
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



00_Kriticke_mysleni_matematika_uvod 
 
Co to je kritické myšlení? 
 

 KM je myšlení nezávislé, samostatné. (Žák rozhoduje za sebe, myslí za sebe, ale může 
souhlasit a přebírat názor také od druhé osoby.) 

 Informace a informovanost jsou výchozím bodem kritického myšlení. (Ne cílem.) 
 Kritické myšlení hledá a předkládá otázky a problémy. (je potřeba u žáků hledat 

zvědavost, i u středoškolských studentů.) 
 Kritické myšlení hledá promyšlená zdůvodnění. (Pídí se po rozumných argumentech.)  
 Kritické myšlení je myšlením ve společnosti.  
 Psaní je pro kritické myšlení nejcennějším nástrojem.  

 
Učitelé KM také pracují na tom, aby v žácích živili ty postoje, které umožňují jak plodnou 
výměnu myšlenek, tak postoje jako toleranci, pečlivé naslouchání druhým, zodpovědnost za 
své vlastní stanovisko. Snaží sblížit učení ve třídě se životem mimo třídu. 
 
John Bean tvrdí, že ”jedním z obtížných úkolů při výuce kritickému myšlení je tudíž probouzení 
studentovy vnímavosti vůči problémům, které existují všude kolem něho”. 
Učitelova práce v přípravě hodin spočívá tedy v tom, aby zjistil, jaké problémy studenti mají, 
a aby pomáhal žákům formulovat jejich vlastní problémy od chvíle, kdy už jsou toho schopni. 
 
Aby se KM dalo u žáků správně budovat, je potřeba mít zvládnuté ale i přípravné aktivity, na 
které lze kritickým myšlením navázat. A sem můžeme zařadit například memorování, 
porozumění složitým myšlenkám, tvořivé intuitivní myšlení atd.. 
 
Lze v matematice rozvíjet kritické myšlení? 

Podle toho, jak je kritické myšlení popisováno, tak by vyloženě do matematiky patřit mělo. 
Protože tam, kde není (kritické) myšlení nebývá ani porozumění. A porozumění žáků 
matematice by mělo být hlavním cílem pedagoga. 

Zkuste se zamyslet nad tím, zda během vašeho studia na ZŠ a SŠ,  jste měli možnost 
v matematice přemýšlet? Z jakého důvodu to šlo, nešlo? 

V dnešní době existují základní metody, techniky, aktivity, modely, kterými lze kritické 
myšlení rozvíjet, ale ne všechny lze v matematice použít. Hlavní problém bývá v psaní a čtení, 
protože ty jsou v matematice zastoupeny v menší míře než v ostatních předmětech. 
V matematice se proto hodně metod musí modifikovat. Přirozený jazyk je třeba nahradit nebo 
doplnit jinými znakovými systémy a místo psaní zařadit, zejména v geometrii, kreslení a 
modelování. 

 

 

 

 

 



01.0_EUR 
 

Princip E-U-R 

Co to je?  
Model používaný v kritickém myšlení. Je tvořený fází evokace (E), fází uvědomění si významu 
(U) a fází reflexe (R). Je vhodný pro situace, kdy se mají osvojit nějaké poznatky.  
V čem pomáhá? 
Pomáhá učiteli, aby plánoval výuku tak, aby zachovala co nejvíce rysů přirozeného učení, které 
je nejefektivnější. Umožňuje propojování starého s novým, kdy na začátku učení není mysl 
prázdná. 
Doporučení: 
Důležité jsou osobní průběžné zápisky a dostatek času na každou tu fázi 
Kdy není vhodná: 
Pro zážitkové učení, nebo učení postavené pouze na vlastním vývoji (lze spíše využít Kolbova 
cyklu) 
E-U-R a matematika: 
Je to univerzální model, který lze v matematice použít. Nějaké metody, techniky, aktivity se ale 
musí upravit, popřípadě vymyslet jiné.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.1_Evokace_EUR 
 
Co je úkolem 
Snažíme se o to, aby se žáci soustředili na uvažování o tématu. Žáci si mají vybavit již známé 
informace, poznatky a zkušenosti s daným tématem. Pomáhá v zařazování nových pojmů do již 
existující systému žákových zkušeností 
 
Co je cílem: 
Přinutit žáka přemýšlet nad tématem, dát možnost mu zjistit, na jaké úrovni jsou jeho znalosti, 
vzbudit jeho zájem a vnitřní motivaci (zvědavost). 
 
