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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,

máte-li v  rukou tento sborník, patříte pravděpodobně ke středoškolským pedagogům se zájmem  
o matematiku.

JCMM spojuje žáky, studenty, vědce i učitele v  mnoha oborech orientovaných na přírodní vědy, IT, 
techniku, medicínu a matematiku. Naším cílem je nejen podporovat nadané a talentované žáky  
a studenty, ale také pomáhat vytvářet prostředí, které bude motivovat všechny aktéry také ke zlepšování 
úrovně vzdělávání v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím projektu PolyGram jsme se snažili nabídnout 
aktivity pro ty, kteří mají zájem o zlepšování úrovně vzdělávání, zejména v matematice.

Projekt PolyGram, který byl spuštěn 1. listopadu 2017, zajistil organizačně více než 150 aktivit pro 
pedagogy a žáky. Do projektu se zapojilo přes 200 škol a téměř 500 nadšených pedagogů, bylo 
zveřejněno přes 1000 matematických materiálů. Finální setkání s ohledem na mimořádnou situaci pak 
probíhala netradičním online způsobem. Celkem jsme tak společně s matematikou strávili více než 1000 
hodin.

Tříletou týmovou práci výrazně podpořil Jihomoravský kraj. Poděkování patří rovněž spolupracujícím 
brněnským univerzitám, odborným garantům projektu a metodikům v  okresech, kteří tímto výrazně 
přispěli k rozvoji regionu.

Věřím, že Vás příspěvky v  tomto sborníku zaujmou a stanou se inspirací pro všechny, pro které je 
matematika královnou věd. 

RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM



4

OBSAH

SETKÁVÁNÍ PŘEDSEDŮ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ MATEMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 8

M-DÍLNY 18

M-TÁBORY 24

M-EXKURZE 30

M-SOUSTŘEDĚNÍ 40

VÝUKA MATEMATIKY NA SOŠ 46

VÝUKA MATEMATIKY V OKRESE BLANSKO  50

M-KROUŽEK NA 1. ST. ZŠ 54

M-KROUŽEK NA NIŽŠÍM STUPNI VÍCELETÉHO GYMNÁZIA 66

ÚVOD DO MATEMATICKÉ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 74 

SBÍRKA PŘÍKLADŮ K MATURITĚ 96

CÍLE PROJEKTU POLYGRAM 100



5



6



7

 KRAJŠTÍ ODBORNÍ 
GARANTI PROJEKTU 

POLYGRAM



8

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
krajský garant pro střední školy

Videopříspevek: https://bit.ly/3fDylQu

Setkávání předsedů předmětových 
komisí matematiky na středních školách

#1



9

 
 

Již při přípravě matematické části projektu PolyGram jsme považovali za stěžejní vytvořit síť 
učitelů matematiky na základních a středních školách v Jihomoravském kraji, kteří by se 
pravidelně setkávali, komunikovali spolu a předávali své zkušenosti a informace svým 
kolegům, s nimiž jsou v každodenním profesním kontaktu. Funkci takových „vyslanců“ plní 
v jednotlivých školách přirozeně předsedové předmětových komisí, kteří jsou jednak blízkými 
spolupracovníky ředitelů škol, jednak neformálními autoritami mezi svými kolegy. Proto 
jedním z našich prvních úkolů bylo vymyslet funkční mechanismus vzájemné spolupráce 
řídícího týmu projektu a předsedů PK.  

Bylo zřejmé, že vzhledem k jejich odlišnému počtu musí být jinak nastaven pro základní školy 
a jinak pro školy střední. Pro spolupráci předsedů předmětových komisí matematiky na 
základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií jsme proto zvolili formu jejich 
pravidelných setkávání s okresními metodiky v rámci všech sedmi okresů Jihomoravského 
kraje, kde jim okresní metodici předávali informace od krajských odborných garantů. 

Počet středních škol v Jihomoravském kraji není tak velký, abychom se s předsedy 
předmětových komisí jsme se nemohli setkávat přímo. Rozhodli jsme se, že v každém pololetí 
uspořádáme jedno takové setkání, kde se budeme navzájem informovat nejen o aktivitách 
projektu a dalších zajímavých akcích pro učitele matematiky, ale diskutovat i o problémech, 
které nás pálí v každodenním životě učitele matematiky. Atraktivitu takových setkání určitě 
zvýšilo pozvání zajímavých hostů, kteří měli co říci k aktuálním problémům výuky matematiky 
na středních školách. 

Tak jsme měli možnost besedovat s prorektorem Masarykovy univerzity Mgr. Michalem 
Bulantem, Ph.D., nejen o výuce matematiky na univerzitě, ale i o obecných změnách v pojetí 
vysokoškolského studia na MU. Vystoupení RNDr. Daga Hrubého, emeritního ředitele 
Gymnázia Jevíčko a dlouholetého zkušeného středoškolského učitele matematiky, na téma 
„Úlohy, které mám rád“ zaujalo zaplněnou aulu našeho gymnázia natolik, že jsme na místě 
rozhodli o jeho pokračování při dalším setkání, které bylo plánováno na letošní duben. RNDr. 
Hrubý ve své přednášce totiž nejen výstižně analyzoval matematické problémy, ale i trefně 
glosoval situaci v současném českém středním školství a nezřídka nutil posluchače k hlubšímu 
zamyšlení nad obecným významem vzdělávání. Bohužel  koronavirová pandemie znemožnila 
další osobní setkání účastníků, a proto musí jen sami promýšlet vlastní odpovědi na podněty, 
které jim RNDr. Hrubý předložil ve svém písemném příspěvku.  

Další setkání, jemuž se budu nyní podrobně věnovat, se uskutečnilo s pracovnicemi Centra pro 
zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), PhDr. Evou Řídkou a Mgr. Danou Tomandlovou, 
které v CERMATu zodpovídají za tvorbu didaktických testů z matematiky pro maturitní  
a přijímací zkoušky a pro zkoušku Matematika+ (M+). Diskuse se převážně zabývala přijímací 
a maturitní zkouškou, o zkoušce M+ padla jen letmá zmínka. Proto o ní pojednám nyní 
podrobněji a v závěru svého příspěvku ukážu řešení několika úloh, které byly při této zkoušce 
zadány. 
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Projekt tzv. státní maturity, který byl připravován již od konce minulého století, byl poprvé 
naostro spuštěn v r. 2011. V původním formátu státní maturity byly všechny zkoušky) 
z českého jazyka, cizích jazyků i z matematiky) dvouúrovňové. Zkouška základní úrovně měla 
prověřit zvládnutí povinného učiva v daných předmětech u všech středoškoláků v ČR, zatímco 
vyšší úroveň měla prokázat schopnost maturantů úspěšně zvládnout úskalí vysokoškolského 
studia, přitom výběr úrovně každé zkoušky závisel pouze na rozhodnutí každého maturanta. 
Tento model vydržel pouze do roku 2013, kdy po smršti (zhusta neoprávněné) mediální kritiky 
přistoupilo ministerstvo školství k redukci dvou úrovní maturitních zkoušek jen na jedinou – 
tu základní. 

Složením maturitní zkoušky z matematiky v základní úrovni maturant v žádném případě 
neprokazuje schopnost úspěšného zvládnutí vysokoškolského studia těch oborů, v nichž je 
matematika důležitá. Je proto chvályhodné, že okamžitě po zrušení vyšší úrovně maturitní 
zkoušky z matematiky byl vypsán projekt na realizaci nepovinné zkoušky M+, která se již od 
roku 2014 stala nepovinnou zkouškou v rámci maturitní zkoušky. Požadavky na její úspěšné 
zvládnutí v podstatě kopírovaly ty, které byly potřebné k úspěšnému složení původní povinné 
maturity ve vyšší úrovni. I když  v r. 2017 byla zkouška M+ z maturitních zkoušek vyčleněna  
a stala se samostatnou zkouškou, fakticky se ani  na její organizaci ani na jejím vyhodnocení 
nic nezměnilo. Je zadávána i opravována CERMATem a zařazena do jednotného zkušebního 
schématu. O jejím absolvování obdrží každý vyzkoušený certifikát, který v současné době 
akceptuje stále více vysokých škol. Některé fakulty odpouštějí úspěšným absolventům této 
zkoušky přijímací zkoušky, některé je při přijímacím řízení výrazně bonifikují. Pro VUT v Brně 
je tato zkouška významným kritériem při výběru 500 nastupujících posluchačů, jimž je 
poskytnuto jednorázové prospěchové stipendium. 

Úspěšné složení zkoušky M+ je pro začínající vysokoškoláky dobrou záruku, že jejich vstupní 
znalosti z matematiky jsou na takové úrovni, aby jim umožnily dobrý start v matematických 
předmětech jejich vysokoškolského studia. Proto považuji za velmi užitečné tuto zkoušku mezi 
maturanty propagovat a ve volitelných předmětech je připravovat na její úspěšné zvládnutí. 

Na závěr svého příspěvku jsem vybral několik úloh z předchozích ročníků této zkoušky  
a uvádím i jejich možná řešení.  Všechny úlohy jsou z tematického celku „Kombinatorika  
a pravděpodobnost“, který bohužel obecně nepatří mezi středoškoláky k oblíbeným, ačkoli 
k jeho zvládnutí je potřeba jen minimum vstupních znalostí. Snad alespoň trochu přispějí 
k popularizaci celé zkoušky mezi budoucími maturanty a jejich učiteli. 
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Příklad 1 (M+, 2017, úloha č. 9, 1 bod) 

Deseticiferné číslo má být sestaveno ze stejného počtu pětek a nul. Vypočtěte, kolik různých 
lichých čísel lze uvedeným způsobem sestavit. (V záznamovém archu uveďte stručný postup 
řešení). 

Řešení: 

Aby hledaná čísla byla deseticiferná a lichá, musí začínat i končit číslicí 5. Budeme zkoumat, 
kolika způsoby lze na zbylých 8 míst rozmístit 3 pětky a 5 nul. Vybereme tedy z 8 míst ta tři, 
na něž napíšeme cifru 5 (a zbylá místa doplníme nulami).  

Hledaný počet je  �83� = 8!
5!∙3!

= 56. 

  

Příklad 2 (M+, ilustrační test, úloha č. 17, 2 body) 

Pětimístné přirozené číslo je sestaveno z pěti různých číslic. Uprostřed je vždy číslice 6. 
Všechny číslice jsou seřazeny sestupně, tedy od největší po nejmenší. (Daným podmínkám 
vyhovují např. čísla 97 650 a 87 631. Kolik různých čísel je možné uvedeným způsobem 
sestavit? 

A) 324  B) 180  C) 45   D) 36   E) 18 

Řešení: 

Vybereme nejprve číslice, které předepíšeme před pevně umístěnou číslici 6. Vybíráme tedy 
některou dvojici ze tří číslic {9, 8, 7}, každou vybranou dvojici lze požadovaným způsobem 
uspořádat právě jednou. Pro výběr prvního dvojčíslí máme tedy 3 možnosti. Podobnou 
úvahou určíme počet výběrů posledního dvojčíslí, které budeme vybírat některým z �62� =
15 způsobů z číslic {5, 4, 3, 2, 1, 0}. Je tedy možné sestavit celkem 3 ∙ 15 = 45 různých čísel 
požadovaných vlastností. 

 

Příklad 3 (M+, 2014, úloha č. 17, 2 body) 

Číslo, které se čte stejně zleva jako zprava, se nazývá palindrom. Uvažujme všechny 
pětimístné palindromy, které mají první číslici větší než druhou (např. 70 207, 21 112, 82 128 
apod.). Kolik různých palindromů je možné uvedeným způsobem sestavit? 

A) 360  B) 450  C) 720   D) 810  E) 900 
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Řešení: 

Hledané číslo bude úplně určeno, pokud vybereme požadovaným způsobem jeho první dvě 
číslice a číslici stojící uprostřed. Je jasné, že pro výběr prostřední číslice máme 10 možností – 
může to být kterákoli z cifer {0, 1, … ,9}. První dvojčíslí lze vybrat �102 � = 45 způsoby – z 10 
číslic vybereme některé dvě, které jediným povoleným způsobem uspořádáme. Jsou-li 
prostřední číslice i první dvojčíslí vybrána, je hledaný palindrom jednoznačně určen – na jeho 
„konec“ dopíšeme první dvojčíslí v opačném pořadí.  

Proto je hledaný počet palindromů roven 10 ∙ 45 = 450. 

 

Příklad 4 (M+, 2019, úloha č. 14, 3 body) 

Ve skupině je 23 párů (muž a žena). Určete, kolika způsoby (A-F) lze z této skupiny vybrat 

a) trojici osob, z nichž žádné dvě nejsou z téhož páru; 
b) trojici osob, z nichž žádné dvě nejsou z téhož páru, a alespoň jedna osoba je muž; 
c) čtveřici osob obsahující právě jednu dvojici z téhož páru. 

 
A) 7 590     B) 12 397     C) 13 409     D) 14 168     E) 21 252     F) jiným počtem 

Řešení: 

a) Určíme nejprve počet všech možných trojic bez omezení, od tohoto počtu pak odečteme 
počet „zakázaných“ trojic. Ze 46 osob lze trojici vybrat právě �463 � způsoby. „Zakázané“ 
budou právě ty trojice, v nichž se nacházejí muž a žena z téhož páru a ještě jedna ze 
zbývajících 44 osob. Pro celkový počet výběrů vychází 
 

�
46
3
� − 23 ∙ 44 =

46!
43! ∙ 3!

−  23 ∙ 44 = 15 180 − 1 012 = 14 168  

 
 

b) K řešení této úlohy využijeme výsledek z části a). Uvědomme si, že v každé vyhovující 
trojici z části a) jsou buď 3 muži, nebo 2 muži a 1 žena, nebo 1 muž a 2 ženy, nebo 3 ženy. 

Určíme proto, kolik je trojic složených ze samých žen – těch je �233 � = 23!
20!∙3!

= 23 ∙ 11 ∙
7 = 1 771 – a tento počet odečteme od výsledku z části a).  
 
Počet vyhovujících trojic je tedy 
 

14 168 − 1 771 = 12 397 
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c) Aby vybraná čtveřice vyhovovala podmínkám úlohy, musí obsahovat jednu dvojici osob 
z téhož páru a další dvě osoby nesmí tvořit pár. První dvě osoby (z téhož páru) vybereme 

23 způsoby, další dvě pak k pevně zvolenému páru přiřadíme  44∙42
2

= 924 způsoby.  

 
Celkový počet výběrů je tedy 
 

23 ∙ 924 = 21 252 
Příklad 5 (M+, 2015, úloha č. 22, 2 body) 

V osudí je 5 nenulových čísel a 3 nuly. Vylosovaná čísla se do osudí nevracejí. Jaká je 
pravděpodobnost, že v pětici tažených čísel budou právě dvě nuly? 

A) 1
4
  B) 5

28
  C) 15

28
   D) 3

56
  E) 13

56
 

Představme si, že čísla v osudí jsou napsána na kartičkách. Řešení této úlohy velmi usnadní, 
když i kartičky s nulami mezi sebou rozlišíme – např. tak, že je „obarvíme“. Ukážeme dvě 
různá řešení této úlohy. 

 

Řešení 1. 

