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Úvod
Před patnácti lety jsem zvažovala, do jaké školy dám své děti. V té době jsem již měla za
sebou několik let praxe v ještě „předrevolučním" školství. Přestože jsem se již od dětství
těšila, jak budu učit, byla jsem velmi zklamaná způsobem výuky a metodami, se kterými jsem
se setkala na škole.
Přišla změna režimu a čas začít uvažovat, kam dám své první dítě do školy. V té době jsem
měla přečtených několik článků o alternativním školství v zahraničí. Velmi se mi líbil jejich
přístup k dětem. Něco málo jsem věděla i o jiných metodách výuky. Znepokojovalo mne
však, že nemohu takovou školu najít také u nás.
Proto jsem se rozhodla k velkému kroku a k 1. 9. 1993 založila základní školu, tehdy první
třídu. O rok později vznikla i mateřská škola. Velmi jsem si přála, aby počáteční nadšení dětí
předškolního věku neustalo vstupem do školy. V současné době jsme úplná škola a máme
učitelský sbor, který se ztotožňuje s vizí školy a snaží se ji co nejlépe realizovat. Důležité je,
že jsme k ní došli společně dlouhou cestou hledání a zdokonalování a že je vůle a ochota
pokračovat v ní dál.
Před deseti lety jsem se seznámila s modelem integrované tématické výuky (ITV)
(Kovaliková, 1995), který mi ukázal cestu k udržení zájmu žáků o výuku i cestu k rozvíjení
dobrých vztahů mezi žáky navzájem, mezi učitelem a žáky a v neposlední řadě i mezi
učitelem a rodiči. Realizace modelu ITV je velmi náročná, realističtější v našich podmínkách
je projektové vyučování. V tomto způsobu výuky jsem našla velkou inspiraci pro svoji další
práci nejenom v hodinách matematiky. Projekty zvládají všichni učitelé naší školy,
oblíbenými jsou zejména velké celoroční projekty.
A
Základní otázkou této práce je zamyšlení se nad možnostmi využití projektové metody ve
výuce matematiky. V úvodní části se čtenář seznámí s historií a současností projektové výuky.
Dále pak podrobněji s některými charakteristikami projektového vyučování. Následovat bude
řada projektů, které jsem v průběhu deseti let s žáky vyzkoušela. Můj zájem v didaktice
matematiky se soustředil na projekt jako jednu z mnoha metod výuky- Tímto se snažím
žákům přiblížit matematiku a vést je cestami konstruktivismu. Chtěla bych tak přispět
k překonávání překážek spojených pouze s tradiční výukou. Uvádím zde také projekty
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s interdisciplinárním zaměřením. Pokud se věnujete tvorbě či doplnění Školního vzdělávacího
programu ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, dovoluji si

předložit také

inspiraci pro zařazování průřezových témat a žákovských kompetencí. V práci jsou uvedeny
některé zkušenosti z naší školy při zavádění projektů do výuky.

Mé poděkování patří mým kolegům, kteří podporovali svým zájmem a připomínkami mnohé
z mých projektů. Zejména pak mé Pavlíně Rotačkové, která se podílela velmi aktivně na
interdisciplinárních projektech a vedla kolegyně na I. stupni, aby již od první třídy pracovaly
s dětmi kooperativním způsobem výuky.

Přeji všem, kteří si práci přečtou, aby se jim dařila práce s dětmi ve škole a ať se jejich děti do
školy těší.

V Uherském Hradišti, 17.9.2008
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1. Projekt jako progresivní vzdělávací strategie
1.1. Co to je projekt
Význam slova projekt je odvozen z latinského slova proicio {hodit, vrhnout vpřed,
napřáhnout). V pedagogické literatuře nenajdeme jednoznačné vymezení pojmu projekt. Ve
většině případů se hovoří rovnou o projektové výuce a projektovém vyučování. Projekt se
tedy vyznačuje koncentrací na žáky a svou sociální výchovně-vzdělávací hodnotou v průběhu řešení se silně uplatňuje i sociální učení. Řešení projektu tedy přispívá nejen ke
vzdělávání žáků po obsahové stránce, ale také k utváření jejich sociálních, komunikačních a
dalších dovedností. Svým přiblížením životu velice podporuje vnitřní motivací žáků.
Žákovský projekt:
•

je část učiva, jehož osvojení směřuje k dosažení určitého cíle,

•

se vyznačuje otevřeností v procesu učení,

•

je sestaven tak, že program učení není před prováděním projektu do všech
jednotlivostí pevně stanoven, takže žáci nemohou projektem projít jako programem
fixním a shora daným,