Téma, otázka: 

Otázka musí mít v sobě uloženo více možností odpovědí z různých úhlů pohledu. 
 
Metody, které lze použít: 

 Brainstorming 
 Volné psaní 
 Myšlenková mapa 
 Pětilístek 
 Kostka 
 Klíčová slova 
 Zpřeházené věty 
 V. CH. D. (Vím – Chci se dozvědět – Dozvěděl jsem se)  
 Kmeny a kořeny 

 
Jak dosáhneme toho, aby se žáci soustředili na uvažování o tématu? 
Po žácích chceme, aby pomocí nabízené metody vypisovali vše co ví o daném tématu, ale i 
domněnky, představy i když si nejsou jistí.  
 
Úkol učitele: 
Učitel zapisuje (v případě brainstormingu), nijak jinak do toho nevstupuje, mělo by se vyrojit 
víc možností, učitel děti napíná, probouzí zvědavost, jak to vlastně tedy je. 
 
Příklad využití vhodných metod v matematice 
Do evokace můžeme zařadit následující metody, které používá ve svých hodinách pan 
Roubíček: 
matematická rozcvička; 

Geometrická rozcvička může spočívat ve vypracování několika úkolů typu: „Narýsujte 
ve čtvercové síti kosočtverec a barevně vyznačte jeho úhlopříčky…“ nebo „Načrtněte 
lichoběžník a vyznačte, které jeho strany jsou rovnoběžné…“ U žáků tím rozvíjíme 
nejen dovednost vyjádřit obrázkem danou geometrickou situaci, ale také prověřujeme 
jejich geometrickou představivost a znalost geometrické terminologie. 

volné psaní (Napište, co víte o…); 
například „Napište, co víte o…“ nebo „Popište, co se vám vybaví, když se řekne…“, 
případně sestavovat věty či souvětí z klíčových slov, která se vztahují k probíranému 
tématu. 

tvorba vět ze zadaných klíčových slov; 



geometrický popis zadaného objektu (nejrůznější obrazce a obrázky složené 
z geometrických útvarů); 

Okem geometra. Její podstatou je geometrická interpretace vizuálního vjemu. Žáci mají 
za úkol nejprve si pozorně prohlédnout obraz a potom napsat, jak by tento obraz 
geometricky pojmenovali, a zdůvodnit, proč právě tak. Obraz pro evokaci pojmu 
čtyřúhelník, byl sestaven z deseti různobarevných čtyřúhelníků (viz obr. 1). 

 
 
 Čtyřúhelníky jsem volené tak, aby byly zastoupeny všechny základní typy 
čtyřúhelníků, s nimiž se mají žáci seznámit a které se mají naučit rozeznávat. Navíc celý 
obraz měl tvar čtverce, čímž se dá demonstrovat jistá výjimečnost čtverce jako 
pravidelného čtyřúhelníku. 

geometrická mozaika  
(v mozaice vybarvit pole podle zadaného klíče – kupříkladu všechny lichoběžníky 
zeleně apod.), ze které pak vznikne nějaký tematický obrázek nebo text; Geometrickou 
mozaikou se rozumí obraz, který je sestaven z geometrických útvarů a jenž v sobě 
skrývá určitý objekt. Cílem je objevit skrytý objekt vybarvením části mozaiky na 
základě daného klíče. Žáci například dostali mozaiku na obr. 2a a měli za úkol vybarvit 
všechny rovnoběžníky a lichoběžníky (tj. klíčem k objevení skrytého objektu byla 
klasifikace čtyřúhelníků, resp. mnohoúhelníků).  

 
V případě mozaiky na obr. 2a bylo skrytým objektem slovo konstrukce, jak je 
znázorněno na obrázku 2b, neboť uvedená mozaika byla použita v evokační fázi hodiny 
zaměřené na konstrukce rovnoběžníků a lichoběžníků. Je třeba poznamenat, že aktivity 
tohoto typu zaujmou i velmi slabé žáky a že správnost řešení si mohou žáci sami snadno 
ověřit. Žáky, kteří by byli s vybarvováním mozaiky hotovi dříve než ostatní, můžeme 



zaměstnat například úkolem: „Spočítejte, kolik je v mozaice rovnoběžníků a kolik 
lichoběžníků.“ 

modelování objektů (ze stavebnice, dostupných modelů, papíru apod.); 
K propojení planimetrických a stereometrických poznatků je důležité používat 
trojrozměrné modely i v hodinách věnovaných planimetrii. Pojem čtyřúhelník může být 
evokován nejen pomocí obrázku, jak bylo ukázáno výše, ale i prostřednictvím několika 
modelů těles, z kterých lze sestavit modely reálných objektů, například domů (viz obr. 
3).  