Určíme nejprve počet 𝑁𝑁𝑁𝑁  všech možných výsledků tohoto pokusu, v němž postupně losujeme 
po řadě 5 kartiček z 8 různých a vytažené kartičky do osudí nevracíme. První kartičku 
můžeme vytáhnout 8 způsoby, pokud je vytažena, máme pro výběr druhé 7 možností, atd. 
Proto 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4. 

Nyní určíme počet 𝑀𝑀𝑀𝑀 všech tahů, v nichž jsou vytaženy právě dvě kartičky s nulami. 

Každý takový tah můžeme zašifrovat pěticí tvaru  (𝑎𝑎𝑎𝑎, 01, 02, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐), kde 01, 02 jsou kartičky 
s barevnými nulami a 𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐 jsou kartičky s nenulovými čísly. Vyberme nejprve místa pro 
kartičky s nulami – máme �52� = 10 možností, obsaďme tato vybraná místa „barevnými“ 
nulami – pro jejich výběr máme 3 možnosti, na vybraných místech můžeme tyto kartičky 2 
způsoby vyměnit. Nakonec určíme počet výběru kartiček 𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐 s nenulovými čísly – pro ně 
máme 5 ∙ 4 ∙ 3 možností. Proto 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 10 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3.  

Pro hledanou pravděpodobnost 𝑝𝑝𝑝𝑝 pak vychází 

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁

=
10 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3

8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4
=

15
28
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Řešení 2. 

Připusťme, že jsme pokus provedli, a zkoumejme, které 3 kartičky nám zůstaly v osudí.  
Všechny případy rozdělíme do disjunktních skupin podle počtu nevytažených barevných 
„nulových“ kartiček: 

a) 3 nulové kartičky – 1 možnost 
b) 2 nulové a 1 nenulová. Pro výběr nulových kartiček jsou 3 možnosti, 1 nenulová karta 

zůstala z 5 možných. Proto je nyní 3 ∙ 5 = 15 možností. 
c) 1 nulová a 2 nenulové. Nulovou kartu vybereme 3 způsoby, nenulové �52� = 10 

způsoby. Celkem je tedy 3 ∙ 10 = 30 možností 
d) Žádná nulová kartička. Pak jsou všechny 3 zbylé nenulové a je �53� = 10 možností. 

Celkový počet možných stavů v osudí po provedení tahu je proto 1 + 15 + 30 + 10 = 56, 
námi hledaná situace je popsána právě v případě c).  

Proto 

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
30
56

=
15
28

 

Celkový počet možných stavů v osudí po provedení pokusu lze spočítat i „přímo“ – stačí z 8 
různých kartiček vybrat ty tři, které v osudí zůstanou – a to lze �83� = 56 způsoby. 
Použijeme-li podobnou úvahu i na vylosované kartičky, máme další (třetí) řešení této úlohy: 
dvě nulové kartičky lze vybrat 3 způsoby, tři nenulové pak �53� = 10 způsoby, počet všech 

možných tahů je �85� = 56 Proto 

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
3 ∙ �5

3
�

�8
5
�

=
3 ∙ 10

56
=

30
56

=
15
28
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Příklad 6 (M+, 2018, úloha č. 13, 3 body) 

V balíčku zbylo 6 karet, po dvou od každé ze tří barev. Karty se po dvou rozdělí mezi tři hráče 
A, B, C. Ke každému jevu přiřaďte pravděpodobnost (A-F), s níž může nastat. 

a) Hráč A získá dvě karty téže barvy 
b) Hráč A získá dvě karty téže barvy a každý ze zbývajících dvou hráčů B, C bude mít dvě 

karty různých barev 
c) Alespoň jeden z hráčů A, B, C získá 2 karty téže barvy. 

 

A) 3
5
   B) 7

15
  C) 1

3
  D) 1

5
   E) 2

15
  F) jiná než výše 

uvedené 
Řešení: 

Určeme nejprve počet 𝑁𝑁𝑁𝑁 všech rozdání daných 6 karet mezi hráče A, B, C. Hráč A vybere své 
karty některým z �62� = 15 způsobů, hráč B pak vybere své karty některým ze �42� = 6 
způsobů. Zbylé dvě karty pak získá hráč C. Je tedy celkem 15 ∙ 6 = 90 možných rozdání; 𝑁𝑁𝑁𝑁 =
90. 

ad a) Pro výběr dvou „stejnobarevných“ karet hráče A jsou 3 možnosti.  Ze zbylých 4 
karet vybereme 2 pro hráče B některým ze �42� = 6 způsobů. Počet 𝑀𝑀𝑀𝑀1 všech 
rozdání je tedy 3 ∙ 6 = 18. Pro hledanou pravděpodobnost 𝑝𝑝𝑝𝑝1 platí 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝1 =
𝑀𝑀𝑀𝑀1

𝑁𝑁𝑁𝑁
=

18
90

=
1
5

 

 

ad b) Pro výběr karet pro hráče A jsou opět 3 možnosti. Vybereme-li barvu 1. karty hráče 
B některým ze 2 možných způsobů, lze ke každé kartě vybrat 2 různé karty třetí 
barvy. Proto dvojici karet pro hráče B lze vybrat 2 ∙ 2 = 4 způsoby a počet  𝑀𝑀𝑀𝑀2 všech 
rozdání je nyní 3 ∙ 4 = 12. Pro hledanou pravděpodobnost platí 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝2 =
𝑀𝑀𝑀𝑀2

𝑁𝑁𝑁𝑁
=

12
90

=
2

15
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ad c) Označme X (resp. Y, resp. Z) množinu všech rozdání, při nichž hráč A (resp. B, resp. 
C) získá 2 karty téže barvy a |𝑋𝑋𝑋𝑋| (resp. |𝑌𝑌𝑌𝑌|, resp. |𝑍𝑍𝑍𝑍|) počty těchto rozdání. Zajímá 
nás, kolik prvků má množina 𝑋𝑋𝑋𝑋 ∪ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∪ 𝑍𝑍𝑍𝑍. Podle principu inkluze a exkluze pro tři 
množiny, který lze odvodit pomocí Vennových diagramů, platí 

|𝑋𝑋𝑋𝑋 ∪ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∪ 𝑍𝑍𝑍𝑍| = |𝑋𝑋𝑋𝑋| + |𝑌𝑌𝑌𝑌| + |𝑍𝑍𝑍𝑍| − |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌| − |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| − |𝑌𝑌𝑌𝑌 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| + |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| 

 

Je jasné, že všechny první tři sčítance jsou stejné, stejně jako další tři sčítance. 
Sčítanec |𝑋𝑋𝑋𝑋| jsme určili v části a), platí |𝑋𝑋𝑋𝑋| = 18. Množina 𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌 obsahuje ta rozdání, 
kdy hráči A a B dostanou obě karty téže barvy. Pak ovšem i třetí hráč dostane dvojici 
stejnobarevných karet. 

Proto |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌| = |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| = |𝑌𝑌𝑌𝑌 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| = |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| = 6, neboť 3 barvy lze mezi 3 
hráče rozdělit 3! = 6 způsoby.  

Proto platí 

|𝑋𝑋𝑋𝑋 ∪ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∪ 𝑍𝑍𝑍𝑍| = |𝑋𝑋𝑋𝑋| + |𝑌𝑌𝑌𝑌| + |𝑍𝑍𝑍𝑍| − |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌| − |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| − |𝑌𝑌𝑌𝑌 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍| + |𝑋𝑋𝑋𝑋 ∩ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∩ 𝑍𝑍𝑍𝑍|= 3∙ 18 − 2 ∙ 6 = 42 

 

Pro hledanou pravděpodobnost 𝑝𝑝𝑝𝑝3 tedy platí 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝3 =
|𝑋𝑋𝑋𝑋 ∪ 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∪ 𝑍𝑍𝑍𝑍|

𝑁𝑁𝑁𝑁
=

42
90

=
7

15
 

 

Příklad 7 (M+, 2018, úloha č. 22, 2 body) 

V hotelu je 10 hostů. V tabulce je uvedeno, zda se domluví, či nedomluví anglicky nebo 
francouzsky. 

 domluví se francouzsky nedomluví se francouzsky 
domluví se anglicky 2 3 
nedomluví se anglicky 1 4 

  

Jaká je pravděpodobnost, že se spolu domluví anglicky nebo francouzsky dva náhodně 
vybraní hosté? 

A) 1
3
  B) 3

5
  C) 3

10
   D) 4

15
  E) jiná pravděpodobnost 
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Řešení: 

Tato úloha není obtížná, ale je zajímavá netradičním způsobem svého zadání 

Z 10 hostů lze dvojici vybrat některým z �102 � = 45 způsobů. 

Nyní určíme, v kolika z těchto dvojic se hosté spolu domluví. Z údaje v pravém dolním rohu 
tabulky usoudíme, že 4 hosté se nedomluví ani anglicky, ani francouzsky, proto je z dalších 
úvah vynecháme. Označíme A, B hosty, kteří se domluví anglicky i francouzsky, C, D, E hosty, 
kteří se domluví anglicky a F toho hosta, který hovoří francouzsky. Nyní už lze komunikující 
dvojice „vypočítat na prstech“: 

A-B (anglicky nebo francouzsky), A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, B-E, C-D, C-E, D-E (anglicky) a A-F a 
B-F (francouzsky).  

Nalezli jsme tedy 12 dvojic komunikujících hostů, proto je hledaná pravděpodobnost 𝑝𝑝𝑝𝑝 rovna  

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
12
45

=
4

15
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 RNDr. Peter Krupka, Ph.D
krajský garant pro víceletá gymnázia

Videopříspevek: https://bit.ly/2YJwBi5

 M-dílny  

#2
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  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. 
krajský garant pro SŠ s maturitou

Videopříspevek: https://bit.ly/2YQgTBA

M-tábory 

#3
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Základní informace 

● Realizace v době letních prázdnin, týdenní akce: pondělí – pátek, Medlov 

● M -tábory proběhly  dvakrát (2018, 2019) 

● Blíží se M-tábor 2020 – možnost účasti na letošním táboře 

● Aktivita pro žáky (ZŠ i SŠ) i učitele, účast zdarma 

● Pozitivní zkušenosti, spokojenost účastníků minulých běhů, bohatý matematický 
i volnočasový program 

 

Osobní zkušenosti, postřehy a pocity 

● Moje účast v roli lektora na táboře v roce 2019 

● Nová skupina účastníků, nesourodá, většina z nich se vzájemně nezná, z různých typů 
škol, s různou úrovní matematických znalostí dovedností 

● Účastníci připouští, že mají matematiku rádi, někteří se za to nestydí ☺ 

● „lektorská výzva“ – měl jsem přichystán bohatý a poměrně široký program, abych byl 
schopen manévrovat a přizpůsobit se přáním a reakcím publika  

 

Přehled programových okruhů pro žáky 

● Problematika nekonečna v matematice 

o Mohutnost nekonečných množin, Hilbertův hotel, pohlcovací zákony 

o Spočetné a nespočetné množiny, vztah racionálních a iracionálních čísel 

o Antinomie v teorii množin 

o Krize v matematice 

o Kurt Gӧdel a věta o neúplnosti 

o Hypotéza kontinua a další slavné nerozhodnutelné či nevyřešené problémy 

● Zlatý řez 

o Heronova konstrukce 

o Vlastnosti zlatého poměru, souvislost s Fibonacciho posloupností 

o Zlatý trojúhelník, zlatý obdélník, zlatá spirála, zlatý řez v pravidelném pětiúhelníku 

o Zlatý řez kolem nás - architektura, umění, příroda, … 
 

● Dirichletův princip 
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o Formulace a důkaz tvrzení 

o Užití v úlohách z různých oblastí matematiky (teorie čísel, geometrie, …) 

● Úlohy z teorie pravděpodobnosti 

o Úlohy o kostkách – využití v deskových hrách, paradoxy 

o Úlohy o hazardních hrách – prevence, poučení 

o Zajímavé aplikační úlohy s překvapivými výsledky 

● Úlohy z teorie her 

o Úlohy o hledání vítězné strategie pro některého z hráčů 

o Úlohy využívající invarianty 

o Úlohy ze šachového prostředí 

● Úlohy o pokrývání a obarvení 

o Úlohy o pokrývání různých typů útvarů (trojúhelníky, čtyřúhelníky) shodnými 
kruhy 

o Úlohy o dláždění čtvercových ploch různými typy kostek, využití podbarvení 
dlážděné plochy 

o Základy kombinatorické geometrie a aritmetiky 

o Problém čtyř barev a některé další úlohy o obarvování 

 

Přehled programových okruhů pro pedagogy 

● Maturita z matematiky 

o Státní maturita – současný stav, novinky, požadavky, časté problémy u studentů 

o Zkouška M+ 

o Profilová maturita z matematiky – možnosti, náměty, situace z pohledu různých 
typů škol 

o Výměna názorů a zkušeností, diskuse 

● Realizované bloky pro studenty z pohledu učitele 

o Přehled jednotlivých bloků, seznámení se s probíranou problematikou 

o Didaktický rozbor probíraných partií 

o Metodický rozbor vybraných konkrétních problémů 

o Reflexe, shrnutí, náměty do vlastní výuky 



27

Společné rysy vybraných témat (pro žáky) 

● 2 skupiny problémů: 

o Výkladové – k „přednášce“ publiku 

o Početní – ke společnému rozebírání 

● „Rekreační“ matematika (zábavná, zajímavá, pozoruhodná) 

o možnost popularizace (u složitějších pasáží třeba jen „příběh“ s historickými 
fakty a údaji) 

o filosofický pohled, antické kořeny „Matematika je královnou věd“ 

o „Vím, že nic nevím“ (Sókratés) 

● Přesah nad školskou matematikou 

● Možnost objevovat něco nového 

● Problémy nevyžadující složitý matematický aparát či znalosti publika – vhodné pro 
různorodé publikum 

● Hezky se řešící ve skupině (burza nápadů, „víc hlav víc ví“) 

● Možná „zásoba“ témat či problémů k využití též do suplovaných hodin, o kterých 
vyučující dopředu neví 

 

Ukázky konkrétních problémů (ze skupiny početních) – využití Dirichletova principu 

Věta. Máme-li nk+1 předmětů rozdělit do k přihrádek, pak v alespoň jedné přihrádce bude 
alespoň n+1 předmětů. 

Důkaz. Předpokládejme sporem, že v každé přihrádce je nejvýše n předmětů. To by ale 
znamenalo, že ve všech k přihrádkách je dohromady maximálně jen nk předmětů. 

Úlohy. 

1. Předpokládejme, že žádný člověk nemůže mít na hlavě více než 300000 vlasů. 
Dokažte, že pak v Brně musí žít alespoň dva lidé, kteří mají stejný počet vlasů. 
 

2. Adam skladuje své ponožky v jednom neprůhledném pytli. Má v něm ponožky čtyř 
různých barev - bílé, černé, modré a šedé (od každé barvy alespoň 10 kusů). Zda se 
jedná o ponožky na pravou či levou nohu, to Adam zásadně nerozlišuje. Kolik ponožek 
musí z pytle náhodně vytáhnout, aby měl jistotu, že z nich zkompletuje 

a) alespoň jeden pár (bez ohledu na to jaké bude barvy), 
b) alespoň dva páry (bez ohledu na to jaké budou barvy), 
c) alespoň dva páry téže barvy (bez ohledu na to jaké bude barvy). 
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3. Z množiny všech dvojciferných přirozených čísel vyberte co největší počet čísel tak, 
aby rozdíl žádných dvou z vybraných čísel nebyl dělitelný čtyřmi. 

