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Příloha: Rozhovory s dětmi 

 

V příloze mé bakalářské práce představím rozhovory se všemi dětmi, které jsem vedla 

nad analyzovanými úlohami. V těchto rozhovorech budu vystupovat pod zkratkou „T“ 

jako tazatel.  

 

František 

První setkání 

1.úloha (jablka) 

F: 18:5 

Odpovídám, že 18 není dělitelné pěti.  

On souhlasí a říká 18-5?  

Opět neguji a on po zamyšlení říká 3. Není mi však schopen vysvětlit, proč 3. Jen, že se 

to od 18 stále odčítá a vyjde tak na všechny.  

Když se ptám, kolik mamince zbyde, odpovídá, že tak tři, protože když znásobí 3x5, 

vyjde mu 15 a do 18 jsou to tři. 

 

2.úloha (stromy) 

9x6 je jeho první odhad. Já ho neguji (a navedu ho, aby si stromy nakreslil a spočítal 

mezi nimi vzdálenosti, už mu to velmi dochází) 

 

3.úloha (berounská dlouhá) 

Ihned správně počítá 36:4=9 

 

4.úloha (lichožrouti) 

F: 28-1 

Říkám mu, ať si to napíše, a hned se mu to nezdá. Opravuje se na 1 minutu, opět ho 

opravuji.  

Vysvětluji: „celých těch 28 minut žere 4 ponožky, tak jak dlouho žere jednu ponožku?“ 

Přemýšlí a říká, že 28:4, aby zjistil dobu jedné ponožky.  

Souhlasím a navrhuji mu udělat si časovou osu, aby to ještě lépe pochopil. Poté se ptám, 

za jak dlouho sežere tři, na což on odpovídá 24.  
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Ptám se proč, a on si nějak špatně spočítal předtím (dobu té jedné ponožky) a řekl, že 

když se ta jedna odečte, tak je to 24.  

Nechám ho to spočítat znovu správně.  

Správně určí 7 minut na jednu ponožku a následně 21 na tři ponožky. 

 

5.úloha (slepice) 

F: Tak Kvoka snědla třeba 1 a Kvika 2  

Následně jsem mu dovysvětlila, že přesně to ale říct nemůžeme, a proč. 

Poté jsem se Františka zeptala, které úlohy se mu líbily a nejvíce se mu líbila ta 

s lichožrouty. Jako vysvětlení uvedl, že je to dobře poskládané, že nejprve počítáme tu 

jednu ponožku, a z toho se dobře spočítají tři ponožky, ale obráceně by to nešlo.  

Dále se ptám, jestli zná lichožrouty a tak se mu líbí.  

On, že ano a ukazuje mi i knížku Lichožrouti, kterou má. Dále se mu líbila úloha se 

slepicemi, protože to vlastně dle něj můžeme určit libovolně, (nedá se to rozdělit, je to 

zajímavé).  

Na můj dotaz, zda se mu líbí víc kratší úlohy se zadanými čísly či ty s většími popisy 

jako ta s Berounem, říká, že ta s delším popisem.  

Když se ptám, co by mu dále v řešení úloh pomohlo, odpovídá, že vytvoření zápisu. 

 

Druhé setkání 

1. úloha (Minecraft) 

F: Mohl by si koupit tři helmy a tři diamanty by mu zbyly.  

T: A jak jsi na to přišel? 

F: Těch 18… když třikrát pět je patnáct, tak pak by mu zbyly tři diamanty. 

T: Jo jasně, podíval ses, co je dělitelné pěti a pak jsi to tam viděl… a je to podobné jako 

ta úloha, co jsme řešili minule, že jo? 

 

2. úloha (stromy s obrázkem) 

F: Tyjo, tohle cvičení jsme myslím nějak dělali, ne? 

T: Jojo, akorát teď je u toho obrázek…. Tak co, pamatuješ si to? Nebo vůbec se nesnaž 

vzpomenout na minule, ale zkus to vymyslet, jak bys to počítal. Znovu mu čtu zadání a 

nabádám ho k počítání. 
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F: 48 … 48… nebo 42? 

T: Schvaluji mu 48 a ptám se, jak na to přišel. 

F: Říká, že mezery když se se spočítají, tak je to 54, ale to deváté už se pak nepočítá. 

T: Ano, objasňuji, že prostor náležející k devátému stromu už není mezera, kterou 

potřebujeme počítat, takže bez ní. Pak se ptám, jestli si to pamatuje od minule, a říká, že 

ne, že mu pomohl spíše ten obrázek. Chvíli, že se na něj díval, ale pak se v tom ztratil a 

pokračoval bez obrázku. 

Já dodávám, že i minule jsme si to vlastně kreslili, takže nám také pomohl obrázek. 

 

3. úloha (berounská krátká) 

F: 9 

T: A proč? 

F: Protože 36:4 

T: Výborně 

 

4. úloha (paní Horká) 

F: Mám si to nakreslit? 

T: Můžeš, jestli ti to pomůže. Zkus prostě, co tě k tomu napadá.  

(Kreslí si schémátko z minula, časovou osu) 

F: 7, jednu ponožku za 7 minut 

T: A jak jsi to počítal? 

F: Od nuly jsem přičítal sedmičku až do 28 a to je čtyřikrát. 

T: A jak tě napadla ta sedmička? 

F: Já si většinou řeknu třeba 39:4 a pak to zkouším přičítat od nuly.. 

T: Takže jsi vlastně dělil, ne že by tě jen tak napadla ta sedmička? 

F: Jojo. 

T: A kolik času by trvaly tři ponožky? 

F: 21 minut. A proč? Protože 28-7 je 21 

 

5. úloha (Jeníček a Mařenka) 

F: Tak Jeníček by třeba snědl 1,5 a Mařenka taky 1,5 nebo třeba Jeníček 1 a Mařenka 2. 

T: Super, ale nemůžeme to přesně určit, ale dá se to takhle rozdělit. 
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T: Tak jak se ti zdály? 

F: Dobrý. 

T: Zdály se ti lehčí?  

F: Ano. Jo, tady jsem třeba těch 28 (u 4. úlohy) jsem tak nějak věděl už a ta první byla 

docela lehká. 