 
K tomuto účelu používám stavebnici sestávající z modelů hranolů, jehlanů a těles z nich 
složených. Skupina žáků nejprve sestaví model domu (případně ještě nakreslí jeho 
pravoúhlé průměty) a potom geometricky popíše tvar jeho stěn. Následuje diskuse o 
tom, které geometrické útvary (například čtyřúhelníky) žáci identifikovali. Stavebnici 
lze využít také později při počítání obvodů a obsahů čtyřúhelníků a v mnoha dalších 
geometrických tématech. 
Při modelování žáci získávají nejen konkrétnější představu o geometrických útvarech, 
ale také zkušenosti, které mohou později uplatnit při řešení konstrukčních či metrických 
úloh. V hodině věnované klasifikaci čtyřúhelníků žáci modelovali pomocí 2, 3 nebo 4 
pravoúhlých trojúhelníků vystřižených z barevného papíru různé čtyřúhelníky (viz obr. 
4).  

 



Jejich úkolem bylo najít všechny navzájem různé čtyřúhelníky, které lze z daných 
trojúhelníků sestavit, potom modely čtyřúhelníků nalepit na arch papíru a ke každému 
z nich napsat, zda jde o rovnoběžník, lichoběžník, nebo různoběžník. Práce, které žáci 
při této aktivitě vytvořili, byly využity v následujících hodinách při určování vlastností 
čtyřúhelníků. 

domovské a expertní skupiny (třída současně pracuje ve dvojím rozdělení na zadaných 
úkolech dvojího rázu). 

Žáci se nejprve rozdělili do skupin pomocí karet s geometrickými pojmy. Každý žák 
dostal kartu, na níž byl uveden jeden geometrický útvar (například střed kružnice, 
úhlopříčka, osa úsečky, deltoid apod.), a měl za úkol najít na tabulích rozmístěných v 
učebně nadřazený pojem (například bod, úsečka, přímka, mnohoúhelník apod.). Po 
rozřazení napsala každá skupina větu vyjadřující to, co spojuje dané geometrické útvary. 
Například žáci s kartami úhlopříčka čtverce, hrana krychle, těžnice trojúhelníku, 
základna lichoběžníku, strana kosodélníku ve skupině ÚSEČKA napsali: „Jsou 
ohraničené.“ Takto vytvořené skupiny představovaly domovské skupiny, rozdělení do 
expertních skupin proběhlo podle čísel na kartách. Každá ze čtyř expertních skupin se 
zabývala jedním okruhem vlastností čtyřúhelníků (1 – strany, 2 – vnitřní úhly, 3 – 
úhlopříčky, 4 – souměrnost), a to na základě pracovního listu s otázkami, který dostal 
každý žák. Každá skupina měla k dispozici jeden nebo dva listy s modely čtyřúhelníků, 
které vytvářely v předcházející hodině. V domovských skupinách pak žáci vytvářeli 
přehled vlastností jednotlivých typů čtyřúhelníků. K tomuto účelu dostali pracovní list 
s tabulkou. K jejímu vyplňování žáci používali nejen své písemné záznamy z expertních 
skupin, ale rovněž učebnice a další materiály.  
 

Úkol: Vyberte si nějaké téma z matematiky, položte otázku a zkuste vymyslet 5 různých příkladů 
pro fázi evokace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10_modre_trojuhelniky 

Ukázka pomůcky: 
 

 
 
Popis pomůcky:  

 Dvanáct shodných pravoúhlých trojúhelníků, s úhly 30°, 60°, 90° 
 Předlohy obrazců 

 
Užití pomůcky ve výuce:  

 skládání tvarů dle předlohy 
 skládání a rozklad rovinných útvarů 
 seznámení se základními pojmy pravoúhlého trojúhelníku  
 výpočet obvodů a obsahů trojúhelníků 

 

Možnosti práce s pomůckou v matematice:  
 Rozložte si 12 trojúhelníků před sebe a začněte je podle sebe kombinovat. Zkuste se spolužáky 

nalézt co nejvíce možností. A zjistěte, která možnost se vyskytovala nejčastěji a kdo vymyslel 
originální obrazec, který nikdo jiný ve třídě nevymyslel? 
 