 
4. Dokažte, že z každé skupiny sedmi prvočísel lze vybrat dvojici, která končí stejnou 

číslicí. Z jakého nejmenšího počtu prvočísel bychom mohli vybrat trojici čísel končících 
stejnou cifrou? 

 
5. Na představení v divadle se sešlo n diváků. Dokažte, že mezi nimi jsou alespoň dva, 

kteří ve skupině těchto n lidí mají stejný počet přátel. Přátelství přitom považujeme za 
vzájemný vztah, tedy je-li osoba A přítelem osoby B, pak i opačně osoba B považuje A 
za svého přítele. 

 
6. V obdélníku o stranách délek 12 cm a 9 cm leží 10 bodů. Dokažte, že při jakémkoliv 

jejich rozmístění mezi nimi musí existovat dva takové body, jejichž vzdálenost je 
nejvýše 5 cm. 

 

Řešení úloh. 

1. Je všeobecně známo, že Brno má více než 350 000 obyvatel. Můžeme je myšlenkově 
rozdělit do skupinek podle počtu vlasů, které má každý na své hlavě. Je evidentní, že 
musí existovat skupinka, která obsahuje alespoň dvě osoby. 
 

2.  

a) 5 (čtyři by ještě mohly být každá jiné barvy); 
b) 7 (z šesti ponožek musí být nutně schopen poskládat pár, dále může mít po 

jednom kusu ponožek čtyř různých barev, které pár netvoří); 
c) 13 (dvanáct ponožek může být takových, že má právě tři kusy od každé barvy). 

 

3. Žádná dvě vybraná čísla nemohou dávat stejný zbytek po dělení čtyřmi. Neboť možné 
zbytky po dělení přirozeného čísla čtyřmi jsou 0, 1, 2 nebo 3, lze vybrat maximálně 4 
čísla.Vyhoví například čtveřice čísel 10, 11, 12, 13. 

 
4. Prvočíslo zřejmě nemůže končit žádnou číslicí z množiny {0, 4, 6, 8}. Rozdělíme-li 

sedm čísel do šesti přihrádek podle toho, jakou číslicí končí, zjistíme, že v alespoň 
jedné z těchto přihrádek musí být alespoň dvě čísla.  
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Pro odpověď na druhou část otázky je třeba si uvědomit, kolik čísel může být 
v jednotlivých přihrádkách obsaženo. Sudé prvočíslo existuje jediné - číslo 2, taktéž 
prvočíslo končící cifrou 5 existuje pouze jedno, ostatní přihrádky mohou obsahovat 
čísel více (např. každé z čísel 11, 31, 3, 13, 7, 17, 19, 29 je prvočíslem). Proto máme 
jistotu, že z jedenácti prvočísel vždy vybereme trojici čísel končících stejnou cifrou. 
To, že tento počet je s požadovanou vlastností opravdu nejmenší, dokazuje množina 
deseti prvočísel {2,3,5,7,11,13,17,19,29,31} z nichž požadovanou trojici nevybereme. 
 

5. Rozdělme diváky do přihrádek podle počtu přátel, které ve skupině diváků mají. 
Každý mezi přítomnými má 0 až n-1 přátel, což představuje n přihrádek. Ovšem, je-li 
v hledišti taková osoba, která se přátelí se všemi ostatními diváky, pak tam není 
nikdo, kdo by neměl žádného přítele. To znamená, že alespoň jedna z přihrádek, 
které obsahují 0 a n-1 přátel, musí zůstat prázdná. Proto rozdělujeme n osob pouze 
do n-1 přihrádek, takže v alespoň jedné z nich budou alespoň dvě osoby. 
 

6. Zadaný obdélník lze rozdělit na 9 shodných přihrádek – menších obdélníků o délkách 
stran 3 cm a 4 cm. V alespoň jednom z nich tedy musí ležet alespoň dva z 
uvažovaných bodů. Největší možná vzdálenost nějakých dvou bodů ležících v jednom 
z menších obdélníků je přitom délka jeho úhlopříčky, tedy 5 cm. 

4 cm

3 cm 5 cm
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 Mgr. Jaroslav Hejný 
krajský garant pro ZŠ okresů Břeclav, Hodonín, Blansko, Vyškov

Videopříspevek: https://bit.ly/3hEjreP

M-exkurze

#4
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Základní informace 

● Za dané období proběhlo 33 exkurzí, kterých se zúčastnilo přibližně 500 žáků a 130 
pedagogů. 

● Každé exkurze se zúčastnili 3 pedagogové z různých škol, každý se svými pěti žáky. 
Dále byl přítomen jeden pedagog jako pozorovatel. 

● Při řešení úloh spolupracovali pedagogové s žáky jiných škol, a obě strany tak měly 
příležitost porovnat, jak probíhá výuka na jiných školách. 

● Někteří pedagogové pak využili jak podklady k exkurzi, tak na exkurzi získané 
poznatky k uspořádání osvětové aktivity pro ostatní žáky ve své škole. 

● Příklady byly uzpůsobené pro různý stupeň škol. Na prvním stupni jsou vhodné pro 
žáky čtvrtých ročníků, na druhém pak pro žáky osmých ročníků a pro příslušné 
ročníky víceletých gymnázií. 

● Žáci nižších ročníků byli s příklady schopni pracovat po vhodném přepracování 
zadání, naopak žáci vyšších ročníků neměli s příklady problém. 

● Mezi žáky ze základních škol a gymnázií se projevily drobné rozdíly v rychlosti řešení. 
Toho využívali lektoři a podněcovali žáky k diskusi nad jednotlivými úlohami. 

● Úlohy na jednotlivých exkurzích měly různorodé scénáře. Žáci si tak vyzkoušeli nejen 
prosté řešení úloh, ale i honbu za pokladem, řešení klíče pro otevření pokladnice či 
prolamování šifer. 

● Obrovské poděkování pak patří i partnerským institucím a jejich průvodcům, kteří 
účastníkům představili navštívená místa a dodali chuť nejen žákům k dalšímu 
objevování.
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Přehled exkurzí 
 
 

DRFG Arena, Brno 

I. stupeň 
Termín konání: středa 31. 10. 2018 
Místo konání: DRFG Arena, Brno 
Věk žáků: 9–11 let, 3. a 4. třída 
Průběh exkurze: 

● Prohlídka areálu DRFG Areny  
● Prohlídka zázemí DRFG Arény 
● Prohlídka trofejí a artefaktů HC Kometa Brno 
● Zkouška některých prvků tréninkového procesu 
● Šifrovací hra 
● Zhlédnutí části hokejového tréninku extraligového mužstva HC Kometa Brno 

 

II. stupeň 
Termín konání: 9. 1. 2020 
Místo konání: DRFG Arena, Brno 
Věk žáků: 13–15 let, 7. a 8. třída 
Průběh exkurze: 

● Prohlídka areálu DRFG Areny  
● Prohlídka zázemí DRFG Arény 
● Prohlídka trofejí a artefaktů HC Kometa Brno 
● Zkouška některých prvků tréninkového procesu 
● Matematické úlohy s hokejovou tematikou - pracovní list 
● Zhlédnutí části hokejového tréninku extraligového mužstva HC Kometa Brno 

Matematika v divadle 

II. stupeň 
Termín konání: 22. 3. 2019 
Místo konání: Národní divadlo Brno 
Věk žáků: 13–15 let, 7. a 8. třída 
Průběh exkurze: 
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● Prohlídka zázemí divadla 
● Prohlídka Síně slávy 
● Prohlídka tanečního sálu a jeviště 
● Prohlídka zákulisí včetně rekvizitárny a garderobiérny 
● Prohlídka hlediště včetně prezidentské lože a foyer 
● Sehrání divadelního představení s matematickou tematikou 
● Řešení matematických příkladů na lapbooku 

Matematika v ZOO 

I. stupeň 
Termín konání: 15. 3. 2019 
Místo konání: ZOO Brno 
Věk žáků: 9–11 let, 3. a 4. třída 
Průběh exkurze: 

● Komentované prohlídka ZOO Brno 
● Průběžné matematické hry, hádanky a úkoly 
● Forma her: Odpovědní listy 

 

II. stupeň 
Termín konání: 29. 5. 2019 
Místo konání: ZOO Brno 
Věk žáků: 13–15 let, 7. a 8. třída 
Průběh exkurze: 

● Komentované prohlídka ZOO Brno 
● Průběžné matematické hry, hádanky a úkoly 
● Forma her: Praktické výpočty ze života ZOO (množství krmení, velikost výběhu, 

lov kořisti) 

Matematika v dopravě 

I. stupeň 
Termín konání: úterý, 12. 11. 2019 
Místo konání: Přístaviště a areál Lodní dopravy, Brno 
Věk žáků: 9–11 let, 3. a 4. třída 
Průběh exkurze: 

● Prohlídka doku a zazimovaných lodí 
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● Honba za pokladem: řešením matematických úloh s tematikou lodní dopravy 
(provoz a údržba lodí, přepravní statistiky, měření rychlosti lodi a síly větru, lodní 
značky, šifrované zprávy) 

● Vázání uzlů a luštění zpráv za pomocí vlajkové abecedy 
 

II. stupeň 
Termín konání: pátek, 29. 11. 2019 
Místo konání: Přístaviště a areál Lodní dopravy, Brno 
Věk žáků: 13–15 let, 7. a 8. třída 
Průběh exkurze: 

● Prohlídka doku a zazimovaných lodí 
● Matematické příklady a úlohy z vodařské praxe 
● Vázání uzlů a luštění zpráv za pomocí vlajkové abecedy 

Osobní zkušenosti, postřehy a pocity 

● Má účast na exkurzi DRFG Arena Brno pro I. a II. stupeň 
● Pětičlenné skupiny žáků ze tří škol 
● Žáci z různých ročníků, na I. stupni 3. a 4. třída, na II. stupni 7. a 8. třída 
● Účastníci jsou fandy Komety a matematika je občas baví 
● Důležitou součástí exkurze je následné zhodnocení a předání informací spolužákům 
● Motivace pro výuku matematiky – zájem o účast na další exkurzi 
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Ukázky konkrétních příkladů 
Žáci měli za úkol sestavit hokejové družstvo. Cílem bylo vyřešit šest matematických šifer. Tato 
řešení pak dala čísla dresů jednotlivých hráčů hledaného týmu.  

Kometa exkurze pro I. stupeň 
Dvě šifry pro první stupeň obsahovaly čísla dresů hráčů, kteří se zapsali do historie českého a 
československého hokeje. 

Zadání úlohy č.1 
Čtyřnásobek čísla dresu hokejisty Zdeňka Kepáka zvětšený o 56 a dvojnásobek zvětšený o 18 
dávají dohromady 188. Zvládneš určit číslo dresu hokejisty Kepáka? 
 

188 = (4𝑥𝑥𝑥𝑥 + 56) + (2𝑥𝑥𝑥𝑥 + 18) 
188 = 6𝑥𝑥𝑥𝑥 + 74 

114 = 6𝑥𝑥𝑥𝑥 
𝑥𝑥𝑥𝑥 = 19 

 
Zdeněk Kepák nosil na zádech číslo 19. 

Zadání úlohy č.2 
Jaké číslo na dresu nosí Jaromír Jágr, když víš, že když jej vynásobíš třemi, odečteš 41, přičteš 
17 a nakonec vydělíš 18, dostaneš číslo 10? Ciferný součet výsledného čísla je tvá další šifra! 
 

(𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ 3 − 41 + 17) ÷ 18 = 10 
3𝑥𝑥𝑥𝑥 − 27 = 180 

3𝑥𝑥𝑥𝑥 = 204 
𝑥𝑥𝑥𝑥 = 68 

6 + 8 = 14 
 
Výsledek šifry je číslo 14. Toto číslo nosí v Kometě Tomáš Plekanec. 
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Kometa exkurze pro II. stupeň 
Dvě úlohy pro žáky prvního stupně se týkaly hrací plochy (viz obrázek níže). 
 

 
Délka hřiště: 60 m 
Šířka hřiště: 28 m 
Poloměr zaoblení hrazení v rozích: 8.5 m 
  

Zadání úlohy č.1 
Podle obrázku vypočítej obsah ledové plochy. Ciferný součet zaokrouhleného výsledku pak 
tvoří číslo dresu prvního hráče. (π = 3.14) 

 
Řešení:  
Pro správné řešení bylo nutné, aby si žáci uvědomili, že hrací plocha se skládá ze čtyř čtvrtkruhů 
(zaoblené rohy) a ze zbytkového dvanáctiúhelníku. Čtyři stejné čtvrtkruhy tvoří jeden kruh. 
Obsah dvanáctiúhelníku lze pak spočítat jako obsah velkého obdélníku zmenšený o plochu čtyř 
čtvercových výřezů v rozích. 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆12 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ =  𝜋𝜋𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟𝑟𝑟2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ = 𝜋𝜋𝜋𝜋 ⋅ (8,5 𝑚𝑚𝑚𝑚)2 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ = 226.865 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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𝑆𝑆𝑆𝑆12 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 4 ⋅ 𝑟𝑟𝑟𝑟2   (a - délka ledové plochy, b - šířka ledové plochy) 

𝑆𝑆𝑆𝑆12 = 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 28 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 4 ⋅ (8,5 𝑚𝑚𝑚𝑚)2 
𝑆𝑆𝑆𝑆12 = 1680 𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 289 𝑚𝑚𝑚𝑚 2 

𝑆𝑆𝑆𝑆12 = 1391 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =  1391 𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 226,865 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1617,865 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≐ 1618 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 
Ciferný součet výsledku je 1 + 6 + 1 + 8 = 16. Číslo 16 na svém dresu nosí útočník Luboš 
Horký. 
 

Zadání úlohy č.2 
Kolik kilogramových plechovek bílé barvy je potřeba na nátěr mantinelů okolo ledové plochy. 
Mantinel má výšku 1,2 m. Jeden kilogram barvy vystačí na natření 6 m2. Natírat budeme 
dvakrát celou plochu mantinelu. Z předešlého natírání nám zbylo 15 kg barvy. Kolik 
kilogramových balení barvy musíme koupit? Výsledné číslo je opět číslo jednoho z hráčů. (π = 
3.14) 
 
Řešení: Stejně jako v předešlém případě musí žáci uvažovat nad obvodem ledové plochy jako 
nad součtem obvodů čtyř čtvrtkruhů a součtem zbylých délek. Každý čtvrtkruh “ukousne” z celé 
délky 8.5 m. Takže délka čar bude:  
 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ  

 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 ⋅ (60 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 ⋅ 8,5 𝑚𝑚𝑚𝑚)  +  2 ⋅ (28 𝑚𝑚𝑚𝑚 −  2 ⋅ 8.5 𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 ⋅ 43 𝑚𝑚𝑚𝑚 +  2 ⋅ 11 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 = 86 𝑚𝑚𝑚𝑚 +  22 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 = 108 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
Obvod čtyř stejných čtvrtkruhů se dá spočítat jako obvod kruhu se stejným poloměrem. 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ = 2 ⋅ 𝜋𝜋𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 ⋅ 𝜋𝜋𝜋𝜋 ⋅ 8,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 = 17 𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜋𝜋𝜋𝜋 ≐ 53,38 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = 108 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 53,38 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 161,38 𝑚𝑚𝑚𝑚2  
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Obvod hrací plochy je přibližně 161.38 m2 . Při výšce mantinelu 1,2 m budeme potřebovat natřít 
1,2 𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 161,38 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 193,656 𝑚𝑚𝑚𝑚2plochy. Při spotřebě 1 kg barvy na každých 6m2  budeme na dva 
nátěry potřebovat 2 ⋅ 193,38 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ÷ 6 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 64,552plechovek barvy. Zaokrouhleně tedy 65 
plechovek barvy. 15 kg barvy máme z dřívějška, musíme tedy koupit 50 kilogramových 
plechovek s barvou. Číslo 50 na svém dresu nosí brankář Karel Vejmelka. 
 