T: Aha, čím to? Tu minulou první jsi minule nevěděl… 

F: Jo, ta se mi zdá těžší, než ta druhá. 

T: Opravdu, a v čem? 

F: No těch 18 a mezi 5 členů, tak je to těžší. Tady v druhé mně napadlo, že by to mohly 

být tři helmy a tři diamanty zbýt. 

T: No ale ty čísla jsou úplně stejné, není to tím, že hraješ Mine Craft? 

F: Jojo, hraju, tím jsem si to asi mohl líp představit. 

T: A ta druhá, myslíš, že ti pomohl obrázek, nebo že sis to pamatoval, jak jsem ti to 

kreslila? 

F: Kvůli tomu obrázku. 

T: A úloha s Berounem. Tady je to kratší a tady delší s popisem a vysvětlením. 

F: Tak mě to třeba napadlo, že 36 a 4krát méně, tak že to bude dělení nebo násobení 

nebo tak. 

T: A co bylo lepší, to kratší nebo to delší? 

F: Asi to kratší, že jsem to nemusel celé číst. 

T: Ale zase si to můžeš představit, minule jsi říkal, že obráceně. Dobře, tak nevíš… 

F: A ta čtvrtá úloha byla asi nejtěžší, jak první verze, tak druhá, bylo to vyrovnané.  

T: A lichožrouti ti tady nepomohli?  

F: Asi ne… 

F: U Kviky a Kvoky jsem musel říct rovnou, že 1 a 2, ale tam v druhé může říct buď 1 a 

půl nebo 1 a 2. 

T: A která úloha se ti líbila nejvíc?  

F: Mine Craft 

T:  Přijdou ti jiné úlohy, než jaké děláte ve škole? 

F: Ano, jsou těžší. 

T: A co lépe chápeš, z těch ve škole nebo tady? 

F: Asi ve škole, tam jsou ty úlohy lehčí a můžu si rovnou rozvrhnout ten zápis. 
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Helenka 

První setkání 

1.úloha (jablka) 

H: 18:5, poté se zaráží, že to nejde. 

 Já ji doplňuji, že to není dělitelné pěti. Říkám, že mamince ale něco zůstane, také 

budeme dělit něco jiného. Ptám se, co by dělila.  

Helenka dodává, že takovéto věci ve škole nedělají a nedává jí to smysl.  

Říkám, že něco zbyde, takže bude muset něco škrtnout z těch osmnácti, odebrat a pak to 

vydělit pěti, aby mohla maminka spravedlivě rozdělit mezi pět dětí. V tu chvíli se 

Helenka chytá a říká, že například 10 děleno 5, a vyškrtla by 8.  

Já se ptám, kolik tedy každý dostane a H. říká, že 2.  

Na mou otázku, kolik mamince zůstane, odpovídá, že 8. 

 Já říkám, že 8 je ale moc a ještě se to dá rozdělit mezi 5 dětí.  

H.: Takže třeba 5 z těch osmi odebrat a každý by měl 3.  

Na to se ptám, kolik by v tuto chvíli zbylo  

H:  3 

Ještě jí opakuji, že se tedy v tomto případě dělí 15 pěti a výsledek je 3 a zbydou 3. 

 

2.úloha (stromy) 

H.: A to je na násobení?  

Přitakávám, na což Helenka reaguje nadšeně, že ještěže na násobilku devíti zná trik, 

který mi následně předvádí. Prst v pořadí toho čísla, které chce násobit devíti, schová, a 

výsledek vidí na zbylých prstech. A hned násobí 9 krát 6.  

Já ji chválím za dobrý myšlenkový postup, ale objasním jí, že to není ale takto 

domyšlené, a že kdy si nakreslíme devět stromků jako devět čárek a spočítáme mezery 

mezi nimi, bude to lepší.  

Helenka to spočítá a vychází jí 8 mezer a ihned násobí 8 krát 6, což říká, že je 48.  

Já doplňuji, proč to tak je- že když by násobila devět krát šest, tak by tam měla navíc i 

devátou mezeru od devátého stromu, ale tu už my nechceme, protože potřebujeme 

spočítat vzdálenost mezi stromy. 
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3.úloha (berounská dlouhá) 

Helenka čte nahlas a hned povídá, že sportovní aktivity nesnáší a rozvádíme spolu o 

tom na chvíli rozhovor a pak Helenka pokračuje ve čtení zadání. Po vteřince přemýšlení 

uvádí 36:4.  

Já dodávám, že správně, a kolik to tedy je.  

Helena říká, že 8, po mé opravě, že 7. 

 Já jí pak sděluji, že 9. Poté se jí ptám, zda AJ má ráda a zde odpovídá, že ji miluje. 

Chvíli se bavíme o angličtině. 

 

4.úloha (lichožrouti) 

Říká hned, že 28:4.  

Ptám se jí, jak na to přišla.  

H. odpovídá, že když 28 čtyři ponožky, tak vydělením čtyřmi zjistí dobu jedné ponožky. 

Napadá ji 7 na jednu ponožku, a že tudíž odečte od 28 7 minut, což bude 19.  

Opravuji ji, že ne a ptám se, kolik je 28-7. 

 H. se opravuje, že 21.  

Dodávám ještě, že se to také dá počítat jako 7x3. 

 

5.úloha (slepice) 

H: Dohromady snesly tři vajíčka, ne?  

T: Dá nějak zjistit, kolik snesla která.  

H: Ne, protože 3 děleno 2 je nesmysl.  

Doplňuji, že maximálně můžeme říct, že jedna snesla jedno a druhá dvě, ale nemůžeme 

to říct určitě. 

Dále se bavíme o tom, které úlohy se jí líbily. Nejvíce ta se stromy, protože se to dá 

snadno zjistit a nemusíme dělat v hlavě žádné složité výpočty a hned víme, že je to 8. 

Můžeme si to také nakreslit a připomíná jí to notový zápis, kde jsou také mezery mezi 

čárkami. Zábavná jí přišla i úloha s berounským táborem.  

Ptám se proč a Helena odpovídá, že jí to do posledního detailu vysvětlili a tím se jí líp 

myslelo.  