 
 

 Jsi architekt, který se rád inspiruje v gotických katedrálách, rád se inspiruje mandalami, které 
jsou základem indické posvátné architektury, či obdivuješ islámské umění, které geometrii 
rozvíjí v obrovském rozsahu. 



 
 
Pomocí kartičkových předloh složte z modrých trojúhelníků dané obrazce a zkuste je včlenit 
do vámi navržených dveří katedrály. 
 

 
 

 Co když předlohou bude jen obrys výsledného obrazce? Poradíte si? 
 

 
 
 

 Z modrých trojúhelníků poskládejte dvanácticípou, šesticípou a čtyřcípou hvězdu. Co všechno 
může hvězdář se zálibou matematiky z hvězd vyčíst? 
 

 



Například se dají vypočítat jednotlivé úhly v trojúhelnících, pokud se všechny úhly potkají 
uprostřed, že mají dohromady 360°, atd. 
 

 Zkuste pomocí modrých trojúhelníků sestavit co nejvíce vámi známých rovinných útvarů. 
Vidíte nějaké konkrétní použití v rozdělení rovinných útvarů na trojúhelníky? (příloha 1) 
 

         
 
 
Šablona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: možnosti skládání pravoúhlých trojúhelníků 

 

Roubíček, F. Jak v matematice nemyslet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08_M_Kostka 
 

Metoda, která umožňuje nazírat na téma z mnoha úhlů pohledu. Název vznikl podle stěn kostky, 
kterých je šest, stejně jako pohledů na téma.  

Úvod: Učitel stanoví námět, o kterém mají žáci pomocí kostky přemýšlet. 

Jednotlivé stěny kostky: 

POPIŠ: podívej se na předmět (námět) zblízka a popiš, co vidíš (barvy, tvary, typické znaky) 
POROVNEJ: čemu se téma podobá, od čeho se téma liší 
VYBAV SI/ASOCIUJ: co se ti vybaví, když se řekne… 
ANALYZUJ: z čeho se daná věc skládá 
APLIKUJ: jak to můžeš použít 
ARGUMENTUJ: pro a proti – klady a zápory 
 
Čas: První volné psaní může trvat 5 minut, další části mohou být kratší – tj. minimálně dvě 
minuty, záleží na vyspělosti třídy a náročnosti tématu. 

Závěr: Na závěr si jednotlivé strany kostky žáci přečtou ve dvojicích, tj. např. každý vybere 
dvě, které považuje za nejzdařilejší, a přečte je spolužákovi. Učitel může vyzvat žáky, aby sami 
přečetli některou ze stran kostky nahlas, případně požádá žáky, aby doporučili zápis některého 
ze svých spolužáků – ten ovšem může veřejné čtení odmítnout. 

Další využití: Kostku lze využít i tak, že se na jednotlivé strany napíší také jiné úkoly, u kterých 
nezáleží na pořadí. Např. po přečtení textu jsou na ní napsané postavy příběhu, jejichž postoje 
k nějakému problému mají žáci popsat. Každý si může kostkou hodit, a vybrat si tak některou 
z postav. 

Kdy použít: Metoda je vhodná jak pro vstupní část hodiny, kdy žáci sami zjišťují, co o tématu 
vědí, tak pro závěrečnou část, v níž žáci shrnují, co nového se dozvěděli. 

Inspirace: 
 Pište společně s žáky, dáváte tím najevo, že i Vás téma zajímá. 
 Pokud se žáci pomocí kostky zabývají nějakým předmětem, je vhodné, aby daný 

předmět měli před sebou. 
 Učitel přinese do třídy kostku, nejlépe větší velikosti, vytvořenou z kartonu, či dětskou 

hrací kostku polepenou papírem. 
 