 

Zhodnocení úloh, doporučení 
● Žáci se řídili pokyny lektora a podrobnými pokyny v textu úloh.  
● Důležité bylo jim připomenout, ať pozorně čtou nejen pokyny, ale i zadání úloh. 
● Žáci byli dobře na exkurzi připraveni, což bylo důležité při organizaci svého týmu. 
● Správné rozdělení úloh a koordinace řešení je velice důležitá. 
● Na rozdělení úloh a koordinaci řešení je třeba neustále pracovat a žáky vést k týmové 

spolupráci. 
● Je třeba se také zaměřit na účelné využití času, v této oblasti byly také rezervy. 
● Další oblastí, na které je třeba zapracovat, je přístup k řešení úlohy v případě, že se 

nedaří. 
● Žáci by se měli vést k tomu, aby řešení úloh předčasně nevzdávali. 
● Měli by se naučit správně vyhodnotit zvolený způsob, a pokud nevede k cíli, najít a zvolit 

jinou metodu. 
● Získané výsledky by měly správně a přehledně zapsat tak, aby s nimi mohli dál pracovat. 
● Důležité je také nechat si dostatečný čas na kontrolu. 

 
 

Závěr 
Díky matematickým exkurzím si žáci mohli vyzkoušet matematiku v praxi. Vyučující matematiky 
se na základě toho mohou zaměřit na zlepšení jednotlivých činností. Pochopitelně mnohé lze 
realizovat ve škole. Matematická exkurze ve velice zajímavém prostředí daleko více přispívá ke 
snaze žáků co nejvíce se do řešení zapojit a úlohu vyřešit. Správná motivace je vždy přínosem k 
dosažení těch nejlepších výsledků. Matematické exkurze jsou velkým přínosem a vytvoření co 
největší jejich databáze je potřebné. 
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  Mgr. Michaela Jedličková  
krajský garant pro ZŠ okresů Brno-město, Brno-venkov, Znojmo

Videopříspevek: https://bit.ly/2NeYybX

M-soustředění 

#5
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• podpora nadaných matematiků, žáků 2. stupně základních škol – 22 
žáků z celého JMK na jednom soustředění

• výběr účastníků – úspěšní řešitelé matematických soutěží

• spolu s žáky se každého soustředění účastnilo 4-6 pedagogů 
(inspirace a motivace pro práci s nadanými žáky)

• program – kombinace zajímavých lekcí matematiky s outdorovými aktivitami

Charakteristika M-soustředění

• soustředění probíhala na podzim

• podařilo se zrealizovat dvě ze tří soustředění 
(Medlov 2018 a Medlov 2019)

• třetí mělo proběhnout na přelomu března a dubna 2020 
(z důvodu nouzového stavu přeloženo na červenec 2020)

Realizace M-soustředění

• oslovení žáci – úspěšní řešitelé MO a Pythagoriády v JMK 
(zacíleno na žáky 8. ročníku – podle výsledků MO-Z7, Z6 
a Pythagoriády)

• skladba účastníků byla výhodná díky stejnému věku a zájmu o hlubší 
matematické poznatky

• oslovení pedagogové – učitelé matematiky pozvaných žáků

Účastníci M-soustředění

• tři lektoři z řad matematických odborníků a nadšenců 

• učitelé matematiky a spolupracovníci projektu

• obsah soustředění konzultovali a sestavovali ze zajímavých témat z 
různých oblastí

• střídala se klasická matematika s logickými hrami 
i matematickými soutěžemi nejen v učebnách, ale i v terénu

Lektorský tým M-soustředění
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• matematická část soustředění byla každý den rozdělena 
do dvou výukových bloků

• každý blok obsahoval tři různá témata (lekce)

• skupiny 7-8 žáků se v blocích i lekcích střídaly

• účastníci z řad pedagogů se účastnili lekcí

• večer pak probíhaly workshopy pro pedagogy

Obsahová náplň M-soustředění

dopolední blok:
• Retro Pythagoriáda, úlohy z MO a Matematického klokana

• Číselné soustavy, Platónská tělesa, výrazy

• Badatelské úlohy v matematice

odpolední blok:
• Geometrické úlohy v každodenní praxi

• Provazová geometrie, množiny bodů daných vlastností

• Matematický trojboj, hravá matematika

Příklad obsahové náplně M-soustředění

večerní bloky pro pedagogy:

• Pythagoriáda dřívě a dnes, úskalí matem. soutěží

• Provazová geometrie, úlohy v terénu

• Deskové a logické hry a jejich využití v matematice

• Číselné soustavy, výrazy

• Hry, šifry a hlavolamy v matematice

Příklad obsahové náplně M-soustředění
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spojující prvek soustředění

• lektoři vždy připravili aktivitu, která procházela celým 
soustředěním

• na úvod motivační MAMELUK (MAtematické MEdLovské ÚKoly) 
(využití mobilní aplikace a šifer – v terénu)

• průběžně MEDLOVSKÝ TROJBOJ (úlohy ze tří matematických soutěží: 
MO, Pythagoriády a Klokana)

• na závěr ZLATÝ MEDLOVSKÝ POKLAD (Urwigo + získané poznatky 
+ mobil + pohyb v terénu)

Příklad obsahové náplně M-soustředění

Více z M-soustředění, včetně příkladů naleznete  
zde: https://bit.ly/2NeYybX
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OKRESNÍ
METODICI PROJEKTU 

POLYGRAM GARANTI
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  Mgr. Miroslav Staněk
Okresní Metodik projektu PolyGram garanti

 

Výuka matematiky na SOŠ

#6
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Ustrnulým školáctvím naším nelze vybřednouti ze samých planých pravidel, a zavadí-li se kde o věc opravdu 
potřebnou, děje se to jen jako mimochodem a žák zase velmi snadno zapomíná, čemu se byl vlastně ani 
nenaučil, což byl více jen jako ve snách pozoroval.

Antonín Majer
Technické tabulky, díl 1, 1861

Odborné školství
Problém – různé požadavky na obsah i metody vzdělávání!
 (K  gymnázia)  
 M   maturitní bez OV
 L maturitní s OV
 H učební  3leté
 E učební 2 a 3-leté  (Šití prádla, Malířské a natěračské práce…)
 J 2 leté - málo náročné obory zdrav, umělecké, sociální     
(pečovatelské služby, ladění klavíru a kulturní činnost, zubní instrumentářka…)
 C praktická škola jednoletá a dvouletá
Problémy
• Málo státních úředníků si je vědomo rozdílů.
• Minimum politiků je schopno rozlišit rozdíly.
• Téměř žádný mediálně plodný školský „expert“ není schopen rozlišit rozdíly.
• Málokterý politik, úředník či školský expert je absolvent jiné školy než gymnázia.

Výuka matematiky
• Neexistuje univerzální způsob výuky.
• Neexistuje univerzální metoda.
• Výběr škol je často nefunkční.
• Spektrum žáků je široké, jejich předpoklady, schopnosti a možnosti také.

Možnosti řešení:
• Široké spektrum metod výuky a možnost je použít.
• Široké spektrum kvalitních vzdělávacích materiálů.
• Výměna informací a zkušeností mezi účastníky vzdělávání.
• Klid na práci a podpora kvalitního učitele. 

Polygram
• Databáze učitelů – zvýšení informovanosti těch, co chtějí 
• Výměna zkušeností a materiálů, inspirace – setkání, dílny, workshopy, tábory, konzultace, vzdělávací 

materiály apod.
• Pružná a operativní společnost JCMM.
• Aktivita musí být na obou stranách. 
• Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
• O co si řeknete, to vám někdo může splnit!
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SYPO – krajské, oblastní kabinety
• Celostátní projekt. 
• Začíná, hledá cesty. 
• Celostátní kolos, takže chybí pružnost.
• Webináře
• Intervize k řízení kabinetů (individuální konzultace) 
• Skupinová intervize (skupinová konzultace)
• Partnerská kooperace – hospitace
• Partnerská kooperace - exkurze

Materiály
https://mov.nuv.cz/mov/folders/24/documents

Budoucnost
• Revize RVP – pozastaveny  - dále dle vývoje Strategie 2030+
Trendy: 
  Modulové vzdělávání
  https://mov.nuv.cz/
  Polytechnické vzdělávání
  http://www.nuv.cz/p-kap/04
• Zrušení povinné státní maturity z matematiky.
• Kam spěje výuka matematiky?
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  Mgr. Anna Sládková
Okresní Metodik projektu PolyGram Blansko

 

Matematika na okrese Blansko

#7
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Milí matematici,
jako okresní metodik matematiky pro II. stupeň zdravím vás všechny - účastníky dnešní konference jménem 
učitelů matematiky okresu Blansko.

Dovolte mi krátce informovat o našich aktivitách v rámci okresu a současně poděkovat všem učitelům, kteří 
se jich zúčastnili. Nepřeháním, když řeknu, že spolupráce s učiteli měla dobrou úroveň díky jejich aktivitě, 
vzájemné výměně zkušeností a zájmu o řešení společných problémů. Možná hrálo svou roli i to, že mnohé z 
nich znám osobně díky matematickým soutěžím.
V rámci okresu jsme uskutečnili společná setkání předsedů předmětových komisí matematiky a pedagogů 
matematiky.

Na počátku jsme stanovili nejdůležitější náměty k diskuzi týkajících se výuky matematiky na základních 
školách:
- organizační podmínky výuky (učebnice, učební pomůcky, hodinové dotace, dělení hodin)
- návaznost mezi I. a II. stupněm ZŠ a přechodem na SŠ (skloubení požadavků s učivem ZŠ)
- matematické soutěže (termíny, náročnost, zájem žáků)
- porozumění textu v matematických úlohách

Učitelé vyjádřili vlastní zkušenosti ze škol, doplnili další náměty a jako stěžejní téma dalšího setkání vybrali 
téma učebnice a pomůcky do výuky.

Postupně jsme mapovali situaci na okrese v používání učebnic a pracovních sešitů a porovnali jsme si 
hodinové dotace matematiky na II. stupni ZŠ i zkušenosti s požadavky středních škol na matematické znalosti 
žáků. Učitelé se vyjádřili k otázkám, co se jim ve výuce matematiky osvědčilo, co by doporučili ostatním a před                      
čím by naopak ostatní varovali. 

V dalším roce na setkáních vždy zaznívaly informace o aktivitách plánovaných v rámci projektu na další období, 
o připravených změnách v matematických soutěžích i zkušenosti z průběhu stávajícího ročníku. Příjemné 
bylo zamyšlení přítomných učitelů nad pozitivními zkušenostmi z končícího školního roku jako inspirace pro 
ostatní. Byla to vlastně zpětná vazba, co učitele potěšilo a co bylo přínosem ve výuce matematiky. 

Podařilo se nám pro velký zájem zopakovat v Blansku i jeden z workshopů matematické čtenářské gramotnosti 
na téma “Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek”. Učitelé byli nadšeni z jeho obsahu i vedení 
oběma lektorkami tak, že trvání celé akce bylo delší, než bylo plánováno.

Je pravda, že mnozí pedagogové byli velmi aktivní i v účasti na M-dílnách, workshopech matematické čtenářské 
gramotnosti, M-exkurzích, M-táborech, M-soustředěních i na společných setkáních předsedů předmětových 
komisí matematiky I. a II. stupně v Brně. O jejich konání byli pedagogové průběžně informováni projektovým 
týmem JCMM, z. s. p. o. a okresními metodiky projektu. 

V závěru bych chtěla vyjádřit poděkování panu řediteli Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 za 
vstřícnost, podporu a skvělé pracovní prostředí ve škole pro konání společných setkání. Poděkování za účast 
na našich setkáních, předávané informace a příspěvky do diskuze patří také krajských odborným garantům 
projektu PolyGram.
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VEDOUCÍ  
M-KROUŽKŮ  

PROJEKTU  
POLYGRAM
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VEDOUCÍ  
M-KROUŽKŮ  

PROJEKTU  
POLYGRAM
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   Mgr. Lenka Křipská 
vedoucí M-kroužku

Videopříspevek: https://bit.ly/2NeYybX 
Videoúkol: https://bit.ly/3ddN7fu

 

M-kroužek na 1. st. ZŠ

#8
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V příspěvku popisuji zkušenosti s matematickým kroužkem, který na naší škole (Základní škola 
Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace) pracuje již druhým školním rokem. 
Je realizován z projektu PolyGram a navštěvují ho žáci 3.až 5. ročníku prvního stupně této 
školy.  Představím vám úlohu z geometrického prostředí - Krychle a dále se podělím o postřehy 
zadávání úkolů v online prostředí. 

Cílem M-kroužků je zvýšení úrovně znalostí matematiky napříč základními i středními školami 
různých oborů a zaměření. Jedná se o kroužky individuálních konzultací otevřené všem 
zájemcům o rozvoj svých matematických schopností. Ti se setkávají se pravidelně jedenkrát 
týdně (60 minut) a konzultace jsou poskytovány zdarma.
 
M-kroužek Koumák, 2018/2019, ZŠ Tišnov, Smíškova, p.o.
Děti mají možnost individuálně konzultovat zajímavé matematické úlohy a problémy, se 
kterými se setkávají. Při tomto procesu dochází k rozvoji logického a kombinatorického 
myšlení, geometrické a prostorové představivosti, kreativity, spolupráce. Ale také k rozvíjení 
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti při nalézání nejefektivnějšího postupu při řešení 
problému. Mnohé úlohy přibližují různé situace z běžného života. Děti experimentují, uvažují, 
zobecňují, formulují. Tvůrčím a originálním způsobem se učí hledat řešení úloh v matematice, 
společně o problémech kultivovaně diskutovat a obhajovat svoje názory věcnými a podloženými 
argumenty, postupně vytvářet a odhalovat souvislosti. Děti pracují vlastním tempem, vybírají 
si úroveň obtížnosti úloh a chyba je vítaným společníkem na cestě k porozumění. Jsou aktivní, 
tvořiví, nebojí se experimentovat. To vše jim umožňuje zažít radost z úspěchu.
Postupně během celého školního roku procházíme společně jednotlivými bloky:
1. Aritmetické úlohy
2. Geometrické úlohy
3. Logické úlohy
4. Úlohy z matematických soutěží
5. Základy kombinatoriky, pravděpodobnosti, statistiky, odhady
6. Matematické vztahy, zákonitosti
7. Výukové programy
8. Exkurze 

V době od uzavření škol, od 11.3.2020 do současné doby, se setkáme s dětmi v M-kroužku 
prostřednictvím platformy Google Classroom. Řešíme zajímavé úlohy, většinou doplněné 
videonahrávkami, se kterými mi pomáhá skoro absolventka magisterského studia Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor učitelství matematiky a speciální pedagogiky pro 
základní školy, Bc.Tereza Komprsová. Touto cestou jí velmi děkuji.

