
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka s názvem Ochtnávka činnostní matematiky, které se konalo 

dne 10. listopadu 2021 od 17:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

 

Setkání pracovní skupiny proběhlo ve spolupráci s Tvořivou školou. Webinář proběhl 
v prostředí MS Teams. Paní lektorka Mgr. Hana Krchová požádala, zda by někdo 
z přítomných mohl hlídat případné komentáře v chatu či hlášení se o slovo. Této funkce se 
ujal pan Mgr. Norbert Kobela. Lektorka se krátce představila - vystudovala SPgŠ obor 
Učitelství pro mateřské školy a Pedagogickou fakultu UHK obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – 
speciální pedagogika. Během své více než dvacetileté praxe měla možnost vzdělávat děti od 
3 do 15 let. Díky tomu zjistila, že je velmi důležité děti motivovat a vést k běžnému používání 
získaných vědomostí. V úvodu zmínila, že činnostní učení umožňuje propojit hlavu, ruce a 
srdce, čímž jsou poznatky trvalejší a zároveň činnosti pokryjí tři učební styly = Zapojení všech 
tří center -  mentálního (hlava), fyzického (ruce) a emočního (srdce). 

První aktivita pro účastníky se jmenovala Luštěnka. Lektorka vyzdvihla její možné 
využití rovněž při distanční výuce. Účastníci v roli žáků viděli tabulku s výsledky příkladů a 
písmeny, ze kterých postupně vycházela tajenka. Učitel (lektorka) vysloví příklad a instrukci: 
„20+3= najdi písmenko“. Žáci neprozrazují, písmenko si zapíší a už slyší další pokyn: „6 x 7= 
najdi písmenko“. Takto účastníci vypočítali osm příkladů a z osmi písmen vznikla tejnka 
„DESATERO“. Od učitele (lektorky) zazněl pokyn: „Zapněte si mikrofony a až řeknu start, 
řeknete tajenku.“ 

 

 Lektorka dále pohovořila o desateru činnostního učení, které stručně popisuje, co 
dělat proto, aby se žákům i učitelům ve výuce dařilo. Vychází z Komenského a shrnuje 
nejlepší zkušeností učitelů z praxe. Uvedené principy jsou stále platné.  



   

   

1) K žákům přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, protože jimi skutečně jsou.  
2) Žákům vedeme k samostatnému myšlení, objevování poznatků a také osobní 
odpovědnosti.  
3) Žáky pozitivně motivujeme. Důvěra učitele v žáka je základním kamenem úspěchu.  
4) Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. 
5) Výuku je dobré provázat s reálným životem žáků. Upozorňujeme na praktické využití 
předávaných vědomostí a dovedností v životě.  
6) Využíváme mezipředmětových vztahů.  
7) Žáky vedeme k tomu, aby mluvili, a učíme je diskuzi. Vhodným způsobem je 
upozorňujeme na klady a přínos respektující diskuze.  
8) Pracujeme se zpětnou vazbou, žáky vedeme k sebekontrole a práci s chybou.  
9) Žáky nepřetěžujeme ani nepodceňujeme, využíváme diferenciace.  
10) Využívá přínosu pozitivní motivace, pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení.  

Podrobněji zde: https://www.tvorivaskola.cz/tvoriva-skola-desatero/t1194 

 Mezi výhody činnostního učení patří: 

• činnosti lze zařadit při frontální, skupinové i individuální práci 

• není vázáno na učebnice a pracovní sešity 

• zpětná vazba, práce s chybou, odpovědnost za vlastní vzdělávání 

• pozitivní motivace, hodnocení, posilování zdravého sebevědomí 

• sebehodnocení – směřujeme žáky k tomu, aby poznávali svoje reálné možnosti, aby poznali, 

co už opravdu umí a v čem se naopak potřebují zlepšit, co mohou ještě zdokonalit 

Paní lektorka Hana Krchová promluvila o tom, že hledala nevýhody činnostního učení 

a našla: zpočátku je takováto výuka náročná na přípravu. Ale Tvořivá škola nabízí pomůcky, 

které učitelům začátky usnadní. Mezi pomůcky patří Karty a šablony pro činnostní učení 

matematiky. Je povoleno kopírovat, lektorka doporučuje karty a šablony ještě zalaminovat. 

Jsou dostupné v e-shopu 1. stupeň - https://www.tvorivaskola.cz/matematika/c1013 , 

2. stupeň - https://www.tvorivaskola.cz/matematika/c1024 Dále při činnostním učení učitel 

využije didaktickou pomůcku Nuly a číslice https://vypomucky.cz/kategorie-

produktu/matematika/ (momentálně není v e-shopu dostupná), další pomůcky a hry pro 

motivaci a procvičování učiva, využívá učebnice, pracovní sešity, pracovní listy,… 

Následovalo představení práce s kartičkami.  