Příklady: Lze využít v geometrii v učivu o rovinných útvarech, geometrických tělesech 
 
Otázky k zamyšlení: 

 Je  třeba  projít  všechny stěny kostky? 
 Musíme dělat jednu stěnu kostky po druhé v uvedeném pořadí? Nebo můžeme kostkou 

házet? 
 Pro kterou fázi třífázového modelu můžeme tuto metodu použít? 
 Jaké jsou varianty/modifikace použití této metody? Jak zabránit, aby se žákům kostka 

neomrzela? 
 



01.2_Uvedomeni_EUR 
 
Co je úkolem 
Žáci mají ve druhé fázi více pracovat s novými informacemi přicházejícími z vnějších zdrojů a 
propojovat je s již známými informacemi, které si vybavili v první fázi. 
 
Co je cílem: 
Pracují se zdrojem informací, porovnávají, zdroj zpracovávají aktivně, upravují to, co zatím 
věděli, budují chuť se učit. 
 
Téma, otázka: 
Jakým způsobem budou žáci zkoumat a osvojovat si obsah hodiny? 
 
Zdroj informací:  
Text, učitelův výklad, vyprávění experta, experiment, videoprojekce, návštěva muzea, galerie, 
ukázkové řešení výpočtu… 
 
Metody, které lze použít: 

 I. N. S. E. R. T. 
 Podvojný deník 
 Skládankové učení 
 V. CH. D. (Vím – Chci se dozvědět – Dozvěděl jsem se) 
 Čtení s otázkami 
 Učíme se navzájem 
 Pracovní listy 
 Řízené čtení 
 Párové čtení  

Úkol: Zkuste promyslet, jak by bylo možné žákům předložit teorii tak, aby v rámci hodiny to 
oslovilo co nejvíce typů studentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.2.1_Uvedomeni_EUR_matematicke_pribehy 
Matematické příběhy, matematické knížky, matematický poslech 

- 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, divadlení představení, film, 
ukázkové řešení příkladu… 

 
A) Matematické příběhy 

Prostřednictvím čtení můžeme žáky uvést do matematické situace, vyzvat je k matematické 
diskuzi, přimět je k řešení matematického problému. 

 

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 

 

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. 



Příklad příběhu od F. Roubíčka: 

V zámecké zahradě:  

o použít jako úvod do problému konstrukce obrazce v reálném prostředí (tzv. 
provázkové geometrie) 

o ideální pro outdoorovou aktivitu 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 



B) Matematické knížky 

Lze v nich příběhy najít a upravit si 

Příklad: 

Guedj Denis: Papouškův teorém (Ikar, Praha 2000) 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



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

 

 

 



 

 

 

 



V těchto případech 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. 

 

 

C) Matematické básně 
 
Barbora Brzósková 
 

„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.“ 
 
 

D) 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 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-souzneni-mozku-ceskem-vynalezci-a-zaludne-
matematice-8035711    

Když o lásce rozhoduje jízdní řád a matematika 37:08 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-nevericich-matematicich-nejstarsi-lebce-a-arzenu-
pod-snezkou-8046391 

Věří matematici svým výpočtům? 1:47 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-chytrych-sykorkach-energii-hvezd-a-matematice-
barona-prasila-8042166 

Rozuměl baron Prášil matematice? 30:20 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-nejvetsim-krateru-nejhlasitejsim-zvireti-a-
simpanzich-detech-8117032 

Múžeme logikou vysvětlit gravitaci? 37:08 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-vrazdici-vose-podzemni-vode-a-poutovych-tricich-
8028965 

Porušují pouťové triky zákony matematiky? 34:25 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-bourkach-rybe-s-neviditelnymi-zuby-a-
matematickych-cifrspionech-8021292 

Matematičtí čifršpioni 30:00 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-nekonecnem-hotelu-nesrovnalostech-o-janu-
husovi-a-ockovani-proti-7976417 

Nekonečný hotel budí úžas 35:58 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-kongresu-rozehnanem-tanky-starnuti-mozku-a-
bludnych-hvezdach-7967667 

Co by říkal Pyhagoras na virtuální realitu? 21:15 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-fascinaci-cisly-prevratne-plavbe-benatkach-
vzeslych-z-bazin-a-o-7644558 

Proč věříme velkým číslům? 17:20 

 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-zahadnem-letu-pampelisek-capu-velkem-jak-zirafa-
dinosaurech-nebo-7693443 

Odmocnina ze dvou a lidské štěstí 01:15 



 https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-matematice-koronaviru-nejstarsi-baji-a-
marianskem-sloupu-8166155 

Poradí matematika co s coronavirem? 1:19 
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I.N.S.E.R.T. 