Jedenkrát týdně prostřednictvím služby Google Meet na videokonferencích malých 
matematiků společně diskutujeme nad zadanými úlohami. Sdílíme si navzájem svoje řešení, 
úspěchy, ale i potíže, se kterými se setkáváme. Práce dětí prezentuji na streamu ve virtuální 
učebně matematického kroužku.  
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KRYCHLE

Zvolila jsem hravou formu pro seznámení s geometrickým tělesem krychle. Inspirovala jsem 
se v Hejného matematice, oblékáme společně s dětmi paní Krychli. Pomocí tzv. „šití šatů na 
míru“ se děti seznamují s pojmem vrchol, hrana, stěna krychle, síť krychle. Využívají při tom 
své životní zkušenosti dětských rukou s kostkami, pomocí manipulativní činnosti poznávají 
rovinnou i prostorovou geometrii, rozvíjejí prostorovou představivost a kombinatorické 
myšlení. 

Pro online prostředí našeho matematického kroužku jsme společně s Bc. Terezou Komprsovou 
vytvořili následující úlohu v podobě videonahrávky
https://youtu.be/y-h6cEMmrJI
Tímto způsobem je možné dětem úlohu zadat prostřednictvím úkolu v Google Classroom a 
přiložit jako přílohy následující pracovní listy:

1) Příloha č.1 - KRYCHLE – pracovní list 1 (tento pracovní list obsahuje tři úkoly)

- zkoušíme paní Krychli šaty ve virtuální kabince
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Cube-Nets/
(můžeme s dětmi soutěžit a získat poměrně snadno záznam z tohoto interaktivního úkolu)

- navrhujeme střihy šatů pro paní Krychli 
 (hledáme všechny sítě krychle a zakreslujeme pomocí čtverečkovaného papíru)

- úkol s hracími kostkami
(s možností vytvořit podobný úkol pro ostatní děti)

2)  Příloha č.2 - KRYCHLE – mistrovské dílo (tento pracovní list obsahuje dva náročnější 
úkoly)

- úkol s hracími kostkami

- skládání Sobonovy krychle pomocí videonávodu
https://youtu.be/337QxhfpY4w
Všechny úkoly mohou děti posílat vyfocené nebo naskenované jako přílohy úkolu ve virtuální 
učebně Google Classroom a poté je možné o jejich řešení diskutovat na „videokonferenci 
matematiků“ prostřednictvím služby Google Meet. Práce dětí lze vystavit také na stremu a 
ostatní řešitelé mohou připojit svoje komentáře.

Příloha č.3 je obsahuje řešení pracovního listu 1 složené z žákovských řešení.

V době koronavirové jsme v naší škole začali natáčet výukové videonahrávky do matematiky 
pro žáky prvního i druhého stupně na různá témata a žáci si je velice pochvalují. Ovšem ne 
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pro každého učitele je tato forma přijatelná, což je nutné respektovat. Ale kolegové si našli 
jinou formu k doplnění distanční výuky jako je snímání a nahrávání monitoru počítače pomocí 
softwaru Bandicam nebo nahrávání podcastů. Vytváření výukových videí má podle mě mimo 
edukativního obsahu i důležitý obsah sociální. Pro nás pedagogy má tato aktivita rovněž velký 
přínos didaktický i přes docela značnou časovou náročnost.

Závěr: 

Vytvoření a realizaci matematického kroužku na naší škole považuji za opravdu dobré 
rozhodnutí a krok správným nejen matematickým směrem. Kroužek se nestal pouze další 
příležitostí, jak u našich žáků podporovat a rozvíjet matematickou gramotnost, ale stal se 
i místem, kde se žáci z různých ročníků mohli pravidelně setkávat, vzájemně se poznávat a 
učit se od sebe novým zkušenostem. Já osobně tedy považuji tuto aktivitu za zdařilý projekt, 
neboť žáci i my pedagogové nacházíme společně kouzlo matematiky hravě a s radostí. Tím 
budujeme v žákovi důvěru a nadšení do dalšího učení.
Troufám si dle reakcí dětí říct, že i pro ně byl kroužek smysluplně stráveným časem. 

Použité zdroje:
Fořtík, V. (2018). Zábavná matematika a logika pro bystré děti. Praha: Fragment 

Hejný, M. a kol. (2015). Matematika A. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.  
Praha: H-mat, o.p.s. 

Hejný, M. a kol. (2015). Matematika B. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.  
Praha: H-mat, o.p.s. 
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KRYCHLE – mistrovské dílo

ÚKOL Č. 1
Která krychle se nedá poskládat ze zadané sítě?

 
Zdroj úlohy: FOŘTÍK, Václav. Zábavná matematika a logika pro bystré děti, FRAGMENT, 1. vydání, 
2018, IBSN 978-80-253-3877-3, str. 88 
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KRYCHLE – mistrovské dílo

ÚKOL Č.  2 
Zkus poskládat podle videonávodu SOBONOVU KRYCHLI (modulární origami). Pro zdárný 
výsledek je potřeba 6 čtverců o rozměru 15 cm x 15 cm, nejlépe z barevného papíru, moc 
důležitá je trpělivost a pečlivost ;).

https://youtu.be/337QxhfpY4w

Pošli mi prosím výsledek Tvé práce, moc se těším. Díky.
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KRYCHLE 
ÚKOL Č. 1

Zdroj obrázku: Hejný, Milan a kol. Matematika B, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, 
Ilustrace: MgA. Lukáš Urbánek, Praha, H-mat, o.p.s.2015, 1. vydání, ISBN 978-80-905756-1-5

ÚKOL Č. 1
Vyzkoušej si obléknout paní Krychli do šatů. Musíš ale vybírat dobře, aby jí šaty pěkně padly, 
nebyly velké, malé, neforemné …. Záleží na střihu.
Můžeš zkoušet v kabince (buď přímo zde nebo v odkazu pod úkolem). 
Otevře se Ti stránka, kde budeš moci vybírat z plánků a budeš rozhodovat, zda je to síť krychle 
či nikoliv. Animace tě přesvědčí. Můžeš zkoušet, kolikrát chceš a pokus si vždycky můžeš uložit 
/vytisknout.

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Cube-Nets/

Pošli mi jak, jak se Ti dařilo. Jsem moc zvědavá, komu se podaří nejlépe vybrat správné šaty. 

ÚKOL Č. 2 
Navrhni střihy šatů pro paní Krychli.
Je to velká parádnice a ráda se převléká, potřebuje mít celou kolekci šatů. Nakresli všechny 
sítě na čtverečkovaný papír. Zkus si také vystřihnout a ověřit poskládáním. Kolik různých sítí 
dokážeš vymyslet? Kolik jich bude celkem? Pošli mi je. Bude zase módní přehlídka na streamu 
;). 

Čtverečkovaný papír máš v příloze nebo použij svůj. 
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ÚKOL Č. 3 
Co hrací kostka?
 

Zdroj úlohy: Hejný, Milan a kol. Matematika A, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, 
Ilustrace: MgA.  Lukáš Urbánek, Praha, H-mat, o.p.s.2015, 1. vydání, ISBN 978-80-905756-0-8

 Nakresli všechna řešení. Můžeš zase použít čtverečkovaný papír.
d) vymysli podobný příklad pro ostatní, pošli ho a uvidíme, kdo ho vyřeší správně.
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KRYCHLE

ÚKOL Č. 1 – ŘEŠENÍ  - ukázka z žákovských řešení

Žákyně 5. ročníku nalezla 10 správných řešení
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ÚKOL Č. 2 – ŘEŠENÍ  - ukázka z žákovských řešení

Žákyně 5. ročníku nalezla všechna řešení - 11 neshodných sítí
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ÚKOL Č. 3 – ŘEŠENÍ  - ukázka z žákovských řešení

Žákyně 5. ročníku nalezla všechna řešení
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    Mgr. Pavel Sikora 
vedoucí M-kroužku

Videopříspevek: https://bit.ly/3hKAufm
        Videoúkol: https://bit.ly/2Bks2CH

M-kroužek na nižším stupni víceletého gymnázia 

#9
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Jehlan 
1. Na papír si narýsuj síť pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 4 

cm a výškou 6 cm (boční hrany jehlanu počítej a rýsuj s přesností na celé milimetry). 
Síť pak vystřihni a požadovaný jehlan z ní slep (při tvoření a stříhání sítě přemýšlej, jak 
to udělat, aby se dal jehlan snadno slepit). 

2. Patrně nejznámějšími jehlany na světě jsou pyramidy. Největší egyptskou pyramidou 
je pak Chufuova pyramida (též známá jako Cheopsova) v Gíze, postavená ve 
26. stol. př. n. l. 

Dnes vypadá pyramida jinak než v době svého vzniku, protože jí chybí špička a 
obložení, takže dnes již dokonalý jehlan nepřipomíná. Podle archeologů byla ale 
původně tvaru čtyřbokého jehlanu se základnou tvaru čtverce o straně 232 metrů a se 
sklonem stěn (tzn. odchylkou bočních stěn od podstavy) přibližně 51° 52′. 
a. Jak vysoká byla původně pyramida? Jak vysoká je dnes, jestliže jí chybí 

devítimetrová špička? 
b. Jaký byl celkový objem pyramidy? 
c. Pyramida obsahuje sice také určité množství žuly a malty, ale její drtivá většina je 

tvořena pískovcem, jehož hustota je 2711 kg
m3. V pyramidě jsou také vybudované 

tunely a místnosti, které jsou ale vzhledem k objemu celé pyramidy zanedbatelná. 
Při těchto předpokladech urči, kolik celkem pyramida váží. 

d. Odhady se sice různí, ale většina vědců se dnes přiklání k tomu, že stavba trvala 20 
let. Pokud bychom předpokládali, že se pracovalo sedm dní v týdnu po celý rok, 
kolik tun kamene bylo potřeba průměrně každý den umístit? 

3. Nedokončený hotel Rjugjong v Pchjongjangu, hlavním městě KLDR, je momentálně 
nejvyšší neobývaná budova na světě. Má tvar přibližně pravidelného trojbokého 
jehlanu s výškou 330 metrů, jehož boční hrana svírá s podstavou úhel 75°. 
a. Vypočítej, jakou plochu má nejnižší patro hotelu, které tvoří podstavu jehlanu. 
b. Většinu bočních stěn hotelu zabírají okna. Pokud bychom odhadli, že okna tvoří 

90 % pláště jehlanu, urči, kolik m2 oken celkem hotel má. 
c. Světový rekord v rychločištění oken drží Terry „Turbo“ Burrows, který 4 m2 oken 

vyleští za 9,3 sekundy. Pokud by se mu podařilo tuto rychlost udržet po celou dobu, 
jak dlouho by mu trvalo umytí všech oken hotelu Rjugjong? 
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Kužel 
1. Kornout na zmrzlinu má v nejširší místě průměr 4 cm a od horního okraje po špičku 

měří 8,5 cm. V kornoutu je přitom vždy jen 40 % zmrzliny, zbytek přečnívá ven. Jaký 
objem zmrzliny si tedy od zmrzlináře s každým kornoutem koupíme? 

2. Hora, která je svým tvarem nejpřesněji odpovídá kuželu, je údajně Mt. Shishaldin na 
Aleutských ostrovech u Aljašky. Průměr základny této hory je 16 km, její výška pak 2857 
m. 
a. Kdybychom se rozhodli na vrchol tohoto vulkánu vylézt, pod jakým úhlem bychom 

stoupali? Jakému stoupání v procentech to odpovídá? 
b. Většinu úbočí hory pokrývá sníh a led. Jaká plocha to je? 
c. Kolik hora zhruba váží, jestliže kámen má přibližně hustotu 2700 kg

m3? 
3. Česká Milešovka sice až tak přesně kuželovitá není, ale tvaru kužele se přesto poměrně 

blíží. S využitím turistických map, které obsahují i vrstevnice (např. 
https://mapy.cz/turisticka), odpověz na následující otázky. Za základnu kužele vezmi 
vrstevnici s nadmořskou výškou 600 metrů, protože další vrstevnice už se příliš 
odchylují od kruhového tvaru. 
a. Jaký úhel svírají úbočí hory? (Máme tím na mysli odchylku stran kužele na osovém 

řezu.) 
b. Podle map je cesta po modré od rozcestí Nad Velemínem až na vrchol dlouhá 

1,3 km. Kolik metrů bychom si ušetřili, kdybychom to vzali „přímo“ po straně 
kužele? 

c. Jaké by bylo v obou případech, diskutovaných v podotázce b., naše stoupání? 
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Komolý jehlan a kužel 
1. Vodárenská věž ve městě Midrand poblíž Johannesburgu v Jihoafrické republice má 

tvar komolého kužele, postaveného na menší z obou základen. Průměr dolní základny 
je asi 8 metrů, průměr horní základny 35 metrů a její výška je 40 metrů. 
a. Maximální kapacita věže je 6,5 milionu litrů vody. Kolik procent celkového objemu 

budovy zabírá zásobník na vodu? 
b. Jaký úhel svírají stěny věže? (Máme tím na mysli odchylku stran kužele na osovém 

řezu.) 
c. Kdybychom se rozhodli věž natřít, kolik m2 by nás čekalo? Natírali bychom jen 

stěny věže, střechu ne. 
d. Tloušťka nátěru je asi 20 μm. Kolik litrů barvy bychom na nátěr potřebovali? Kolik 

by to bylo kilogramů, jestliže použitá barva má hustotu 2300 kg
m3? 

2. Ne všechny pyramidy mají tvar jehlanu, častější jsou stupňovité pyramidy, které jsou 
vlastně tvořeny několika komolými jehlany, postavenými na sebe. To byl i případ 
pyramidy Tlachihualtepetl v mexické Cholule, jejíž řez s přibližnými rozměry vidíme na 
obrázku. Všechny podstavy mají tvar čtverce a řez je veden rovinou kolmou na 
podstavy, která prochází vždy středy protilehlých stran těchto čtverců. 

 
a. Načrtni podobný řez včetně rozměrů, který by ovšem pyramidou vedl úhlopříčně. 
b. Spočítej, jaký je sklon 

i. stěn; 
ii. hran 

každého jednotlivého ze tří stupňů pyramidy. 
c. Urči objem nejvyššího, třetího stupně pyramidy. 
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Koule 
1. Najdi ve svém okolí nějaký předmět kulového tvaru (míč apod.). Změř jeho průměr a 

způsob, jakým ses k průměru dostal(a), popiš. Následně pomocí zjištěného průměru 
vypočítej povrch i objem předmětu. 

2. Udává se, že koule má při daném objemu nejmenší povrch (což je také důvod toho, 
proč je v přírodě tolik kulatých věcí, od bublin po vesmírná tělesa – kulový tvar je 
energeticky nejvýhodnější). 

Ověř tento poznatek a doplň do tabulky povrchy jednotlivých těles, pokud by 
každé mělo objem 100 m3: 

těleso povrch 

koule  

krychle  

bipyramida  

dvojkužel  

válec  
Bipyramida vznikne tak, že vezmeme dva identické jehlany a slepíme je 

podstavami k sobě. Uvažujme v této úloze bipyramidu vzniklou ze dvou pravidelných 
čtyřstěnů (objem a povrch pravidelného čtyřstěnu můžeš vyhledat v tabulkách nebo 
na internetu). Analogicky vznikne i dvojkužel, jen z kuželů (uvažme v této úloze 
dvojkužel, jehož celková výška se rovná průměru podstav původních kuželů). Válec 
uvaž takový, jehož výška se rovná průměru jeho podstavy. 