Ptám se na úlohu s lichožrouty a H., že ta ne, a že neví, co jsou lichožrouti.  
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Ptám se jí, jestli si myslí, že když je v zadání více informací, tak se jí to bude počítat líp 

a Helena přitakává. 

 

Druhé setkání 

1. úloha (Minecraft) 

T: Rozumíš tomuhle? 

H: Jojo, my Minecraft hrajeme. 

T: Aha, a myslíš, že díky tomu si to líp budeš umět představit? 

H: Možná jo. … čte si zadání znovu nahlas, přemýšlí.  

T: Takže co oni chtěli, abychom spočítali? 

H: Kolik helem za 18 diamantů a kolik zbyde. 

T: Ano, takže 1 helma stojí? 

H: 5 diamantů 

T: Ano, 1 helma stojí 5 diamantů, on jich má 18. Takže kolik si jich může koupit?  

H: Já občas udělám, že vezmu 8 a odečtu z ní 5 a to je 13 a takhle pokračuju a přičítám, 

až bude 18. 

T: Počkej, mohla bys to napsat? 

H: Ano, já bych začala asi tím, že si napíšu 18-5 a to je 13.  

T: Ano, takže to je, že když si koupí 1 helmu, tak mu zbyde? 

H: 13. A pak si vyberu tu trojku, nebo teda pětku a mám 8, a to byly dvě helmy. A 

koupil by si asi tři helmy, ne?  

T: Ano, správně, a zbylo by mu? 

Tváří se bezradně. 

T: Tak si to klidně zase napiš. 

H: 13-5 je těch 8, jak jsem si před chvilkou vypočítala a pak je 8-5, rovná se tři. 

T: No ale co jsi teď tím vypočítala? 

H: Že bude mít 3 helmy a 3 diamanty mu zbydou. 

 

2. úloha (stromy s obrázkem) 

H: To je zas ta úloha, kterou miluju. 

T: Ano, počítaly jsme ji minule, ale teď k tomu máš ještě obrázek. Myslíš, že ti 

pomůže?  
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H: No nevím, já si to asi zas nakreslím, protože tohle moc nechápu. Ty stromy jsou dost 

daleko od sebe… Ale umím si to představit! Kreslí a počítá mezery. Já myslím, že by to 

bylo…předtím to bylo 8. A potom asi 6x8 rovná se 48. 

T: Ano, správně a proč to nenásobíš 9? 

H: Protože mezi stromky je 6 metrů.  

T: Ano, a tu devátou mezeru už nepotřebuješ, správně. 

 

3.úloha (berounská krátká) 

H: Tuhle úlohu moc nechápu vlastně.  

T: Aha, a co na tom nechápeš? 

H: No minule to bylo lepší, všechno tam vysvětlili, kolik tam je pokojů a tak. 

T: Jojo, ale čísla jsou tu stejná. Ale minule bylo to doplnění, takže sis to lépe 

představila. Ale tak podíváme se na to, co tam máme spočítat, co chtějí zjistit? 

H: Kolik máme objednat pokojů. 

T: Ano, dětí je? 

H: 36 

T: A pokojů máme objednat kolik? 

H: 4x méně 

T: 4 x méně, než dětí. Tak jak bys to spočetla? 

H: No já ty násobky 4 úplně přesně neznám, to se musím přiznat. Matematika mi nikdy 

moc nešla, divím se, že jsem měla na vysvědčení jedničku a z tělocviku dvojku. 

Pak jsme se bavily o tělocviku.  

H: Mně napadlo… já neumím násobky 4, ale jestli 36 není násobkem 4. 

H: Ale je! 

H: Tak asi 36:4 

T: Ano, přesně tak. Kdyby to bylo čtyřikrát více, tak by to bylo jak? 

H: Já ani nevím. 

T: No když by chtěli 4x více pokojů, než je dětí a dětí je 36. 

H: No nevím, jestli to není trochu přehnané, ale 36 x 4. 

T: No jasně, a když je 4x méně, tak dělení. A přijdeš na to, kolik je 36:4? 

H: Přiznám se, že skoro vůbec neumím dělit 4, ale kdybych to měla říct odhadem, tak… 

asi nevím. 
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T: Je to 9. 

H: Já jsem si říkala, že to bude asi něco kolem 8,9.  

T: No tak kolik je 8x4? 

H: Nevím. 

T: No stačí teď odečíst jednu 4 a je to 32. 

H: Já znám jeden super trik na násobení 9.  

A vysvětluje mi ho. 

 

4. úloha (paní Horká) 

H: Posledně to taky bylo s ponožkama…  

Čte nahlas zadání a přemýšlí.  

H: 28:4 

T: Správně, a jak jsi na to přišla? 

H: Já jsem si říkala 4,8,12 a u 16 jsem se zasekla a řekla jsem si 16 a 4 a 4a 4 je 28 a 

došlo mi, že to budu dělit 4.  

T: Jak tě napadlo těch 4? To, že jsou 4 ponožky? 

H: Ano, já si potřebovala zjistit, jestli to vůbec jde dělit 4. 

T: Aha, tak za jak dlouho uplete 1 ponožku? … pauza… Nevíš? No jo, zase násobky 4, 

tak je to 7 minut. Tak si napiš 28:4 = 7 a kolik času by potřebovala na 3 ponožky? 

H: 28-7=19 

T: To není 19, ale správná úvaha. 

H: Jo, 21. 

T: Ano, správně 

 

5. úloha (Jeníček a Mařenka) 

H: Zase nesmyslná. Každej by mohl sníst třeba 1,5. 

T: Ano a pamatuješ si, jaká byla ta minule? 

H: Byla víc nesmyslná, protože slepice nemůže snést půl vajíčka. 

 

T: Jaké úlohy se ti líbily?  

H: Všechny. 

T: Aha, a která nejvíc? 
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H: Ta první, protože hraju Minecraft a to mi pomohlo a taky jsem si to mohla nějak 

rozumně zapsat, tak jak to já dělám. Tady ta s Berounem se mi líbila méně, než minule, 

protože tam  bylo míň informací a víc se muselo přemýšlet.  

T: A co Jeníček a Mařenka? 

H: To taky bylo dobrý. Já už jsem se naučila psát 1 a půl.  