Co to je: 
Metoda kritického myšlení, která žákům umožňuje podrobně zpracovat předložený text a 
případně jej následně tvůrčím způsobem rozvíjet.  
 
Na úvod: 
Je dobré, když před prací proběhne brainstorming, který obsahoval jak informace, tak i 
domněnky a otázky, tak se se to pak dá porovnat s výsledkem. 
 
Jak na to: 
Žáci si text individuálně pečlivě pročítají a k jednotlivým pojmům a větám přiřazují předem 
dohodnutá znaménka.  

 Známá myšlenka, je v souladu s mými dřívějšími vědomostmi – odškrtneme 
(fajfka)  

 Nový poznatek, informace je pro mě nová, přijímám ji – znaménko „+“  
 Myšlenka, se kterou nesouhlasím, informace je  v rozporu s tím, co vím 

z dřívějška, nepřijímám ji – znaménko „–“  
 Pojem, o kterém se chci dozvědět více, informaci nerozumím, je mi nejasná, 

potřebuji ji rozvést, konkretizovat, abych ji přijal – znaménko „?“ 
 

Reflexe: 
Po třídě pověsíme 4 papíry, žáci do nich zapisují to nejdůležitější, co si tak označily. Pokud už 
se shodují s někým, tak tam udělají čárku, zjistí se, co je pálí nejvíc pálí. 
Některé mínusy klidně můžeme dát za DÚ, na závěr shrnout. 
 
Doporučení: 
Je potřeba dobře žáky seznámit s danou metodou. Je dobré pravidla pro označování textu 
pověsit ve třídě na viditelném místě. Každý žák má svůj předtištěný text.  
 
Využití: 
Ujasnění si myšlenek ke zpracovávanému tématu. Co vím a co nevím, k dané věci. O které chci 
psát. Metoda učení se, pochopení probírané látky. Lze využít ve fázi uvědomění a reflexe. 
 

Varianty: 
Lze pracovat i ve dvojicích. Místo popisovaného značení můžeme zvolit barevné značení 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příklad: 
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V-CH-D 

Co to je: 
Metoda kritického myšlení, která pedagogům umožňuje provést žáky celou vyučovací hodinou. 
 
Na úvod: 
Je potřeba žákům rozdat tabulku (popřípadě si ji zakreslí sami) 

Vím Chci vědět Dozvěděl jsem se 

      

 
1. Fáze: Vím 

Cíl: Získat materiál, na němž mohou dále stavět. Odhalí jejich mylné předpoklady 
(velké plus této fáze). 
Instrukce pro žáky 1: Zamyslet se nad tématem. Vzpomenout si, co o něm ví, nebo co 
si myslím, že ví. Zapsat si vše, co je napadne, i když si nejsou jistí. V dalším kroku si 
to opraví.  
Na co dávat pozor: Musí se pevně stanovit doba. 
Instrukce pro žáky 2: Mohou udělat dvojice a probrali mezi sebou, co zapsali do 
sloupečku Vím. Doplní si navzájem, co jim přijde zajímavé.  
 
 

2. Fáze: Chci vědět 
Cíl: Formulovat vlastní otázky (podpora vnitřní motivace) 
Úkol: Poznamenat si všechny otázky k tématu.  
Doporučení: Ideální na závěr shrnout dohromady. Učitel zapisuje otázky žáků na tabuli. 
Pokud s nějakou otázkou nějaký žák nesouhlasí, připíše se k ní otazník, ale nemaže se. 
Vstup pedagoga: Učitel může žáky návodnou otázkou směřovat i k tomu, o čem ví, že 
bude důležitým podtématem hodiny. Může se např. zeptat: „bavili jste se někdo o tom, 
jak je možné udělat záhon tvaru kruhu jen pomocí provázku a klacíku?“ V tuto chvíli 
učitel žákům nesděluje žádné nové informace, neodpovídá na jejich otázky a neopravuje 
ani jasné omyly žáků! 