3. Udává se, že stockholmská multifunkční aréna Globen je největší stavbou půlkulového 
tvaru na světě, ve skutečnosti ale nemá přesně půlkulový tvar, ale spíše tvar useknuté 
koule, jak je naznačeno na obrázku řezu arénou: 

 
a. Vypočítej průměr podlahy haly a pomocí něj také její plochu. 
b. Najdi na internetu vzorec pro výpočet objemu kulové úseče a spočítej objem haly 

Globen. 
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Řešení 
Jehlan 

1.  

 
2.   

a. Původně byla pyramida vysoká asi 147,8 metrů, tzn. dnes již jen asi 138,8 metrů. 
b. asi 2,65 milionu m3 
c. asi 7,2 milionu tun 
d. téměř 1000 tun denně 

3.   
a. přibližně 7800 m2 
b. asi 53 300 m2 
c. zhruba 124 tisíc sekund, což je více než 34 hodin 

Kužel 
1. asi 86,5 cm3, tj. 86,5 ml 
2.   

a. Hora stoupá pod úhlem asi 19° 39′, což odpovídá stoupání přes 35 %. 
b. téměř 62 km2 (ve skutečnosti je to 91 km2, protože hora není přesně kuželovitá) 
c. asi 1,3·1014 kg (samozřejmě je to jen odhad, který nebere do úvahy skutečný tvar 

hory a také skutečnost, že je poměrně těžké rozlišit, kde končí hora a začíná 
zemská kůra – řádově je ale odhad jistě správný) 

3.   
a. zhruba 130° 
b. asi 750 m 
c. po modré asi 10° 30′, „přímo“ asi 25° 30′ 
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Komolý jehlan a kužel 
1.   

a. necelých 40 % 
b. asi 36° 
c. zhruba 2850 m2 
d. Potřebovali bychom 57 litrů barvy, tedy něco přes 150 kilogramů. 

2.   
a.   

 
b.   

i. 1. stupeň: 45°; 2. stupeň: 32°; 3. stupeň: 41° 
ii. 1. stupeň: 46°; 2. stupeň: 24°; 3. stupeň: 32° 

c. přibližně 155 000 m3 

Koule 
2.   

těleso povrch 

koule 104,2 m2 

krychle 129,3 m2 

bipyramida 146,7 m2 

dvojkužel 158,5 m2 

válec 119,3 m2 
3.   

a. Průměr podlahy je asi 92,2 m. Její plocha je tedy přibližně 6676 m2. 
b. asi 605 000 m3 
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specialistky matematické čtenářské gramotnosti 
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Kritické myšlení v matematice tady a teď: shorturl.at/GJQX4
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Distanční studium pomocí eye-trackeru 
Videopříspevek: https://bit.ly/3151QGU

QR kódy v matematice 
Videopříspevek: https://bit.ly/2By3tCf

Úvod do matematické čtenářské gramotnosti   
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 „Jsou učitelé matematiky, kteří se do matematického světa svých žáků, studentů nikdy 
nedostanou a jsou učitelé, kteří to dokáží, ale pak převezmou otěže a zůstanou v něm ztraceni 
navždy. A pak je několik těch, kteří jdou do matematického světa svých žáků, studentů, umí se 
ale upozadit a vrátit se zpět. A tito lidé, vyléčí oba světy z matematických obav a strachů. Kéž 
takových učitelů přibývá.“ (Nekonečný příběh matematiky) 

 
ÚVOD 

V dnešní době si pod pojmem gramotnost nepředstavujeme pouhé čtení, psaní a počítání, ale 
i porozumění těmto pojmům, pochopení jejich smyslu a především schopnost a dovednost je 
využít v běžném životě. Jsme přesvědčeni, že k rozvoji matematické čtenářské gramotnosti 
pomáhá, aby žáci viděli matematiku v každodenních situacích. Pro učitele to znamená 
vyhledávat v každodenních situacích matematická témata a úlohy spojené s realitou, 
každodenním životem, s prostředím, které je žákům blízké. Učitel by měl žákům ukázat, že 
matematické vzdělání je pro ně užitečné a smysluplné, že rozvíjí schopnost jejich 
samostatného a kritického myšlení, a že je složkou lidské kultury a tedy i pomocníkem v řešení 
problémů každodenní praxe. Na tomto základě by pak matematické vzdělání mělo rozvíjet 
zvídavost žáků klást otázky a rozvíjet i pracovní návyky žáků. Vše by mělo být podpořeno 
efektivním a činorodým prostředím, v němž se žáci učí. 

 
MATEMATICKÁ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

Matematická gramotnost je definována jako „schopnost rozeznat a pochopit matematické 
problémy, zabývat se jimi a využívat matematiku v soukromém životě, v zaměstnání a ve 
společnosti přátel a příbuzných jako konstruktivní, zainteresovaný a přemýšlivý občan“ 
(Straková, & Kašpárková, 2012, s. 11). „Rozvoj matematické gramotnosti úzce souvisí 
s rozvojem čtenářské gramotnosti, neboť v matematice je nutné zvládnout čtení textu 
s porozuměním, čtení symbolického textu a jejich vzájemnou souvislost (přepis textu v jazyce 
českém do symbolického jazyka a naopak interpretaci symbolického zápisu v přirozeném 
jazyce). Mnoho problémů žáků vzniká tím, že nejsou schopni číst matematický text 
s porozuměním.“ (Blažková, 2012, s. 65). Na čtenářskou gramotnost je v současné době nutné 
nahlížet ve smyslu porozumění různým typům textů vztahujících se k různým situacím v životě, 
přemýšlet o jejich smyslu a umět s nimi dále pracovat, protože je to aktuální potřeba naší 
společnosti a základní úspěch v životě každého jedince. Čtenářskou gramotnost můžeme 
definovat jako schopnost porozumění, využívání a posuzování psaného textu, která zahrnuje 
práci s textem a s informacemi, které mohou být zadány různou formou. Forma textu může 
být pouze slovní nebo může být doplněna tabulkou, grafem, diagramem, obrázkem, mapou, 
apod. Mezi největší problémy žáků v této oblasti patří matematizace spojená s problémem 
porozumění textu. Zde se prolíná, již výše zmíněná, čtenářská gramotnost ve slovních úlohách, 
jež z důvodu nízké úrovně čtenářské gramotnosti se snižuje i úroveň matematické 
gramotnosti. 
 
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.  
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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  
Ke zlepšení čtenářské matematické gramotnosti mohou přispět strategie, které mají pomoci 
k porozumění čtenému textu a jsou výsledky provedeného výzkumu Pearsona (1992), který 
vyzkoumal šest strategií, které používají dobří čtenáři. Keen a Zimmermann (2007) k těmto 
strategiím přidali sedmou – sledování významu a tak vzniklo celkem sedm strategií 
k porozumění čtenému textu (Laney, 2011, s. 29): 

● vytváření vazeb – pomocí schémat a budováním základen znalostí; 
● kladení otázek – generování otázek před, během a po čtení k ujasnění pochopení; 
● vizualizace – užití smyslových a emocionálních obrazů k prohloubení a rozšíření 

významu; 
● vytváření závěrů – užití pozadí znalosti s novou informací k předvídání, uzavření, 

učinění úsudku, nebo k interpretování; 
● stanovení důležitosti – rozhodnout, jaké informace jsou významné; 
● syntetizovat – vytváření nové ideje nebo její rozšiřování/revidování porozumění 

založené na interakci s textem nebo matematickým pozorováním/vyšetřováním; 
● sledování významu – přemýšlení o míře porozumění a podnikání kroků ke zlepšení 

porozumění v případě potřeby. 
 
Na podkladě prostudované literatury jsme stanovily čtyři základní pilíře rozvoje a podpory 
matematické čtenářské gramotnosti (obr. 1): 

1. vizualizace matematických pojmů,  
2. rozvíjení a porozumění matematickému slovníku, 
3. rozvíjení porozumění matematickému textu, 
4. rozvíjení kritického myšlení v matematice. 

 

 
Obrázek 1: Rozvíjení a podpora matematické čtenářské gramotnosti  

 
1. Vizualizace matematických pojmů  

Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti prostřednictvím zrakových receptorů. 
Vizualizace úzce souvisí s uplatňováním zásady názornosti, která klade na důraz do výuky 
zapojovat, co nejvíce smyslů. Názor při tom plní při výuce matematiky dvě funkce: motivační 
(zdroj získání zájmů žáka) a didaktickou (tvorba správných představ na základě smyslového 
vnímání). 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,…); 
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● didaktických pomůcek (binomická krychle,…); 
● grafického znázornění (obrázky, grafy, tabulky,…); 
● grafické organizéry; 
● počítačových softwarů (GeoGebra, …). 

 
2. Rozvíjení a porozumění matematickému slovníku  

Při čtení je slovní zásoba (a zjišťování neznámých slov) zásadní součástí porozumění.  
V matematice je vymezování neznámé slovní zásoby ještě náročnější, protože existují slova, 
která jsou specifická pro matematiku a která se nepoužívají v každodenním rozhovoru. 
Matematika může být pro žáky cizím jazykem. Existuje mnoho různých způsobů, jak můžete 
učit a pomoci dětem porozumět matematické slovní zásobě. 
 
Rozvíjení a porozumění matematické slovní zásobě můžeme podpořit pomocí: 

● matematického slovníku; 
● matematické slovní zdi; 
● matematické abecedy; 
● matematických sešitů; 
● slovních her atd.  

 
3. Rozvíjení a porozumění matematickému slovníku  

Pro některé žáky je čtení matematického textu velmi obtížné, avšak není beznadějné. 
V matematickém textu je důležité formulovat vhodné řady úloh od jednoduchého vyjádření 
ke složitějšímu. Vhodné je kladení smysluplných otázek během čtení textu, vytváření 
předpokladů a závěrů u úloh, diskutování o textu, vyprávění, přeformulování textu žáky,... 
Volba matematického textu by měla být pro žáky přitažlivá, aby pociťovali potřebu úlohy  
v textu řešit a aby je řešili se zájmem. Velmi vhodné je řešení komplexu úloh k jedné tématice 
– např. prostřednictvím projektů. 
 
Rozvíjení a porozumění matematickému textu můžeme podpořit pomocí: 

● kladení smysluplných otázek,  
● vytváření předpokladů a závěrů,  
● diskutování o textu 
● vyprávění, přeformulování textu žákem 
● motivace ke čtení,  
● řešení slovních úloh,  
● práce s chybou. 

 
 
 

4. Rozvíjení kritického myšlení v matematice 
Kritické myšlení učí žáky se dívat na příklady z různých úhlů pohledu a navíc je učí také 
samostatnosti (a to nejen v matematice), zvídavosti a zodpovědnosti. Kritické myšlení není 
vrozené, ale je potřeba ho žáky naučit. Například tím, že ubyde v matematice formalismu  
a formalismus bude nahrazen jinými metodami vedoucí k větší zvídavosti a k poznání žáků. 
Rozvoj kritického myšlení v matematice umožňuje naučit žáky matematicky uvažovat, 
spolupracovat, tvořit a aktivně se podílet na řešení úkolů.  
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Rozvíjet kritické myšlení v matematice můžeme pomocí: 
● modelu EUR,  
● metody I.N.S.E.R.T., 
● metody V-CH-D, 
● kostky, 
● pětilístku, 
● shlukování. 

Myšlenková mapa (obr. 2), která ukazuje propojení jednotlivých témat a rozšiřuje postupně 
možnosti rozvoje matematické čtenářské gramotnosti.  
 

 
Obrázek 2: Myšlenková mapa rozvoj matematické čtenářské gramotnosti  

 
WORKSHOPY MATEMATICKÉ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI  

V rámci projektu jsme uspořádaly řadu workshopů, které cílily na možnosti rozvíjení 
matematické čtenářské gramotnosti u žáků na prvním a druhém stupni základní školy a na 
škole střední. Na základě prostudované literatury a výsledků výzkumné sondy mezi pedagogy, 
kterou jsme provedly na začátku projektu, jsme workshopy zaměřili zejména na: eye-tracking 
a problematika efektivní tvorby pracovních listů a výběru a používání učebnic ve výuce 
matematiky; vizualizaci v matematice užitím didaktických pomůcek; GeoGebru a její využití 
v matematice; finanční matematiku; sport v matematice; kritické myšlení v matematice. 
 

Eye-tracking 
Eye-tracking představuje výzkumnou metodu s širokým polem využití. Jednoduše lze popsat 
jako sledování pohybu očí a pozornosti. Tato metoda je běžně využívána především  
v marketingu (analýza chování spotřebitele, webové stránky, reklama, nákup v supermarketu 
aj.), v kartografii, herním či automobilovém průmyslu (např. viditelnost z automobilu), ale také 
v řadě dalších. Taktéž pro pedagogiku nabízí široké pole uplatnění. 
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Pro tuto metodu v současné době využíváme přístroj eye-tracker. Toto zařízení vyzařuje světlo 
podobné infračervenému záření pro určení umístění pohledu zkoumané osoby. Záření je 
odraženo od sítnice a rohovky oka. Následně kamery citlivé na infračervené světlo snímají 
odraz. Dále dochází ke zpracování informací pomocí výpočetní techniky, která umožňuje 
interpretovat informace.  Infračervené světlo je použito kvůli neviditelnosti pro lidské oko. 
 
Prapůvod významu sledování očí pochází už od samotného Aristotela. Vůbec první eye-
trackingové výzkumy nevyžadovali žádná sofistikovaná zařízení. Pomocí zrcátek byly 
sledovány pohyby oka a to především v oblasti čtení textu. Právě pozornost a čtení textu je 
jednou z oblastí využití této metody v pedagogice. Správné členění textu, vhodné 
zakomponování obrázků, použití barev, doplňujících úkolů, vhodná stylizace, a řada jiných, 
dokáží velice zásadně ovlivnit práci s učebnicí, která je mnohdy hlavním učebním materiálem. 
Metoda eye-trackingu zde může pomoci již při samotném koncipování daného učebního textu, 
pracovních listů, ale také veškerých elektronických materiálů. Pro testování učebních textů tak 
rozlišujeme výzkumy (obr. 3): 

-          průchodnosti a čtení učebnice, 
-          vizuálních prvků, 
-          orientace v učebnici, 
-          pozornost a vnímání e-learningových opor a vzdělávacích aplikací. 
 

 
Obrázek 3: Eyetrackingový výzkum čtení učebnice 
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Druhou možností využití v pedagogice je testování samotných uživatelů a jejich pozornosti. 
Zde například testování pozornosti žáků v rámci pracovního prostředí (obr. 4). Toto testování 
nabízí možnost odhalit rušivé elementy, ale tak potvrdit řádnou viditelnost vhodných stimulů, 
nebo například bezpečnostních prvků (například hasicího přístroje). Taktéž je možné 
analyzovat například pozornost a rozložení v rámci samotného pracovního stolu. Pro testování 
v rámci pracovního prostředí tak rozeznáváme testy: 

-          Pozornosti prvků učebny 
o   Viditelnost z různých míst 
o   Viditelnost výstražných prvků 
o   Odhalení rozptylujících prvků 

-          Pozornost pracovní plochy 
o   Rozmístění pomůcek 
o   Rozptylující prvky 
 

 
Obrázek 4: Eye-trackingový výzkum pozornosti v rámci pracovního stolu 

 
Pro čtení textu a výzkumy pomocí eye-trackingu jsou rozeznávány základní dva parametry – 
pohyby a fixace. Fixací označujeme soustředění se do jednoho místa po delší časový úsek (min. 
200 milisekund). Pohybem je pak označován přesun zorničky z jednoho bodu fixace do jiného 
(aktivita menší než 200 milisekund). 
 