Ukazuji jí všechny úlohy a nechám od ní říct u každých dvou úloh, která se jí více líbila. 

U druhé ukazuje, že ta druhá, stromy s obrázkem, protože už to jednou počítala a uměla 

si to lépe představit. U ponožek více ta s paní Horkou, protože lichožrouty nezná a 

celou dobu jí vrtalo hlavou, co je to ten lichožrout a to ji rušilo. 

 

Pavlína 

První setkání 

1. úloha (jablka) 

P: Každý dostane 4 a mamince zbyde 0?  

T: To ne… jak jsi na to přišla?  

P: Protože 4x5 je 18.  

T: 4x5 je ale 20.  

P: No joo.  

T: Ty jsi zkoušela 18:5, jo? To bohužel takhle nejde,18 není dělitelné pěti. Tak jak na to 

přijdeme? Je jasné, že mamince něco zůstane, takže nemusíš dělit přímo těch 18, ale 

kolik?  

P: 15.  

T: A to by bylo? 

P: 3.  

T: Ano, také každý by dostal 3 a mamince by zbylo?  

P: 3. 

 

2. úloha (stromy) 

P: 54 metrů?  

T: Jo to jsi myslela, že bys násobila 9x6, že ano?  

P: Jo.  
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T: No dobrá úvaha, ale když si představíš ty mezery… tak ty jsi znásobila každému 

stromu tu mezeru, ale ty potřebuješ vědět mezery jenom mezi prvním a posledním…  

P: Takže 48?  

T: Ano, super, když si to nakreslíš a pak spočítáš, sečteš ty mezery, tak to vidíš. 

 

3. úloha (berounská dlouhá) 

P: Já to nechápu, jak jako?  

T: Já ti to přečtu nahlas (čtu s důrazem na čísla)  

P: joo, 9!  

T: Výborně, protože 36:4…tak co ti na tom dělalo předtím problém?  

P: No, že jsem nevěděla jako co mám počítat.  

T: Aha, že tam bylo moc informací….  

P: No….  

 T: Které jsi přesně nepotřebovala… a pak když jsem ti to přečetla a zdůraznila, tak to 

šlo?  

P: No, no. 

 

4. úloha (lichožrouti) 

P: 9 minut?  

T: Jak jsi na to přišla?  

P: No, že 4 děleno 8.  

T: No počkej, 4 nemůžeš dělit 28, menší číslo nemůžeš dělit větším.  

P: No joo, jeje. Tak teda 28:4 a to je 9. 

T: No počkej, to není 9, ale?  

P: 7  

T: Správně, a jak tě napadlo 4:28? To ses jenom přeřekla?  

P: No, já jsem si to řekla, jak by to mohlo být… no asi jsem se přeřekla. 

 

5. úloha (slepice) 

P: 1,5?  

T: Myslíš, že to takhle jde?   

P: No 1 a 1 jsou dvě a půl a půl je 1.  
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T: Takže myslíš, že to takhle mohly snést?  

Pavlínka se začíná smát, že ne.  

Já ji povzbuzuji, že správná úvaha, že by to takhle šlo spočítat, ale není to reálné. 

T: Takže nemůžeme to říci přesně, byl to takový chyták, jestli na to přijdeš.  

P. přitakává, že půlku useklého vajíčka snést nemůže. 

 

Ptám se, jak se jí to řešilo a P. říká, že dobře, ale žádnou konkrétní vybrat nechce, že 

všechny stejně.  

Potvrzuje, že zná lichožrouty i Beroun.  

Líbily se jí prý příběhy, co byly u toho, ale když jí říkám, že u Berouna ji zmátl příběh, 

tak jestli jsou teda lepší příběhy nebo ne, tak říká, že asi teda bez příběhů.  

T: Jsou jiné ty úlohy, než ty, které řešíte ve škole?  

P: Ano.  

T: A v čem?  

P: Že tady jsou dlouhé a u nás ve škole krátké, že třeba Jenda si koupil šampon za 54 

korun a hřeben za 30, kolik celkem utratil?  

T: A to by ti šlo lépe spočítat, myslíš?  

P: Nevím, asi tak stejně.  

T: Aha, takže někdy lepší delší, někdy kratší, jasně, tak děkuju. 

 

Druhé setkání 

      1. úloha (Minecraft) 

P: Co je to ten mine craft? 

T: Majn kraft? 

P: Jo ahaa, tahle hra. Mohl si koupit 3 helmy a 3 diamanty mu zbyly. 

T: Ano, a jak jsi na to přišla? 

 P: protože 18:5 nejde, ale jde 15:5 a to je 3 a do 18 zbývají 3 diamanty. 

T: Super, to sis pamatovala z minule? 

P: Ne 

 

2. úloha (stromy s obrázkem) 

P: To jsme měly minule něco takového 
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T: Měly, akorát minule to bylo bez obrázku. Tady ho máš, aby sis to mohla líp 

představit. 

P: 54? 

T: Jak jsi na to přišla? 

P: Protože 9x6 je 54 

T: No jenže minule jsme si k tomu malovaly takové schéma (a znovu jí to kreslím a 

ukazuji stromy) 

P: (počítá mezery a dobírá se potichu k číslu 42, pak špatně přičítá poslední mezeru) 49 

T: 48 (a vysvětluji znovu, proč se nepočítá poslední mezera) 

 

      3. úloha (berounská krátká) 

P: 9 

T: Proč? 

P: 36:4 je 9, a protože se přihlásilo 36 dětí a pokojů je třeba 4x méně. Kdyby to bylo 4x 

více, tak by to samozřejmě bylo více. 

 

4. úloha (paní Horká) 

P: 7 minut na jednu ponožku 

T: Proč? 

P: Protože 28 minut, jsem si řekla, děleno 4 a kolik to je a tak to je 7 

a tři ponožky 19 minut 

T: Jakto 19? 

P: Ne, 21. To už bylo jednodušší, protože 28 minus těch 7 minut 

 

5. úloha (Jeníček a Mařenka) 

P: Tak jako to se nedá vyřešit, nebo jako dá- Jeníček mohl sníst 2 a Mařenka 1 nebo 

prostě Jeníček 1 a Mařenka 2. 

T: A kdyby měli sníst stejně? 

