
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

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

potenciálu každého žáka s názvem Matematika rukama, které se konalo dne 19. ledna 

2022 od 16:00 do 17:30 hod. v on-line prostředí 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

 

Setkání pracovní skupiny uvedla PhDr. Zuzana Bláhová, přivítala přítomné účastníky 

a představila dnešní lektorku Bc. Mgr. Libuši Kovářovou. Paní lektorka o sobě nejprve krátce 

pohovořila – pracuje jako učitelka na ZŠ Opava, vymyslela výukové sady pro své potřeby do 

vyučovacích hodin. Po odzkoušení ukazovala pomůcky kolegyním, od kterých se jí dostalo pozitivního 

ohlasu, a tak se rozhodla sady Kvirin nabízet v rámci podnikání. 

Sady je dobré používat ideálně od prvního stupně základní 

školy, nejlépe hned od první třídy, sady pro obvod lektorka 

doporučuje používat od třídy druhé. Práce se stavebnicovými 

sadami žáky baví od prvního do (překvapivě i) devátého ročníku. 

Sady jsou sestaveny pro práci ve skupině, připravené tak, aby je 

učitel mohl pouze vzít a použít v hodině. Není nutná příprava 

vlastních příkladů, typů obtížnosti, počítání řešení. Pomůcky jsou 

určené pro samostatnou, kreativní a přemýšlivou práci každého 

žáka, jsou velmi vhodné pro diferenciaci výuky.  Žáci mají možnost 

jít k podstatě úkolů, pochopit do hloubky daný pojem předtím, 

než žáci začnou k výpočtům používat vzorečky. Žáci v nich řeší úlohy a oblasti, které jsou obsaženy 

v RVP pro základní školy - v tuto chvíli obvod, obsah, objem, povrch, hranoly, zlomky a řecká písmena. 

Každý žák má svou kartu se zadáním a pracuje svým tempem na svém úkolu. Kontroluje si výsledky, 

přechází k dalšímu úkolu na jiné kartě. Úkoly jsou seřazeny podle obtížnosti – karty se zadáním jsou 

různě barevné: nejlehčí je žlutá, pak zelená, po ní modrá, červená, 

růžová a nakonec nejtěžší fialová.  

 

1. SADA PRO OBVOD 

Cílem většiny úkolu je sestavit z dílků zakreslený tvar 

a vypočítat jeho obvod. V zadání jsou některé délky přesně dané, 



   

   

jiné je třeba odvodit. Sada tak aktivuje logické myšlení. Dílky jsou označené velikostí v centimetrech, 

obsahuje i dílky s "půlkou centimetru" (2,5 cm, 7,5 cm), zaoblené dílky, půlkružnice a čtvrtkružnice. 

Pro nadanější žáky je zde i zaoblený dílek s neznámou délkou. Žáci sami vymýšlí způsob, jak změřit 

jeho délku (provázkem, koulením po pravítku apod.).                          

  

2. SADA PRO OBSAH 

Sada obsahuje zalaminované karty s nakreslenými rovinnými 

útvary. Úkolem je pokrýt dílky ( = čtverečky a trojúhelníčky) přímo 

na kartě zadaný tvar a spočítat obsah - není nutné znát vzorce pro 

výpočet. Tři karty se zadáním navádí žáky k odvození principu 

výpočtu trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku. Při práci si žáci 

zapisují výsledky do sešitu a sami si následně zkontrolují podle 

karty s výsledky. 

  

3. SADA PRO OBJEM 

Osaháním krychliček, vkládáním krychliček do kvádrů 

a budováním staveb z krychlových dílků si žáci objasní a upevní 

představy objemu. Část úkolů spočívá ve zjištění objemu 

přiložených hranolů vložením krychliček o objemu 1 cm 

krychlový. V pozdějších úkolech je nutné použít i poloviční 

krychličky. Zároveň pracují efektivně žáci slabší i žáci nadaní, 

každý svým tempem a podle svých možností. Lektorka 

upozornila na to, že prostorová představivost se rozvíjí maximálně do 12let. V sadě je 

zakomponována i úloha s posloupností (objevuje se u přijímacích zkoušek a běžně není prostor tyto 

úkoly procvičovat). 

  

4. SADA PRO POVRCH 

 První karta se zadáním obsahuje obrázky, podle kterých se má 

postavit hranol, žáci kompletují seznam plošek, které použili. Druhá 

karta se věnuje procvičování výpočtu obsahů jednotlivých stran. Třetí a 

čtvrtá karta obsahuje úkoly na výpočet povrchu (či dílčích obsahů 

jednotlivých stran) krychle a kvádrů. Úlohy postupují od jednodušších 

po složitější, od krychlí přes hranoly se čtvercovou podstavou až po 

obecné hranoly. Pro nadané jsou zde úlohy i na hranoly s podstavou 

pravoúhlého trojúhelníku. Lektorka doporučuje zpočátku nechat žáky 

modelovat hranoly bez dalších pokynů. Žáci sami přijdou na zákonitosti 

stejných délek stran, které spolu sousedí. 