Z předchozích výzkumů zaměřených právě na čtení a průchodnost učebnice lze vypíchnout 
některé užitečné poznatky. Ve výzkumech se například projevili rozdíly mezi pohlavími. Dívky 
čtou chronologicky od začátku až do konce. Ilustrace a fotografie procházejí a prohlížejí si 
přesně tak, jak jsou rozmístěny v rámci učebnice. Výjimku však představují učebnice, kde jsou 
obrázky a ilustrace rozmístěny relativně nerovnoměrně. V takovém případě může chování 
dívek působit až chaoticky - zkoumají velké množství stimulů. U méně zajímavých kapitol může 
být text atraktivnější, než ilustrace a obrázky. 
 
Chlapci však taktéž text čtou logicky. Avšak zásadní rozdíl se projevil v prohlížení obrázků  
a ilustrací. Obrázky a ilustrace zkoumají vždy v přímé návaznosti se souvisejícím textem - je-li 
přímý odkaz na konkrétní obrázek, chlapci se na tento obrázek soustředili. 
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U obou pohlaví se pak projevilo, že výrazné prvky (tučné texty, odrážky) získají pozornost  
a zájem čtenářů. Přemíra těchto prvků však může vést i k odvádění pozornosti od samotného 
textu a přeskakování při čtení. To může nastat, obsahuje-li text příliš prvků (např. nadbytečné 
ilustrace, otázky v textu, zajímavosti aj.). Doplňující výzkum pak také ukázal, že při koncipování 
učebního textu je vhodné se vyvarovat černobílým obrázkům. Ty u dívek nevyvolávají 
pozornost. U obou pohlaví pak vzbuzují negativní dojem. 

 
Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek 

Z hlediska matematické čtenářské gramotnosti je potřebné u žáků nejdříve vytvořit správné 
představy matematických pojmů, avšak matematické pojmy jsou abstraktní. Postupy při 
tvorbě těchto představ by se měly opírat o vlastní aktivitu žáků, o získávání poznatků 
prostřednictvím manipulativních činností, her, postupné vytváření  hypotéz  s akcentem na 
samostatnou práci. K tomu nám mohou pomoci didaktické pomůcky, které jsou zcela jistě 
důležitou součástí vzdělávacího procesu a plní řadu funkcí. Díky nim mohou žáci postupovat 
od konkrétního k abstraktnímu; rozvíjí myšlení, vnímání a pozornost; jsou zdrojem informací 
– informují o souvislostech, vztazích nebo umožňují pochopit podstatu a některé pomůcky 
také informují o zpětné vazbě pochopení učiva; vzbuzují zájem o učivo a mohou zvyšovat také 
zájem o samotný předmět; vhodným uspořádáním mohou rozvíjet praktické i myšlenkové 
operace žáků, přispívají k formování smyslových poznávacích procesů; napomáhají žákům 
vykonávat různé činnosti a rozvíjí jejich zručnost; přispívají k tvorbě systému informací  
a zařazování nových vědomostí do tohoto systému, aj.  
 
Výuka matematiky by se měla tedy opírat o manipulativní činnosti, z kterých si žák vytvoří své 
vlastní představy o matematických pojmech, které jsou nepřenosné. Při těchto činnostech by 
měl žák přijímat informace všemi smysly. Pokud zapojíme více smyslů do výuky a aplikujeme 
nově získané poznatky do praxe, zvýšíme tím efektivitu učení. Je důležité, aby žák manipuloval 
s reálnými předměty, které mu umožní využívat především své smysly a logicky postupovat od 
nejjednoduššího ke složitějšímu, pomáhá mu to později lépe chápat matematické souvislosti. 
Při manipulativních činnostech může učitel směřovat žáky k přemýšlení o tom, co dělá;  
k projevu jeho vlastní iniciativy; k odpovědnosti za učiněná rozhodnutí; k využívání 
sebekontroly, k vyhledávání a opravě chyb; k objevování nových poznatků, principů, jevů  
a souvislostí mezi nimi; k osvojení nových dovedností; aj.  
 

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“  J. A. Komenský 
 
V rámci workshopů jsme v projektu prezentovaly řadu didaktických pomůcek, které se 
zaměřovaly na všechny oblasti výuky matematiky: aritmetiku, algebru a geometrii. Přičemž 
našim dalším cílem bylo ukázat, díky těmto pomůckám, propojení těchto oblastí a jak je využít 
napříč různými stupni vzdělávání, tak aby učitel věděl, jak s pomůckou pracoval žák na prvním 
a druhém stupni základní školy a jak bude pracovat na škole střední. 
 
Ukázka pomůcky „binomická krychle“ 
Pomůcku můžeme využít ve výuce matematiky například pro geometrické zdůvodnění 
algebraického vzorce: ( ) 32233 33 babbaaba +++=+ . 
Máme danou krychli o straně a+b (obr. 5). Pokud budeme chtít spočítat objem dané krychle, 
máme dvě možnosti: 
1. možnost: ( )3baV +=  
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(stranu a+b dosadíme do vzorce pro výpočet objemu krychle); 
 

  
Obrázek 5: Binomická krychle   

 
2. možnost: 3223 33 babbaaV +++=  (obr. 6, 7) 
(krychle se stranou a+b se skládá z jedné krychle o straně a; ze tří shodných kvádrů se 
stranami a, a, b; ze tří shodných kvádrů se stranami a, b, b a z jedné krychle o straně b). 
 

 
Obrázek 6: Typy hranolů binomické krychle 

 

 
Obrázek 7: Rozložená binomická krychle 

 
Odtud tedy dostáváme platnost vztahu: ( ) 32233 33 babbaaba +++=+ . 
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GeoGebra a její využití v matematice 
GeoGebra je multiplatformní dynamický software, který umožňuje vytvářet dynamické 
geometrické objekty, vykreslovat grafy funkcí, počítat s derivacemi, maticemi a mnoho 
dalšího. S používáním softwarů tohoto typu se rozšířil do světa výuky matematiky nový pojem, 
tzv. dynamická geometrie, příp. dynamická matematika. Dynamická geometrie přináší do 
roviny „třetí rozměr“ – pohyb. Využití pohybu je tím, co nám v prostředí dynamické geometrie 
umožňuje bádat a objevovat zcela novým způsobem.  
 
Učiteli a žákům nabízí tento software ve výuce matematiky řadu využití. Učitel může 
připravené dynamické modely využít k výuce při demonstraci probíraného učiva, aby si žáci 
učivo lépe vizualizovali a došlo k jeho porozumění. Statické modely vytvořené v GeoGebře 
může zařadit například do pracovních listů. Žák se při práci s tímto softwarem setkává s větším 
množstvím modelů (překvapivých modelů). Žák může v matematice bádat i ověřovat platnost 
matematických vět na větším množství modelů, což může vést k zrychlení práce. Žákovi může 
modelování v GeoGebře pomoci k hlubšímu porozumění matematickým pojmům a to nejen 
tím, že je aktivita při modelování přenesena zejména na žáka, ale i tím, že učiteli může sloužit 
jako zpětná vazba o dosavadních znalostech žáka v daném učivu, jelikož k úlohám musí žák 
přistupovat mnohdy komplexněji a musí při řešení přemýšlet v širších souvislostech. 
V neposlední řadě může práce s tímto softwarem žáky motivovat ve výuce a být určitým 
zpestřením dosavadní výuky. Při řešení konstrukčních úloh může žák pomocí GeoGebry 
kompenzovat své grafomotorické deficity (žáci s dysgrafií) a narýsovat přesnější konstrukci. 
Avšak nesmíme zapomínat, že úloha konstrukčních dovedností žáků bez využití tohoto 
softwaru je nezastupitelná.  
Při užití softwaru GeoGebra ve výuce matematiky je důležité žáky upozornit na to, že software 
není dokonalý a vyskytují se v něm některé matematické nepřesnosti. Například nerozlišuje 
pojmy kružnice a kruh nebo kulová plocha a koule. 
 
Matematický software je volně stažitelný na stránkách https://www.geogebra.org/download 
(obr. 8). Zde si můžeme software stáhnout bezplatně do libovolného počtu počítačů. 
K dispozici je ke stažení: Grafický kalkulátor, Geometrie, Rozšířená realita, 3D Grafy, GeoGebra 
Klasik 5 a GeoGebra Klasik 61. Stačí mít v počítači (tabletu2), kam aplikaci chceme stáhnout, 
nainstalovanou JAVU (lze stáhnout zdarma na webu https://www.java.com/en/download/)  
a kliknout na tlačítko „stáhnout“. Pokud si nechceme program stáhnout do počítače, můžeme 
zvolit jeho online verzi, kterou nalezneme také na těchto stránkách. Stačí kliknout na tlačítko 
„začátek“ a můžeme ihned pracovat online v daném prostředí. V rámci toho textu budeme 
používat program GeoGebra Klasik 6, který nabízí soubor vzájemně propojených prostředí. 

 

                                                           
1 Aplikace GeoGebra Klasik 5 a GeoGebra klasik 6 nabízí uživateli soubor vzájemně propojených prostředí pro 
dynamickou geometrii v rovině (jmenuje se Nákresna) i v prostoru (tzv. Grafický náhled 3D), počítačovou algebru 
(CAS) a tabulkový procesor (Tabulka). 
2 Program je dostupný pro všechny rozšířené operační systémy a je možno ho instalovat i na tablety. 
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Obrázek 8: Aplikace ke stažení na www.geogebra.org 

 
GeoGebra Klasik 6 nabízí uživateli soubor vzájemně propojených prostředí (obr. 9) pro 
dynamickou geometrii v rovině (Nákresna) a v prostoru (Grafický náhled 3D), počítačovou 
algebru (CAS) a tabulkový procesor (Tabulka). 

 

 
Obrázek 9: Propojenost prostředí v GeoGebře 

 
Na obrázku 9 můžeme vidět propojenost jednotlivých prostředí. V Nákresně jsme zobrazili 
body A, B, C, které jsou nutné ke konstrukci trojúhelníku, následně jsme trojúhelník ABC 
zkonstruovali. Jelikož v Nákresně máme předkreslenou kartézskou soustavu souřadnic, 
v Algebraickém okně se nám zobrazí souřadnice bodu A, B, C. V Algebraickém okně máme také 
zaznamenanou posloupnost jednotlivých kroků. Trojúhelník ABC se nám zobrazil také 



85

v Grafickém náhledu 3D. V CAS jsme zapsali předpis lineární funkce d: y = 4, graf lineární 
funkce se nám zobrazil v Nákresně. Body v tabulce zaznamenávají souřadnice bodu D, který 
leží na úsečce BC.  Jelikož jsme v prostředí dynamické geometrie, můžeme bod D na úsečce BC 
posouvat. Poloha bodu D se pak zaznamenává do tabulky. Vlastnost vícenásobné reprezentace 
zadaných objektů v GeoGebře vede přirozeně k pochopení vztahu mezi geometrií a algebrou 
nebo k objevení možnosti vyjádření nějaké závislosti jak předpisem, tak i tabulkou a grafem. 
Uživatel si může zvolit, zda bude současně využívat více prostředí, nebo bude pracovat 
v jednom a ostatní skryje. 
 
Ukázka užití GeoGebry při zavedení funkce kotangens na intervalu ( )π,0  na střední škole 
Při zavádění funkce kotangens na intervalu ( )π,0  jsme s žáky nejdříve vycházeli ze 
zaběhnutých postupů. Ukázali jsme si vytištěnou jednotkovou kružnici a pomocí pravoúhlého 
trojúhelníku odvodili základní hodnoty funkce kotangens v prvním kvadrantu jednotkové 
kružnice. Žáci ale pořád neporozuměli dynamičnosti této situace, proto jsme vytvořili 
jednoduchou pomůcku pro pochopení tohoto učiva v GeoGebře.  Vytvořili jsme jednotkovou 
kružnici a vyznačili všechny nezbytnosti pro pochopení tohoto učiva. Dynamičnost této 
pomůcky spočívá v tom, že můžeme měnit velikost úhlu α  posouváním bodu C ( ABC∠ ) po 
jednotkové kružnici. Tím se nám mění souřadnice bodu C a hlavně bodu F, kde x-ová 
souřadnice bodu F odpovídá hodnotě kotangens úhlu α . Žáci ihned z obr. 10 vyčetli, že 

71,072,54cot =° g , z obr. 11, že 44,18,34cot =° g , z obr. 12, že 35,065,70cot =° g . Správnost 
svých tvrzení si žáci zkontrolovali na kalkulačce. Využili jsme také souřadnic bodu C, kde x-ová 
souřadnice odpovídá hodnotě kosinu úhlu α  a y-ová souřadnice odpovídá hodnotě sinu úhlu 
α . Žáci si s využitím souřadnic bodu C ověřili (obr. 10), že např. 

71,0
82,0
58,0

72,54sin
72,54cos72,54cot ==
°
°

=° g .  

 

 
Obrázek 10: Zavedení funkce kotangens  
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Obrázek 11: Zavedení funkce kotangens  

 

 
Obrázek 12: Zavedení funkce kotangens 

 
Finanční matematika 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 
nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti  
a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. 
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Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně 
spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků  
s ohledem na měnící se životní situace. 
 
Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Dle RVP finanční gramotnost jako správa 
osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. 
 
Peněžní gramotnost představuje kompetence nezbytné pro správu hotovostních  
a bezhotovostních peněz a manipulací s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených. V rámci 
peněžní gramotnosti získáváme znalosti o: 

-          historii peněz, 
-          formách peněz, 
-          domácí a zahraniční měně, 
-          bankách, 
-          bankovních účtech, 
-          platebních kartách. 

 
Cenová gramotnost je zaměřená na kompetence nezbytné pro porozumění cenovým 
mechanismům a inflaci, tzn. porozumět „ceně peněz“ v čase a ceně finančních nástrojů  
a služeb v praktické podobě. Žáci zde získávají znalosti o: 

-          trhu, 
-          nabídce a poptávce, 
-          ceně, 
-          inflaci. 

 
Rozpočtová gramotnost je zaměřená na kompetence nezbytné jak pro správu osobního či 
rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle), ale i zahrnuje 
schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. 
 
Rozpočtová gramotnost zahrnuje nejen popsané obecné složky, ale také dvě složky 
specializované: 

-          správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a 
-          správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). 

 
To předpokládá v obou případech schopnost zvládat jednotlivé produkty či služby, porovnávat 
a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 
 
Pro budování finanční gramotnosti je třeba, aby žáci dospěli nejprve do fáze rozvinuté 
čtenářské a matematické gramotnosti. V centru finanční gramotnosti je vždy jedinec nebo celá 
rodina. Vzhledem k citlivosti tématu je nutné promýšlet, kdy je možné řešit autentické situace 
a kdy je vhodné využívat modelové situace. – při užívání je třeba myslet na to, zda některý  
s žáků nepochází z rodiny, která se potýká např. s výraznými finančními problémy. Samotnou 
finanční gramotnost je možné zařazovat do výuky jako součást běžných předmětů (např. 
Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Matematika, aj.), jako součást integrovaných 
vyučovacích hodin nebo jako součást nově vytvořených povinných vyučovacích předmětů 
(např. finanční gramotnost, člověk a peníze, svět financí, aj.). 
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Velmi vhodně můžeme finanční gramotnost podpořit využitím interaktivních her z oblasti 
finanční problematiky. Jednotlivé hry dostupné na českém trhu řeší zábavnou formou danou 
problematiku, procvičují matematiku, ale také rozvíjejí logické myšlení. Mezi doporučované 
hry (které byly také součástí jednotlivých workshopů a s nimiž se mohli účastníci seznámit) lze 
zařadit Hra na obchod, Kvído obchod – hra o nakupování, Cashflow pro děti, Finanční svoboda. 
 