P: Každý 2 a půl, teda každý 1 a půl.   

T: Přesně, a pamatuješ, jak to bylo minule?  

P: To bylo s těma kvočnama. 

T: Jasně, a tam je jasné, že to nejde rozdělit. 
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P: To by musela jedna snést zadeček kuřátka a druhá hlavičku kuřátka (a začíná 

vtipkovat, co by se s tím dělo) 

T: Tak jak se ti dnes zdály? 

P: Připadaly mi jednodušší, než minule.  

T: Která se ti třeba líbila?  

P: ukazuje na berounskou.  

T: A proč? 

P: Nevím. 

T: Když se na ně podíváš takhle, která je lepší- ta delší nebo kratší?  

P: ukazuje na kratší. Tady jsem moc nevěděla poprvé, co mám počítat, protože tam je 

kde se koná, na co je zaměřenej. Ale tady je prostě jenom pár věcí.  

T: A Minecraft znáš? Že by ti to pomohlo? 

P: No jako znám, že vím, že kluci ve třídě ho hrajou, ale nevím vůbec, jak vypadá, takže 

vůbec nehraju. 

 

Daniela 

První setkání 

1. úloha (jablka) 

T: Tak co, napadá tě, jak bys to řešila? 

D: Mamince teda něco zůstane? 

T: Ano…. Napadá tě něco? 

P: Teď ne 

Znovu tedy čtu zadání a ptám se, jak by spravedlivě rozdělovala? 

T: Mohlo by to být třeba dělení? 

D: No jako dělení joo. 

T: Tak jak bys to dělila? 

D: 18 asi šesti, když pěti nejde. 

T: No jo, pěti to nejde, ale mezi pět členů rodiny, tak proč šesti… a něco mamince 

zůstane. Ještě několik jablek mamince zůstane. Když 18 není dělitelné pěti, tak číslo o 

něco nižší, než 18 a je dělitelné pěti… 

D: Po delší době přemýšlení 15… takže tři. 

T: Ano. 
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D: Takže každý z členů dostane tři jablka a mamince zůstane 3. 

T: Ano, přesně tak. 

2. úloha (stromy) 

D: 54? 

T: To je dobrá taktika, ale kdyby sis to nakreslila… jak jsi na to přišla? 

D: Protože 6 krát 9 je 54, když devět stromků a mezi nimi 6metrové mezery. 

Já jí to následně nakreslím a ukazuji, odkud kam má počítat mezery. 

 D:  48. 

T: Správně, a proč? No jak jsi na těch 48 metrů přišla? 

D: No já jsem si vypočítala, že když tadyto je 6 metrů, tak 6+6+6… 

Následně jí dovysvětluji, proč se nepřičítá ta devátá mezera. 

 

3. úloha (berounská dlouhá) 

T: Máš to přečtené? 

D: Hm 

T: A rozumíš tam všemu? 

D: Jo 

T: Tak na co se ptaj? 

D: Kolik vlastně maj objednat pokojů. 

T: Přesně tak, a jak bysme na to přišli?  

Dlouho neodpovídá. 

T: Tak objednáváme pokoje pro děti, tak kolik je dětí? 

D: 36 

T: Kolik se má objednat pokojů? 

D: 4x méně 

T: Ano, takže 4x méně, než 36. 

D: 9? 

T: Ano, a to jsi dělala jak? 

D: To jsem dělila 36 čtyřmi. 

T: Správně, když 4x méně, tak dělíš. 
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4. úloha (lichožrouti) 

D: Za 7 minut sežere jednu ponožku. 

T: Správně, a jak jsi to počítala? 

D: Vlastně 28:4 

T: Správně, a tři ponožky? 

D: 21 minut 

T: Správně. 

 

5. úloha (slepice) 

T: Rozumíš tomu? 

D: Jo, akorát…. 

T: Dá se to spočítat? 

D: Ne 

T: Proč? 

D: Protože to by každá musela snést 1 a půl. 

T: Přesně, protože to nemůžeme říct přesně. 

 

T: A jak se ti líbily ty úlohy, znáš věci, o kterých to je, třeba lichožroty? 

D: Jo, znám. 

T: A které úlohy se ti dobře řešily?  

D: Dobře se mi řešila… Tyhle dvě se mi dobře řešily a ukazuje na třetí a čtvrtou. T: A 

proč? 

D: Nevím 

T: Asi že se to dobře dělilo, beze zbytku. 

D: Jojo 

Ptám se, které jsou jiné, než ve škole. Říká, že ta první, že ta je těžká. Na mou otázku, 

zda ty se slepicemi mají ve škole, říká, že ano, že chytáky tam bývají. Když se bavíme o 

délce zadání, tak lepší jí přijde to kratší, že jí stačí ta čísla spočítat. Známý kontext je 

prý lepší, a to zvláště v těžších úlohách, a poté už je člověk zkušenější. 
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2. setkání  

1. úloha (Minecraft) 

D: Koupí si tři helmy a tři diamanty mu zbydou.  

T: Správně, jak tě to napadlo? 

D: No, že 18 nejde, tak 15 a 15:5 je 3. 

T: Aha, takže si ten postup pamatuješ z minula. 

D: Jojo, tuhle třošku jo. 

 

2. úloha (stromy s obrázkem) 

Rozmýšlí se delší dobu, tak ji upozorňuju na to, že má k tomu obrázek, a ten obrázek jí 

popisuju, kde jsou mezery atd.  

Stále se tváří nevědoucně, tak ji nabádám k napsání, nakreslení… Dlouhá pauza…  

T: Tak kolik těch stromů jsi nakreslila? 

D: 9 

T: A mezi kterými stromy to chceš počítat? 

Správně ukazuje, že místo za posledním stromem se už nevezme v potaz 

T: Tak jak to budeš počítat? 

D: 54? 

T: No počkej, ukaž, které mezery budeš počítat. Kolik mezer je mezi 9 stromy? 

D: 8 

T: No ano, a když je mezi 9 stromy 8 mezer o 6 metrech, tak kolik dohromady to bude 

metrů? 

D: 50? 

T: Ne ne ne, máš 8 mezer a každá je dlouhá 6 metrů, tak jak bys to spočítala? Jak je to 

celkově dlouhé? 