 

První využití kartiček je při rozcvičce: Učitel prochází mezi lavicemi, děti skládají 

z kartiček výsledek příkladu. Na pokyn učitele řeknou děti nahlas celý příklad i s výsledkem. 

https://www.tvorivaskola.cz/tvoriva-skola-desatero/t1194
https://www.tvorivaskola.cz/matematika/c1013
https://www.tvorivaskola.cz/matematika/c1024
https://vypomucky.cz/kategorie-produktu/matematika/
https://vypomucky.cz/kategorie-produktu/matematika/


   

   

Druhé využití je při zápisu čísel: čtyři děti najednou zapisují učitelem diktované číslo na 

tabuli, zároveň děti v lavicích skládají z číslic = je zapojená celá třída. Pro zlomkovou čáru 

nebo pro desetinnou čárku používají děti pracující v lavicích pastelku. Kdo měl správně, 

počítá si bod. Učitel diktuje například: „Číslo má tři desítky a dvě jednotky. Zlomek: dvě 

pětiny. Číslo žádná celá sedm setin.“ Třetí využití při zaokrouhlování: Učitel diktuje číslo: 

„Složte si číslo 123 a číslo 123 zaokrouhlete na desítky.“ Děti složí číslo z kartiček. Učitel 

pokračuje: „Najděte si číselný řád, na který zaokrouhlujeme. Co je tam? Dvojka. Co je před 

dvojkou, toho si nevšímáme = opíšeme. Podle čísla za hned zaokrouhlíme a vše za 

vynulujeme.“ Žáci mohou zapisovat do sešitu. Lektorka dovoluje žákům používat karty i při 

písemném testu. Další využití je při násobení a dělení 10, 100, … Učitel diktuje: 50 x 100 – 

sto má dvě nuly, přidáme dvě nuly. 600 : 10 – 10 má jednu nulu, takže jednu nulu ubereme. 

0,758 x 100 – KRRRRÁT – do pRRRRava posuneme čárku. 26,1 : 10 – DĚLLLENO, do LLLeva, 

10 má jednu nulu, takže desetinnou čárku posuneme o jedno místo doleva. Lektorka 

zdůraznila, že později kartičky děti zdržují, samy je odloží. 

Účastníci se seznámili s trojúhelníkovou skládačkou nazvanou trimino.  

 

V Kartách a šablonách je hotové trimino na převody jednotek. Děti bud skládají 

připravené trimino, nebo ho samy tvoří. Vytvářet vlastní mohou dle předloh na stránkách 

http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php 

Matematické smyčky fungují tak, že výsledek příkladu je zároveň začáteční číslo 

příkladu následujícího. Podle tohoto pravidla se rovnají kartičky s příklady. 

 

http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php


   

   

Lektorka představila využití hracích kostek v matematice. Učitel 

promlouvá k dětem: „Hodím kostkou a číslo, které padne na kostce zapište do jednotek. 

Šest. Hodím kostkou a číslo, které padne na kostce zapište do desítek. Dva. Jaké číslo 

máme?“ Žáci: „26.“ Učitel:“ číslo 26 vynásobte číslem, které padne na další kostce“: 26 x 4 = 

Jiná činnost s kostkami může být např. „Hoďte si trojciferné číslo a vynásobte ho 

dvojciferným.“ – žáci pracují ve skupině – vzájemně si najdou případnou chybu ve výpočtu. 

Kontrolu mohou provádět na kalkulačce. Na https://vypomucky.cz/produkt/hraci-kostka/  je 

možné zakoupit tzv. „desetikostky“. Lektorka je domluvená se svými žáky, že desítku na 

kostce považují za nulu. 

Ve výuce matematiky lze využít i klasické hry s modifikacemi (pexeso, domino, Černý 

Petr a to jak v aritmetice tak v geometrii. Použití je při hledání dvojic. Paní lektorka upravila 

se svými žáku hru Černý Petr a využívají tzv. „šklebíky“ = smajlíky. 

 

 

Poslední činnost, kterou účastníkům paní lektorka představila, je možné využít rovněž 

při distanční výuce. Při výuce ve třídě máme kartičky v ruce, vyhodíme je do vzduchu a 

voláme: „Sněží!“. Činnost lze modifikovat a uzpůsobit tak, že hrají buď jednotlivci, skupinky, 

či celá třída najednou. Jako příklad měli účastníci na sdílené obrazovce kartičky s čísly 

v číselném oboru 380 až 420.  

https://vypomucky.cz/produkt/hraci-kostka/


   

   

 

Možnosti zadání: 

a) Seřaď kartičky vzestupně. 

b) Seřaď kartičky sestupně. 

c) Vyber čísla, která mají v číselném řádu desítek osmičku. 

d) Vyber čísla, která doplňují číselnou řadu od čísla 380 do 400. 

e) Najdi číslo větší než 320. 

f) Najdi číslo, které po zaokrouhlení na stovky, je 300 

g) Najdi násobek …. . 

h) Najdi číslo, které,… . 

i) Vylosuj si dvě kartičky – od většího čísla odečti menší  

Pokud děti samy píší kartičky, přijdou na to, že je důležité dbát na čitelnost písma. 

 Účastníci měli dostatek prostoru pro případné dotazy. Paní učitelka toho využila 

a zeptala se paní lektorky Hany Krchové, jakou činnost by doporučila pro vyvozování učiva 

přechodu před desítku. Na činnosti se shodly, lektorka místo puntíků využívá plastová víčka 

od PET lahví. Jiná paní učitelka pohovořila o své zkušenosti s využíváním plata na vajíčka, kde 

jsou právě dvě řady po deseti jamkách. 

V závěru webináře pozvala paní lektorka všechny přítomné na e-shop Tvořivé školy, 

kde je možné zakoupit pomůcky, a znovu připomněla možnost účasti na dalších kurzech 

Tvořivé školy. 

 

Zapsala: PhDr. Zuzana Bláhová 

Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

 

 


