze
nebo zhodnocení toho, jak žáci popisu rozuměli.

Cíl: 

Rozvíjí komunikativní dovednosti žáků a jejich schopnost geometrizovat reálné objekty. 
Diagnostický nástroj pro učitele.
Uvědomění si významu informací.



8.2. Hra Kopírka

Podobná hře telefon, jen každý tým má za úkol překreslit obrázek, skládá se však z pozorovatele, spojky a
kresliče a každý umí jen něco.
Na jednom míst se založí zdroj, zdrojové obrázky. Okolo zdroje je ochranné pásmo, kde se mohou pohybovat
pouze pozorovatelé, kteří ale nesmějí pásmo opustit. Obrázek nikdo kromě pozorovatelů nesmí vidět. U cíle jsou
umístěni Kresliči, vybavení čtverečkovým sešitem a psacími potřebami. Kreslič je jediný, který smí kreslit.
Pozorovatel popíše geometrický útvar spojce. Ta si to musí zapamatovat a přetlumočit kresliči.

Cíl: 

Žáci si vybaví vlastnosti daného souboru objektů a uvědomí si, které jsou společné a které se liší, hledají kritéria 
klasifikace geometrických obrazců. Při práci ve skupině hledají také strategie, rozdělení rolí.



9. Scénka (matematické divadlo)

Krátká scénka založená na personifikaci geometrických útvarů.  Specifický způsobe reprezentace geometrických 
útvarů a jejich vlastností s reálným podtextem. 

Evokace: 
Vybraní herci, žáci, scénu nacvičí a v hodině předvedou. Úkolem žáků je určit, které geometrické obrazce ve 
scéně vystupují a v diskusi své odpovědi zdůvodní. 

Uvědomění si: 
Tvorba vlastní etudy. 

Reflexe: 
Nevystačí tady totiž s pouhou reprodukcí toho, co se o geometrických obrazcích naučili . Musí se zabývat 
vlastnostmi, ale i souvislostmi mezi nimi.



Filip Roubíček

Kutálející se Koule narazí do stojící Krychle.

Krychle: AU! Kam koukáš? Nevidíš, že tu stojím?
Koule: Ale vidím, jenom se neumím zastavit.
Krychle: To jsem si všimla.
Koule: Díky, že tu tak pevně stojíš. Konečně si trochu odpočinu.
Krychle: Prosím. Rádo se stalo.
Koule: Ach, já nikde dlouho nepostojím. Stačí, aby do mne někdo strčil, nebo zafoukal vítr…a už mne to žene 
jinam.
Krychle: Buď ráda, poznáš svět. To já se nikam moc nepodívám. Kam mě postaví, tam stojím.
Koule: Jak já bych ráda stála a ještě si mohla vybrat na které stěně. No jo, když já žádnou nemám.
Krychle: Víš, já mám ráda „Člověče, nezlob se“. To si vždycky vezmu ty své puntíkaté šaty a kutálím se sem a 
tam. Ale pak mě bolí vrcholy. Nejsem na takový pohyb vůbec stavěná.
Koule: Takové problémy já nemám. Nevím, jaké to je mít vrcholy a hrany.
Krychle: (kýchne) Hepšík! Koule se kutálí pryč. Počkej, kam jdeš?
Koule: (Volá z dálky) To bych také ráda věděla.



10. Myšlenkové mapy, shlukování

• K hlavnímu tématu se připojují další témata
• Do středu papíru se napíše objekt přemýšlení, okolo klíčového výrazu se 

zapisují všechny asociace, mezi souvisejícími myšlenkami se vyznačují 
spojení

• Všechny fáze EUR
• Použití: prostředek rozšiřování pojmů, aktivace předcházejících poznatků 

(co o tématu vím, nebo si myslím, že vím), fixační prostředek (spojení 
mezi starým a novým), opakování (shrnutí celku, co jsme se naučili)

Organizéry
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-
organizator)



https://www.orgpad.com/list

Více o tomto tématu ve studijních materiálech: 09_myslenkove_mapy
09.01_program_Orgpad

Video: Video 4 
Video 5 (alternativa vytváření myšlenkových map bez užití počítače)
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• Číselné soustavy Hana Košťálová 17/2005
• Čtyři Geometrické příběhy Filip Roubíček 27/2007
• Kritické myšlení v matematice Šárka Kvasničková 26/2007
• Jak vnést metody Kritického myšlení do matematiky? Pavel Miškovský Kateřina Šafránková 26/2007
• Experimentování v hodině matematiky Zdeněk Šíma 34/2009
• Úvod do studia pravděpodobnosti Pavel Miškovský 46/2012
• Individualizace v matematice Jakub Zvěřina 46/2012
• Jednotky délky v básni, Barbora Brzósková50/2013
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• Podobnost geometrických útvarů v rovině, Jana Šafusová 10/2003
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