Zkouší to sčítat v duchu, ale ztrácí se. Proto ji nabádám, aby počítala nahlas, a dobírá se 

následně ke správnému číslu. Vysvětluji jí následně další metody, jak se dobrat 

výsledku. 

 

3. úloha (berounská krátká) 

D: 9, protože 36:4 je 9 
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4. úloha (paní Horká) 

D: Za 7 minut uplete 1 ponožku 

T: A jak jsi na to přišla? 

D: Protože 28 minut děleno třema je…  

T: Počkej třema?  

D: Ne, ale jo- třema.  

Ale pozastavuje se nad tím. 

T: No počkej, kolik uplete ponožek za 28 minut?  

D: 4. Jo tak, čtyřma. 

T: Ano, správně, tak zjistíš dobu, za kterou uplete jednu ponožku. 

D: 3 ponožky uplete za 21 minut, protože 28-7, co trvá ta 1 ponožka, je 21. 

 

5. úloha (Jeníček a Mařenka) 

D: Tak tadyta taky nejde jako ta minule. 

T: Nejde to? 

D: Ale jo, jde to. 

T: No je to taky trošku chyták. 

D: Ale jde to, protože Jeníček snědl 1 a půl a Mařenka taky.  

T: Ano, ale nemůžeme to přesně říci, protože taky mohl jeden z nich sníst 1 perníček a  

ten druhý 2. A to se dá rozdělit. Zatímco jak to bylo minule? 

D: O slepicích, kolik snesly vajíček. 

T: Ano, to ale vůbec nešlo říct přesně. 

 

T: Tak jak se ti dnes zdály ty úlohy? 

D: No tahle první byla dost podobná. 

T: Jojo, akorát tam byl Minecraft, ten znáš? 

D: Ano, znám. Ale myslím, že byla vlastně dost podobná. 

T: Jo, když už jsi pochopila ten princip, tak ti to už šlo. 

D: Ano ano. No a ta druhá byla vlastně stejná. 

T: Jojo, akorát tam byl ten obrázek, aby sis to mohla lépe představit, ale my jsme si 

stejně kreslily to schéma. 

D: No a u té třetí to bylo taky dost podobné, akorát toho bylo méně. 
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T: A co myslíš, je to lepší, když toho je méně? 

D: Podle mě jo. 

T: A proč? … No ty jsi minule říkala, že když je toho tam hodně, tak tě to mate. A dnes 

jsi to vlastně spočítala rychleji. 

D: Jojo, protože to nemusíš číst tak dlouhý. 

T: A ty to z toho stejně pochopíš přesně, co máš spočítat. 

D: A tohle bylo taky dost podobné, akorát minule tam byli lichožrouti. 

T: A která se ti líbila víc? 

D: Mně se asi víc líbili ti lichožrouti. 

D: A ta poslední byla lepší dnes. 

T: Protože to tam můžeme spočítat? 

D: Jojo. 

T: A jak se ti zdají ty úlohy, jsou lepší tyto, nebo ty, které máte ve škole.  

D: Mně přijdou asi tyhle lepší, protože při nich musíš víc přemýšlet, ale ve škole se 

podíváš a hned víš. 

T: Jojo, některé děti říkají, že si vytvářejí zápis. 

D: Jojo, někdy stačí se jen podívat na čísla, a hned víš, a nemusíš to cel číst. 

 

Adina 

První setkání 

1. úloha (jablka) 

T: Tak napadá tě něco? (znovu čtu zadání nahlas) 

A: 18+5? 

T: No to ne, musíš 18 jablek rozdělit mezi pět členů rodiny… tak  jak bys to spravedlivě 

rozdělila? Třeba kdyby maminka domů přinesla osm jablek a měla bys to rozdělit mezi 

čtyři lidi, tak kolik by každý dostal?  

A: 5 

T: Ne, 8 jablek mezi 4 lidi nějak rozdělit… No tak kdyby to byly dvě jablka a měla bys 

to rozdělit mezi dva lidi, tak kolik každý? 

A: 2? 

T: Ne, každý musí dostat stejný počet jablek, ale celkově musí být ta jablka dvě, takže 

kolik každý? 
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A: 1 

T: Správně, tak a kdyby to bylo těch 8 jablek mezi 4 lidi, tak každý by dostal…? 

A: 1 

T: Nene, když to rozděluješ, tak používáš dělení, 8 jablek vydělíš 4 a vyjde ti dva. A 

když chceš 18 jablek mezi 5 lidí, tak dělíš 18:5, ale jde to? Jde to dělit pěti? 

A: neodpovídá 

T: Je 18 dělitelné pěti? 

A: Ne. 

T: Takže se podíváš, co by bylo dělitelné pěti. Hledáš číslo, o něco nižší, než 18, aby šlo 

dělit 5. 

A: 4 

T: To musí být větší, než 5. 

A: 6 

T: Ale ne, 15… dále vysvětluji. Tak kolik dostane každý? 

A: 1 

T: Počkej, 15:5? 

A: 3 

T: Správně, a kolik zbyde mamince? 

A: Nic  

T: Když si uděláš zkoušku, tak to zjistíš, takže 5x3 je?  

A: 15,  

T: a kolik je 18?  

A: 3 

 

2. úloha (stromy) 

T: Napadá tě něco? 

A: Ne. 

Znovu kreslíme, vysvětluji…  

A: 9+6? 

T: Počkej, těch 9 je stromků a 6 metrů je mezera mezi každým stromem, nesmíš míchat 

mezery a stromky. Jak bys spočítala od tohohle stromku až k tomuto? Mezi nimi je tolik 
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(ukazuji) šestimetrových mezer… Znovu ukazuji a ptám se, kolik je těch mezer. Jaká je 

vzdálenost, když tady je 6 m atd…  

Tak si to sečti, 6+6+6… Adina se mnou sčítá. Docházíme spolu k číslu 48 a já 

vysvětluji proč. 

 

3. úloha (berounská dlouhá)  

Čtu zadání Berouna a ptám se, jestli tomu rozumí. 

A: Ne, nerozumím… 

T: Tak na co se ptají? 

A: Objednat čtyřikrát méně. 