Sport v matematice  
Sport představuje jeden z nejlepších příkladů využití matematiky v praxi. Většina žáků se 
dokáže s některým sportem ztotožnit – ať už jej aktivně provozují či pasivně sledují. Mnoho  
z nich má své oblíbené týmy či hráče. Taktéž řada významných sportovních událostí může 
podpořit zájem žáků. 
 
V rámci našich workshopů pro žáky základních a středních škol jsme využili především 
spolupráce s brněnskou Kometou. Během exkurzí žáci řešili různé matematické úlohy přímo 
spojené s hokejem. Příkladem interaktivního využití může být například odhalování sestavy 
hráčů, kdy indicii ke jménu žák odhalí po vyřešení konkrétní matematické úlohy. 
 
Jednotlivé úlohy lze propojit také s různými aktivitami – například změř, vyhledej, zjisti, aj. Žáci 
se tak více zapojí do konkrétní aktivity a uvidí praktické uplatnění matematiky. Úlohy lze 
sestavit prakticky pro jakýkoliv sport. Příklady možných úloh, které byly využity v rámci našich 
workshopů, nejen na hokej: 

1. Vypočítej obsah ledové plochy (pozor, nejedná se o obdélníkový útvar). Budeme počítat 
s hodnotou 𝜋𝜋𝜋𝜋=3,14. Výsledek zaokrouhli na celé m2. Než se pustíš do výpočtu, musíš změřit 
rozměry ledové plochy. 
2. Kolik kilogramových plechovek bílé barvy je potřeba na nátěr mantinelů okolo ledové 
plochy, když mantinel má výšku 1,2 m. 1 kg barvy vystačí na 6 m2. Natírat budeme dvakrát 
celou plochu mantinelu. 14 kg barvy nám zbyly z minulého nátěru, kolik kg barvy bude 
potřeba koupit? Zaokrouhli na celé m. 
3. Jaké číslo na dresu nosí Jaromír Jágr, když víš, že když jej vynásobíš třemi a odečteš 41, 
přičteš 17 a nakonec vydělíš 18, dostaneš číslo 10? 
4. Tři hokejové puky pohozené na ledě tvoří vrcholy pravoúhlého trojúhelníku, největší 
vzdálenost je mezi prvním a třetím pukem – 20m, mezi prvním a druhým je 16m. Vypočti 
obvod a obsah tohoto pravoúhlého obdélníku. 
5. Vypočítejte, kolik % zápasů vyhrál během jednoho roku český tenista Tomáš Berdych, 
když vyhrál 18 utkání a 22 utkání prohrál? 
6. Na opravě a rekonstrukci tenisového kurtu v Jihlavě pracovalo 12 dní deset brigádníků, 
těmto deseti brigádníkům muselo město vyplatit 38 000 Kč. Kolik by muselo vyplatit při 
stejné mzdě dvanácti brigádníkům za 14 dní? 
7. Jakou rychlostí letěl tenisový míček vyslaný výtečným ruským tenistou Safinem, jestliže 
urazil 14 metrů za 0,75 sekundy? Výsledek vyjádřete v km/h a zaokrouhlete na jedno 
desetinné místo. 
8. Jaká je vzdálenost mezi fotbalovými hřišti Sparty a Slavie na mapě České republiky, 
pokud skutečná vzdálenost obou hřišť je 6km a měřítko této mapy je 1:40 000. 
9. Tři hráči fotbalové Sparty dali dohromady během ročníku 40 branek v poměru 5:2:1. 
Kolik branek vstřelil každý z hráčů? 
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Kritické myšlení v matematice 
Kritické myšlení jsme v rozvoji matematické čtenářské gramotnosti zařadily na úplný závěr. Je 
to z toho důvodu, že pro jeho rozvoj jsou důležité všechny předchozí kroky. Vše musí být 
postupné a nenásilné. Každý i nepatrný krůček se stává totiž pro žáky kotvou (pomáhá jim 
k tomu určitá pravidelnost a řád) právě pro rozvoj kritického myšlení nejen v matematice. Bez 
kotvy toho pomyslného břehu nikdy nedosáhneme.  
 
Kritické myšlení je nezávislé myšlení, kdy je žák schopen si vytvářet vlastní názory, hodnoty, 
přesvědčení, důležitá je svoboda myslet za sebe samé. Je potřeba ale zdůraznit, že toto 
myšlení nemusí být originální. Pídí se po rozumných argumentech, žák se rozhoduje o tom, co 
dělat a čemu věřit. Důležitá je zde zvědavost. Získávání informací musí být v tomto případě 
pouze východiskem, ne cílem kritického myšlení. 
 
Domníváme se, že pro rozvoj právě této části, obzvláště v matematice by měl být učitel právě 
tím, kdo na chvíli zapomene to, že je učitelem, práci zadá, ale pak ustoupí do pozadí. A je 
potřeba se toho nebát a nevsunovat svůj názor. Dát prostor žákům, studentům samostatně 
tvořit a nehodnotit je. Dát prostor žákům, pokud chtějí, se podělit o své zkušenosti s ostatními. 
To je to, co je žene dál. V opačném případě dosáhneme toho, že se budou stydět nebo se 
budou bát říct svůj názor. 
 
Důležité zejména na základní škole je brát rozvoj kritického myšlení jako trénink (už od 1. 
stupně), ale pravidelný. Matematické myšlení jako takové se totiž začíná plně rozvíjet až kolem 
16. roku dítěte. Na základní škole se jedná hlavně o počítání, ideálně převedené na hraní s čísly 
a na trénink samostatného matematického myšlení bez hodnocení. 
 
Samotným žákům pro rozvoj matematického kritického myšlení může posloužit: 
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. 
Myšlenková mapa: 

• 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; 
• 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). 
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Osvícený pedagog 
 
Nám jako učitelům pro rozvíjení kritického myšlení mohou sloužit matematické modely. Ty 
jsou realizovány řadou výukových metod (jako dobrý zdroj vysvětlení jednotlivých metod 
může posloužit knížka od Roberta Čapka: Moderní didaktika). Ne všechny metody lze ale 
použít v matematice, je potřeba si je upravit. 
 
Učitel si musí dopředu důsledně naplánovat všechny fáze modelu.  
Nezákladnějším modelem pro rozvoj kritického myšlení je model EUR.  
Tento model se skládá ze tří fází: 
1. Evokace 

Jak dosáhneme toho, aby se žáci soustředili na téma a uvažovali o něm?  
• 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. 
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Ukázka: 

1. úloha: Název obrazu: pojmenujte obraz 

 
 
2. úloha: Pravoúhlé trojúhelníky: vystřihněte a zkuste z nich poskládat co nejvíc rovinných 
útvarů. 
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2. Uvědomění si 
Jakým způsobem budou žáci zkoumat a osvojovat si obsah hodiny? 

• 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. 
• 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 
 
Možné (ne jediné) výukové aktivity v druhé fázi modelu EUR: 

• matematický příběh; 
• matematické knížky; 
• matematické básně; 
• atematický poslech. 

 
Možné výukové metody: 

• I. N. S. E. R. T.;  
• podvojný deník; 
• skládankové učení; 
• V. CH. D. čtení s otázkami; 
• učíme se navzájem; 
• pracovní listy; 
• řízené čtení; 
• párové čtení.  
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3. Reflexe 
Jak žáci využijí obsah a smysl toho, co se v hodině naučili? 

• 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). 

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. 

 
 
 
ZÁVĚREM 

Cílem naší tříleté práce bylo s nadšením ukázat možnosti, jak u žáků a studentů nenásilně 
rozvíjet matematické myšlení. Z pouhého nadpisu vznikla docela rozvětvená a rozsáhlá mapa 
možností, která ale není konečná.  
Jsme stále více přesvědčené, že: 

• Základem všeho je spolupráce všech tří stupňů vzdělávání. Je potřeba o sobě vědět  
a předávat si získané zkušenosti. Vypozorovaly jsme totiž, že vzájemná nekomunikace 
pedagogů mezi všemi stupni vzdělávání je asi největší problém, který brání tomu, aby 
se matematická čtenářská gramotnost rozvíjela a obohacovala nejen pedagogy, ale i 
žáky.  

• Od začátku školní docházky je nejdůležitější v žácích rozvíjet porozumění jazyku, 
rozvíjení jazykového citu. Když se totiž žák naučí dobře číst a psát, může se postoupit 
dál a jde to ruku v ruce právě s matematikou. 

• Je velmi důležité dát žákům prostor v sobě objevovat matematické myšlení (které je 
jim vlastní), podporovat jejich matematickou fantazii a neudusit ji svým osobním 
hodnocením. 

• Rozvoj matematické čtenářské gramotnosti je postupný proces, který by měl být 
veden postupně v přesně daných krocích, které zajistí pravidelnost a řád, který v různé 
míře potřebují žáci i studenti napříč všemi stupni. 
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2 Výrazy              4
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit

Prezentace: https://bit.ly/2V9Ja5k

Cíle projektu PolyGram

#12
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PolyGram
Implementace krajských akčních plánů I
Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality 
vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární  
s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické 
gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ 
se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na 
SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy.

• Doba realizace: 36 měsíců (od 1.12.2017–30.11.2020) 
• Nyní zkráceno do 31.08.2020 

• od září 2020 nový projekt Implementace KAP JMK II
• Finanční dotace: cca 138 mil. Kč
• Příjemce dotace: Jihomoravský kraj
• Partneři projektu: 28 partnerů s finanční spoluúčastí, z toho:

• 23 středních odborných škol
•  4 gymnázia
•  1 právnická osoba - JCMM, z. s. p. o.
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Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, 
příspěvková organizace
RNDr. Jiří Herman, Ph. D.
krajský garant pro SŠ bez maturity
Mgr. Aleš Kobza, Ph. D.
krajský garant pro SŠ s maturitou
Mgr. Petr Pupík 
metodik pro SŠ všeobecné a vedoucí M-kroužku
PaedDr. Libuše Sekaninová
okresní metodik pro II. stupeň ZŠ pro okres Brno-
město

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková 
organizace
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 
krajský garant pro víceletá gymnázia

Základní škola a mateřská škola Brankovice, 
příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Hejný
krajský garant pro ZŠ okresů Břeclav, Hodonín, 
Blansko, Vyškov

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38
Mgr. Michaela Jedličková
krajský garant pro ZŠ okresů Brno-město, Brno-
venkov, Znojmo
 
Střední škola André Citroëna Boskovice, 
příspěvková organizace
Mgr. Miroslav Staněk
metodik pro SŠ odborné s maturitou

Střední škola informatiky, poštovnictví a 
finančnictví Brno, příspěvková organizace
Mgr. Simona Ježová 
metodik pro SŠ odborné bez maturity

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková 
organizace
Mgr. Eva Zejdová 
okresní metodik pro I. stupeň ZŠ pro okres Brno-
město

Základní škola Tišnov, nám 28. října, příspěvková 
organizace
PaedDr. Radmila Zhořová 
okresní metodik pro I. stupeň ZŠ pro okres Brno-
venkov

Mgr. Jana Křížová 
vedoucí M-kroužku

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka 
Zastávka, příspěvková organizace
Mgr. Radka Bochníčková
okresní metodik pro II. stupeň ZŠ pro okres Brno-
venkov

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 
17
Mgr. Dagmar Bačkovská 
okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres 
Blansko
Mgr. Anna Sládková
okresní metodik pro II. stupeň ZŠ pro okres Blansko

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres 
Hodonín
Mgr. Hana Lenertová 
okresní metodik pro I. stupeň ZŠ pro okres Hodonín
Mgr. Jitka Olexová 
vedoucí M-kroužku

Základní škola a Mateřská škola Archlebov, 
příspěvková organizace
RNDr. Libor Šnejdar 
okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres 
Hodonín

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres 
Břeclav
Mgr. Jitka Češková  
okresní metodik pro I. stupeň ZŠ pro okres Břeclav
Mgr. Helena Salátová
okresní metodik pro II. stupeň ZŠ pro okres Břeclav

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres 
Vyškov, příspěvková organizace
Mgr. Zuzana Olejníková 
okresní metodik pro I. stupeň ZŠ pro okres Vyškov

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, 
příspěvková organizace
Mgr. Kateřina Mozolová  
okresní metodik pro II. stupeň ZŠ pro okres Vyškov

Partneři projektu
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Základní škola, Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo, 
příspěvková organizace
Mgr. Lubomír Slanina 
okresní metodik pro I. stupeň ZŠ pro okres Znojmo

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková 
organizace
Mgr. Romana Loydová 
okresní metodik pro II. stupeň ZŠ pro okres Znojmo
 

Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková 
organizace
Mgr. Kateřina Buriánová
analytik M-portálu pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Šárka Gašparovičová 
analytik M-portálu pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Marcela Cvrkalová 
analytik M-portálu pro 2. stupeň ZŠ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková 
organizace
Mgr. Ladislav Dvořák 
analytik M-portálu pro SŠ
Mgr. Jana Dvořáková  
analytik M-portálu pro SŠ

Masarykova univerzita
PhDr. Mgr. Michaela Drexler 
specialista matematické čtenářské gramotnosti pro 
ZŠ
Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. 
specialista matematické čtenářské gramotnosti pro 
SŠ

TRIVIS - Střední škola veterinární Emila Holuba 
Brno, s.r.o.
Mgr. Petra Bidmanová Strnadová 
specialista matematické čtenářské gramotnosti pro 
SŠ

Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, 
příspěvková organizace
Mgr. Světlana Čumalová 
vedoucí M-kroužku

Základní škola Edvarda Beneše Lysice
Mgr. Zuzana Koláčková 
vedoucí M-kroužku

Základní škola Dubňany, příspěvková organizace
Mgr. Martina Bábíčková 
vedoucí M-kroužku

Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková 
organizace
Mgr. Dagmar Hrádková
vedoucí M-kroužku

Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
Mgr. Aleš Ryšavý 
vedoucí M-kroužku

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková 
organizace
Mgr. Irena Sobotková
vedoucí M-kroužku
Mgr. Eliška Pecinová
vedoucí M-kroužku

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková 
organizace
Mgr. Lenka Křipská 
vedoucí M-kroužku

Gymnázium Johanna Gregora Mendela a jeho 
zařízení a Základní umělecká škola, školská 
právnická osoba
Mgr. Pavel Sikora 
vedoucí M-kroužku

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace
Mgr. Kateřina Rábová 
vedoucí M-kroužku

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková 
organizace
Mgr. Eva Břicháčková 
vedoucí M-kroužku

Základní škola a mateřská škola Šaratice, 
příspěvková organizace
Mgr. Eliška Sokolovská 
vedoucí M-kroužku
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M-konference 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.