 
 

3. Fáze: Dozvěděl jsem se 
Cíl: Získat odpovědi na položené otázky 
Úkol: Žáci dostanou text, přečtou si ho a zapíší, co se dozvěděli. 
Důležité: Zapisovat si ucelené informace, ne jen heslovitě. Zvolit vhodný text, jak 
obsahově, tak úrovňově. Pokládat si otázky spolu s žáky (ukážete zájem o téma, 
nasměrujete přemýšlení žáků. ) 
 
 

Závěr:  
Podstatné je se v závěru vyučovací jednotky vrátit k původním předpokladům i k otázkám, 
upřesnit je, zkorigovat… otázky, na něž nebyla nalezena odpověď, napsat na nějaké viditelné 



místo, či vyzvat žáky, aby se jim věnovali v rámci mimoškolního bádání. Pokud k tomu 
nedojde, je možné, že si žáci nakonec zapamatují jen neúplné či mylné informace, které již 
uvedli na začátku hodiny. 
Není možné aplikovat: 
Pokud žáci s brainstormingem ještě nepracovali a nejsou zvyklí klást si otázky.  
 
Návrh otázek pro zpětnou vazbu (vzbudit v nich touhu v dalším poznávání tématu) 
(nezadávejte všechny najednou, vyberte dvě tři) 
Která informace tě dnes nejvíce zaujala? 
Uvědomil/a sis dnes něco podstatného? 
Zůstává něco, čemu by ses rád věnoval/a i dále? Jakou formou? 
Co Tě zaujalo na poznatcích tvých spolužáků? 
Jaká část hodiny byla pro tebe nejpřínosnější? 
Co ti dnes při práci dělalo největší potíže? 
 
Úkol: 
Zkuste najít vhodný matematický text, který by mohl být použit při realizaci metody V-CH-D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.3_Reflexe 
 
Co je úkolem 
Zjistit, zda si žáci uvědomili svůj posun. 
V poslední fázi mají žáci přijít na to, co nového se naučili, co nového si vůbec uvědomili, co se 
jim na nových i starých informacích líbilo nebo naopak nelíbilo a co by se chtěli ještě naučit. 
Součástí je také reflexe vyučovacího procesu (jak vnímali jednotlivé fáze hodiny, jak se při 
výuce cítili apod.). 
 
Co je cílem: 
Žáci budou vyjadřovat myšlenky svými slovy, vyměňovat si navzájem názory, budu umět si 
formulovat závěrečné pochopení po svém. 
 
Téma, otázka: 
Jak žáci využijí obsah a smysl toho, co se v hodině naučili? 
 
Metody, které lze použít: 

 Myšlenková mapa 
 Pětilístek 
 Kostka 
 Volné psaní 
 Brainstorming 
 I. N. S. E. R. T. 
 Vennův diagram 

 
Úkol učitele: 
Nespěchat (nechat žákům tolik času, kolik je na dokončení úkolu potřeba, práci neurychlovat), 
nevykládat (učitelé hodně mluví a přitom žákům, i nechtěně, vkládají do hlavy myšlenky a 
postupy, které sami preferují), nekontrolovat a nevyrušovat žáky při práci. 
Ptát se, zda si uvědomili svůj posun, hlavně na ně nespěchat, musí to říct podrobně, musí si to 
sami shrnout. 
 
Příklad využití vhodných metod v matematice 
Z metod doporučovaných pro fázi reflexe doporučuje F. Roubíček Pětilístek.  Upozorňuje ale 
na to, že někdy bylo třeba jej upravit, neboť k abstraktním geometrickým pojmům žáci jen 
obtížně nacházeli vhodná slovesa.  
Tedy například ke slovu rovnoběžník nebo lichoběžník žáci nepsali „co dělá“, ale „co má“ (ve 
smyslu charakteristické vlastnosti): 

Rovnoběžník 

je rovnoběžný, pravoúhlý 

má 4 strany, 4 vrcholy, 4 vnitřní úhly 

rovnoběžník je konvexní čtyřúhelník 

čtverec 



Lichoběžník 

je konvexní a pravoúhlý 

má strany, ramena a dvojici rovnoběžných stran 

je to konvexní čtyřúhelník 

liché číslo 

F. Roubíček udává, že si pětilístku jako techniky cení zejména proto, že vypovídá mnohé o 
kvalitě žákovy představy a úrovni porozumění či užívání termínů.  

Vhodné jsou také techniky spočívající v dokončování vět nebo hledání slov (vět), která se 
vztahují k probíranému tématu a začínají písmeny klíčového slova (například „K konstrukce, 
O bod, N náčrtek, S strana, T bod, R rovnoběžník, U úhel, K konstrukce, C bod, E element“). 