T: Ano, kolik se má objednat pokojů… takže kolik? 

A: 4 

T: No to ne, 4x méně, než je dětí a kolik je dětí? 

A: 36 

T: Takže kolik? 

A: 32 

T: Nene, ne o čtyři méně, ale co je to krát? 

A: Nahoru, sčítání. 

T: Nenene, násobení. A když je to krát méně, tak je to vlastně? (neodpovídá) dělení 

Takže čtyřikrát méně, než 36? 

A: 9 

T: Ano, výborně. 

 

4. úloha (lichožrouti) 

Přečte si zadání a říká, že neví. 

Čtu znovu a ptám se, když za 28 minut 4 ponožky, tak za jak dlouho 1 ponožku? 

A: Taky 28 minut 

T: Nene, to musí být přímo úměrné tomu času, není to náhodně, že jednu sežere za pět 

minut, další za jiný čas, ale musí to být čtyři za stejně dlouhou dobu. Já ti nakreslím 

časovou osu. Tak kolik je jeden úsek minut? 

A: 5? 

T: Jak jsi na to přišla? 
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A: No je tu pět čar. 

T: No ty nejsou tak důležité, důležité jsou prostory mezi nimi a ty jsou 4, 4 stejně 

dlouhé časy. Tak kolik je jeden minut? 

A: 16? 

T: Jak jsi na to přišla?  

A: 4+4+4+4 je 16 

T: Ty máš ale 28 minut rozdělit na 4 části. Takže 28:4 

A: 5? 

T: Nene 

A: 4? 

T: Nene, 7 minut a vysvětluji. Pak kolik času by potřeboval na 3 ponožky? Tak jak 

dlouho, myslíš, bude jíst 3 ponožky, když jednu jí 7 minut. 

Neví. 

T: Tak jednu jí 7 minut, druhou taky 7 minut, tak kolik je to dohromady? 

A: 14 

T: Správně a za jak dlouho tři? 

A: 18? 

T: Ne, jak jsi to počítala? 7 a 7 je 14 a ještě 7? 

A: 21 

 

5. úloha (se slepicemi) 

A: 9? 

T: Počkej, která 9? Dohromady snesly 3, takže kolik Kvoka kolik Kvika? 

Tváří se udiveně. 

T: No jasně, nejde to, nemůžeme to říct přesně, je to takový chyták. 

 

T: Tak jak se ti řešily? Jsou těžší tady nebo ve škole? 

A: Asi ve škole těžší. 

T: A líbila se ti nějaká úloha? 

Ukazuje na tu s Berounem 

Říkám, že to je takový delší popis, asi zná Beroun (přikyvuje). Ptám se, jestli zná 

lichožrouty. Přikyvuje, že ano, ale na další otázky už více sdílná není. 
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Druhé setkání 

1. úloha (Minecraft) 

A: 13 

T: Proč myslíš 13? Každá helma stála 5 diamantů a celkově měl k dispozici 18 d. 

A: 2 

T: Jak jsi na to přišla? 

A: Ne, 3 

T: Ano, správně a jak jsi na to přišla? 

A: 18, a vlastně vejde se jich tam jenom 5.  

T: Ne, počkej, 3. Protože 3x5 je? 

A: 18 

T: Počkej, 3x5 je? 

A: 15 

T: A zbydou mu nějaké diamanty? 

A: 3 

T: super! 

 

2. úloha (stromy s obrázkem)  

T: Rozumíš tomu?  

A: …Ne…  

Poté vysvětluji tradičně 

A: 3? 

T: Jakto 3? Tak si to nakreslíme. Vždy mezera má 6 metrů 

Po dlouhé odmlce se ptám, zda ji vůbec nic nenapadá?  

A: Jo, ale teď to počítám. 

T: Tak mi to všechno říkej nahlas, počítej se mnou. Víš, jak to bude? 

A: 6+6+6 

T: Jasně, a kolikrát to bude? 

A: 9x 

T: Ne ne, to by byla i mezera za devátým stromem a tu budeme počítat? 

A: 6+6? 
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T: Počítáme i tu poslední? 

A: 8x 

T: Ano, takže 8x6 a to je? … Nevíš? … Klidně si to takhle sečti nahlas. Vůbec nebuď 

nervozní. … Budeš takhle sčítat osmkrát tu šestku. …mlčí dlouho … Co teď počítáš? 

A: 8x6 

T: Proč že to násobíš osmkrát? 

A: Protože mezi stromky je osm mezer. (kolik je 8x6 neví z hlavy) 

T: Tak si to sečteme…  

dělá chybu u 36+6, říká 42, pak 73, nakonec 48 

 

3. úloha (berounská krátká)  

A: 9 

T:: A jak jsi na to přišla? 

A: 4x9 

T: No ne, jak jsi na to přišla původně? To jsi nevěděla ještě těch 9. Věděla jsi 36 a 4x 

méně. 

A: 36-4 

T: Ne, takhle to není.  

A: 36x4 

T: 4x méně, takže dělíš 36:4. Tak jak jsi na to přišla, ty si to pamatuješ z minula?  

A: Hmm 

T: Že jsme přišly k tomu číslu 9. Když je to 4x méně, tak to bude dělení. 

 

4. úloha (paní Horká) 

T: Když 28 minut 4 ponožky, tak jak zjistíš čas na tu 1 ponožku? … Co tě napadá? 

A: 28:3 

T: Proč třema? 4 uplete za 28 minut. Tak když ti to takhle zase znázorním… Jak zjistíš 

čas na jednu ponožku? … neodpovídá… 28 minut rozdělíš na 4 části. 

A: 28:4 

T: Správně, a to bude? 

Neodpovídá 

T: 7 minut na 1 ponožku. Přijdeš teď na to, kolik času by potřebovala na tři ponožky? 
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… Nic tě nenapadá? Ty potřebuješ tyto tři časy (ukazuji na časové ose), a že jsou 

všechny ty časy stejné. 

A: 11? 

T: Počkej, jak to? 

A: teda 21 

T: No výborně, napadlo tě to už předtím?  

A: Ne… 

5. úloha (Jeníček a Mařenka) 

A: Každý jeden 

T: Když snědli dohromady 3? … neodpovídá, tak kreslím tři perníčky a ptám se, jak si 

to mohli rozdělit. 