   

   

 

 5. SADA PRO ZLOMKY 

 Sada je připravena pro pět žáků. Každý žák má 

kruhovou podložku, dále se dělí o prstence a o dílky (v krabici 

je jich velké množství pro celou skupinku). Prstenců je šest 

a jsou barevně odlišené. Znázorňují různé typy zlomků 

(dělitele čísla 24). Prstence je možné klást na sebe nebo na 

podložku, na vnitřních výstupcích je vidět rozdělení celku na 

všechny typy zlomků. Karty s úkoly postupně navedou žáky na 

základní dovednosti při práci se zlomky. Žáci zlomky modelují, 

převádí na smíšená čísla, porovnávají, rozšiřují a krátí, sčítají nebo násobí. Sada pomáhá pochopit 

základní principy, které pak usnadní přechod k obecným postupům při počítání se zlomky.  

 

 6. SADA PRO HRANOLY 

 Žáci dostanou hranol a zadání úkolu. Sami 

rozhodnou, které rozměry hranolu změřit. Sadu lze používat 

po částech - při výuce krychle a kvádru, při výuce 

trojúhelníků, rovnoběžníků, hranolů,... Jsou tu i tělesné 

úhlopříčky. Sada je vhodná pro žáky od čtvrté až do deváté 

třídy. Je zde patnáct hranolů a každý má třináct zadání. 

Učitel může v hodině stanovit jeden konkrétní hranol, 

ukázat ho žákům a zadat k hranolu například zadání číslo sedm. Tento způsob lektorka využívala po 

návratu žáků do školy při dlouhé distanční výuce ve školním roce 2020/2021.  

 

 7. SADA PRO ŘECKÁ PÍSMENA 

Sada umožňuje postupnou výuku ve třech krocích. V první fázi žáci pracují s devíti nejčastěji 

využívanými písmeny v matematice, fyzice a informatice (a, b, g, d, S, r, m, p, j). Využitím dalších dvou 

fází je možné děti naučit i další písmena. Sada je tak využitelná od prvního stupně až po střední školy.  

 1) "Braillovo písmo" – poznávání trojrozměrných řeckých písmen 

hmatem se zavřenýma očima  

 

 

 



   

   

2) Rekonstrukce – Dvojice sedí zády k sobě a komunikují pouze slovně. 

Jeden popisuje, co vidí na obrázku, druhý se snaží postavit přesnou kopii. 

Výhodou je, že žáci přirozeně používají názvy písmen (např. „Vidím 3 

destičky nahoře, vpravo je alfa, uprostřed velká sigma“).  

 

 3) Šifry – česká slova, zapsaná řeckými písmeny. Karty se zadáním, 

z druhé strany řešení. 

 

 

 4) Pexeso – hledejte dvojice velké-malé písmeno. Pozor, v sadě jsou 

pouze ta velká písmena, která jsme nepřejali do latinky. 

 5) Kvarteto - Žáci mohou hrát kvarteto podle klasických pravidel (sbírají 

stejná písmena ve čtyřech barvách, vyptávají si symboly od ostatních). 

Hra opět vede žáky k pojmenování písmen. 

 

 Paní lektorka zareagovala i na poptávku tzv. domškoláků a sestavila i sady pro jednoho žáka. 

Ty jsou nazvané „Mix 1“ a „Mix 2“. Nedoporučuje školám objednávat např. deset sad „Mix 1“. Pro 

třídu s počtem 28 dětí je třeba zakoupit čtyři sady, jinak s menším počtem žáků postačí sady tři. Na 

stránkách www.kvirin.cz jsou i odkazy na videa s použitím sad. 

Poslední část webináře věnovala paní lektorka Kovářová předání zkušeností z výuky 

matematiky. Sama má zavedeno trávit se žáky jednu hodinu matematiky týdně v pracovně 

informatiky (= v počítačové učebně). Na každé hodině žáci od paní lektorky dostanou čtyři odkazy pro 

práci – přímo konkrétní cvičení. 

www.mathplayground.com – zde je zásobník her pro procvičování numerace 

www.umimematiku.cz – jde o nejlepší systém, jaký lektorka zná, zadává žákům do jaké 

úrovně (k jakému štítu) mají počítat 

www.sudokulogika.cz – odsud lektorka čerpá materiály k tréninku, jsou zveřejněny včetně 

řešení, využívá pro rychlé počtáře jako práci navíc (http://sudokualogika.cz/node/2347) 

www.sudokuzdarma.cz – zde jsou sudoku připravené k tisku, ale pozor, některá mají více 

řešení 

Před samotným rozloučením poskytla paní lektorka své kontaktní údaje 

www.kvirin.cz/kontakty/ 

 a vyzvala účastníky, aby se na ni neváhali obrátit.  

http://www.mathplayground.com/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.sudokulogika.cz/
http://sudokualogika.cz/node/2347
http://www.sudokuzdarma.cz/
http://www.kvirin.cz/kontakty/


   

   

 

Zapsala: PhDr. Zuzana Bláhová 

Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

 

 

 