Úkol: Pedagogové jsou z 80 % typu stability a řádu, proto závěrečná reflexe jim může dělat 
potíž v tom, že to nemají úplně pod kontrolou. Zkuste vymyslet, jak by si mohl učitel ve fázi 
reflece pomoci, aby nemusel vyjít ze své komfortní zóny, ale přitom dodržel pravidla reflexe. 

 

 

 

Vybrané vyučovací metody pro kritické myšlení v matematice 

I.N.S.E.R.T., V-CH-D metoda, Kostka, Pětilístek, Shlukování, Brainstorming, Analýza případů 
(case study), Diskuse, Situační případové metody, Inscenační metody, Dramatizace, 
Myšlenkové mapy, T-graf, Vennův diagram, Kooperativní bingo, Skládankové učení, Kmeny 
a kořeny, Třífázový rozhovor, Návštěvníci, Diamant, Dvojitý zápisník, Volné psaní, Turnaj, 
Sněhová koule, Alfa box, Klíčová slova, Zpřeházené věty, Učíme se navzájem, Pracovní listy, 
Řízené čtení, Párové čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09_myslenkove_mapy 
Myšlenkové mapy, shlukování, barevné sítě poznávání 

• 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), propojování na první pohled 
nesouvisejících informací 

 

Pro tvorbu myšlenkových map doporučujeme program:  

https://www.orgpad.com/list 

 

Myšlenkové mapy můžeme rozvíjet postupně až v barevné sítě poznávání, kdy můžeme 
jednotlivé části matematiky rozšířit do praxe a dalších oborů a souvislostí.  

Pod jednotlivá políčka můžeme vkládat text i obrázky, poznámky, úkoly, které se po rozkliknutí 
zobrazí. 

Lze se inspirovat a pokud není k dispozici internet, nebo ho mít nechceme, lze s žáky vytvářet 
mapy i sítě ručně. 

Doporučujeme stránku: 

http://digideti.cz/promena-vyuky-na-2-stupni-zs/ 

 



 

 

1. Zkuste si vytvořit mapu, či barevnou síť na téma Čtyřúhelníky. 
2. Zkuste si tu samou mapu, či síť vytvářet společně s žáky. 
3. Srovnejte obě možnosti mezi sebou. Co nového vám práce s mapou, sítí přinesla? 
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Práce s Orgpadem pro myšlenkové mapy a barevné sítě 

1. 

https://www.orgpad.com/list 

 

 

2. Je potřeba se registrovat 

Vpravo nahoře zmáčknete login. 

 

Vyjede vám přihlašovací tabulka 

 



Zmáčknete registr, vyplníte údaje a potvrdíte create user, na mail vám přijde potvrzovací 
mail, ten potvrdíte. 

 

3. Přes login se teď už přihlásíte na svůj profil 

Po příhlášení můžete začít tvořit mapu, síť 

 

 

4. Tvorba mapy, sítě 

Zmáčknete zelený kruh v pravo dole s +. 

 

 

 



Dostanete se do prostoru, kde budete mapu tvořit. 

Zmáčknete obdélník s Aa, vyberete barvu písma a dvakrát kliknete volně do prostoru. Místo 
Title napíšete název buňky a pod název si můžete napsat cokoliv k té buňce potřebujete, 
popřípadě lze vložit i obrázek. 

 

Pokud kliknu na modrý kruh se šipkou směřující dolů, Geometrie se mi uzavře. Abych viděla 
poznámky k ní, musím na ní zase dvakrát kliknout. 

 

Mohu si zvolit jinou barvu dalšího políčka a vytvořit ho 



 

Pokud potřebuju buňky spojit, zvolím dlouhou čáru vedle Aa a opět zvolím barvu. Přiložím 
myš na buňku, kterou chce spojovat, objeví se mi tam zelený kruh, na který kliknu. Potom 
kliknu na druhou buňku, se kterou chci tu první spojit, a vytvoří se mi tam čára. 

 

Táhnutím myši si mohu buňky libovolně posunovat. 

A takto postupně rozvíjím svoji mapu, síť, mohu vytvářet společně s žáky, mohu si rozdělit 
úkoly, mohu jim do poznámky psát svoje komentáře atd. 
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