Neodpovídá, tak říkám, že je více způsobů, jak si to rozdělit. 

A: Každý jeden a rozpůlit si ten jeden? 

 

Dobře se Báře počítala ta s Berounem, a to proto, že si to pamatovala hned. Minecraft 

prý hraje. Lichožrouti ji bavili, dokonce se o nich bavily se spolužačkou. Úlohy hodnotí 

asi stejně jako ty školní. 

 

David 

První setkání 

1. úloha (jablka) 

D: Zůstaly jí 3. 

T: A kolik každý dostal? 

D: 5 

T: Počkej, kolik je členů rodiny? 

D: Jo, 5. Takže 3 

T: Výborně, a jak jsi to spočítal? 

D: No řekl jsem si, že 18:5 = 3 

T: No počkej, 18:5? 

D: Rovná se 5. 

T: Ne, vůbec. 18:5 přece nejde počítat. 

D: Nebo, 18 – 5 – 5 – 5, takhle? 
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T: No řekni mi, jak ty jsi na to přišel. Protože když chceš spravedlivě rozdělovat, tak 

budeš hledat číslo blízké 18, které je dělitelné 5.  Jak bys to rozdělil, aby mamince něco 

zbylo a každý z 5 členů dostal stejně jablek. 18 – 5 – 5 – 5 to nemůžeš vědět.  

D: Každý dostane 3 jablka.  

T: A jak jsi na to přišel? 

D: Že sem to spočítal. 

T: A jak? 

D: Plusem. 

T: Jako 3+3 atd. a to tě jen tak napadlo ty 3? 

D: Ano. Anebo 5x3. 

T: No zjistíš, že 18 není dělitelné 5, tak co je dělitelné 5? 

D: 15 a 15:5 je 3. 

T: A mamince zbyde? 

D: 3 

 

2. úloha (stromy) 

T: Tak napadá tě, jak bys to řešil? 

D: Ne 

T: Vůbec? 

D: Ne. 

T: Co máš spočítat? 

D: Metry stromků? 

T: No jaká je vzdálenost mezi posledním a prvním stromkem, když je jich devět a 

mezery mají 6 metrů. 

D: 2 metry?  

T: Tak si to zkusíme nakreslit. 

D: 9x6 

T: To je správná úvaha, ale není to úplně ono. Zkus si nakreslit 9 čar jako 9 stromů. A 

ukaž mi, co máš spočítat. Tak jak bys to počítal? 

D: 9x6 

T: Nene, a ukazuju mu názorně, od kterého stromu po který.  

D. Ukazuje správně. 
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T: Ano, tadytu další mezeru už nepotřebuješ. Tak jak bys to počítal? 

D: 8x6=48 

T: Výborně, a dále mu to objasňuji. 

 

3. úloha (berounská dlouhá) 

D: 9? 

T: Ano, a jak jsi na to přišel? 

D: 36:4 

T: A proč? 

D: Protože by to jinak nešlo. 

T: Ano, protože 36 dětí a 4x méně, než je dětí, takže 36:4 

 

4. úloha (lichožrouti) 

D: 7 minut na jednu ponožku 

T: A jak jsi na to přišel? 

D: 28:4=7. A na tři ponožky by potřeboval 21 minut 

 

5. úloha (slepice) 

D: 9 

T: Jak to? Kolik snesly dohromady? 

D: 3 vajíčka 

T: No, tak víc už to být nemůže. Dohromady obě dvě snesly 3 vajíčka, tak dá se říct, 

kolik snesla Kvoka a kolik Kvika? Dá se to nějak rozdělit? 

D: Ne 

T: A proč? 

D: Dá, 1 a půl a 1 a půl. 

T: A může to tak být? 

D: Ne, protože to by se musely rozkrojit. 

T: Přesně tak, nemůžeme to říct přesně, může to být 1 a 2. 

 

T: Jak se ti líbily ty úlohy a která hlavně? 

D: Ta berounská 
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T: A je to podobné jako ve škole, míváte tam takhle dlouhé popisy? 

D: ne, tady je více informací, a to je lepší, než ty malé 

Lichožrouty zná, těžké mu to přišlo asi nastejno 

 

Druhé setkání 

1. úloha (Minecraft) 

D: 3 si mohl koupit a 3 diamanty mu zbyly 

T: Jak to? 

D: Protože každá helma stojí 5 diamantů a 5x3 je 15 a zbyly mu 3 diamanty. 

T: Protože to zbývá do těch 18, viď. 

 

2. úloha (stromy s obrázkem) 

D: To nepoznám podle toho obrázku. 

T: Ten je jen pro představu, jak to vypadá. Víš, jak bys to počítal? 

D: 9x6? 

T: A nepamatuješ si, jak jsme to řešili minule? 

D: Pamatuju. Vím, že tohle se nepočítá. 

T: Takže kolik je těch mezer? 

D: 8! Takže 8x6=48 

 

3. úloha (berounská krátká) 

D: 9 

T: Protože? 

D: o 4 méně 

T: Ne o 4 méně 

D: o 4x méně 

T: 4x méně. Takže jsi to počítal? 

D: 4x9 =36 

T: no ne, 36:4 

D: Ano, rovná se 9 
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4. úloha (paní Horká) 

D: Na jednu ponožku by potřebovala čtyři minuty, teda 14 

T: Jak to 14? Kolik uplete za těch 28 minut? 

D: 2. Jo teda 4! Já myslel, že 2. 7 minut na 1. A na 3 ponožky by potřebovala 21 minut 

 

5. úloha (Jeníček a Mařenka) 

D: 1 a půl a 1 a půl nebo 1 a 2 

 

T: Tak jak se ti dnes zdály ty úlohy? 

D: Lehčí, protože už jsem byl na to připravený.  

Nejvíce se mu líbily ty, kde byl dlouhý popis. Minecraft zná a představil si to. 

 

Na následujících dvou stranách jsou přiložené oskenované dvě čtvrtky s výsledky žáků 

ke všem úlohám, které jsem používala jako jednu z pomůcek pro přehledné srovnání 

výsledků napříč žáky.  
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