•

vzniká a je realizován na základě žákovské zodpovědnosti,

•

souvisí s mimoškolní skutečností, vychází z prožitku žáků,

•

vede ke konkrétním výsledkům. (Kubínová, 2002)

Při projektové výuce se daří učiteli upevňovat a rozvíjet žákovské kompetence a zařazovat
průřezová témata. U žáků se tak velmi dobře rozvíjí intelektuální dovednosti vyššího řádu,
např.: tvořivost, laterální myšlení, hodnocení, analýza a syntéza. Posilují se jejich schopnosti
jako jsou samostatnost, schopnost učit se z různých zdrojů, řešit problémy běžného života
apod. Velmi dobře se také formují manuální dovednosti a sociální postoje.
V pedagogickém slovníku (Průcha, 1995) je projektové vyučování vymezeno jako vyučovací
metoda, kde jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů a získávají zkušenosti
praktickou činností a experimentováním. Je odvozena z pragmatické pedagogiky a principu
instrumentalizmu, rozvíjených J. Deweyem, W. Klipartrickem aj. V USA a jiných zemích je
to jedna z nejvýznamnějších metod podporujících motivaci žáků a využívajících kooperativní
učení. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní
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reality nebo praktické činnosti, vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či
slovesného produktu.
Projektové vyučování má pro žáky silný motivační charakter, dovoluje totiž žákům, aby šli za
svými cíli vlastními cestami. Projektové vyučování je významným prostředkem pro utváření
sebepojetí žáka, působí pozitivně na utváření jeho osobnosti, dovoluje žákům spojit poznání
s prožitkem a smyslovým vnímáním.
Jedním ze spojujících článků všech snah o moderní přístupy ke vzdělávání je důraz na
kooperaci. Moderní škola by měla dbát na včlenění všech jedinců do kolektivu školy, do třídy.
Podle Polechové (2000) jsou základními principy kooperativního vyučování:
•

individuální viditelnost a zodpovědnost

•

zodpovědnost za ostatní

•

sdílení vedení týmu

Kooperativní vyučování znamená tedy významný posun od klasické role učitele ve třídě.
Učitel se stává partnerem, pozoruje dění ve třídě, snaží se příliš nezasahovat do práce skupin,
pomáhá, je-li požádán, způsoby řešení usměrňuje jen v závažných případech (je to prostor pro
učení se z chyb). Podmínkou pro kooperativní vyučování je bezpečné a neohrožující
prostředí. Velmi důležitý je nejen výsledek, ale také samotný průběh kooperativního učení,
zejména jeho kvalita. Kooperativní vyučování je účinné tehdy, podaří-li se propojit poznávací
cíle s používáním a rozvojem sociálních dovedností. Kooperativnímu vyučování se bude dařit
ve škole, která pracuje na principech konstruktivistických přístupů k vyučování. Pracují-li
v takovéto škole žáci na projektu, má jejich práce konkrétní cíl a zvyšuje se tak motivace žáků
pro provádění výukových činností. Ve škole se přitom vytvoří takové prostředí, které je více
přiblíženo reálnému světu. O vytvoření takovéhoto prostředí ve škole se tedy snažíme.
1.2. Tradiční školní vzdělávání versus projektové metody výuky
A
Progresivní změny ve vyučování v porovnání s tradičními přístupy projekt jako jedna ze
vzdělávacích strategií nabízí téměř okamžitě. Schématicky popsala Kubínová (2002)
v následující tabulce:
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Tradiční školní vzdělávání

Projekt jako vzdělávací
strategie

předáváno jako hotový soubor konstruováno

Poznání

pokud možno předem

a rekonstruováno, poznávací

utříděných poznatků

struktury se během učení mění,

a dovedností,

založené na experimentování

založené na transmisi

a objevování, které řídí žák

a instrukci směrem od učitele k

•

žákovi

i

pasivní přijímání a reprodukce aktivní, neboť musí využívat

Žák

hotových poznatků, vyžaduje

existující kognitivní struktury

minimální aktivitu

a to, co je mu zprostředkováno
ve škole ke konstrukci nových
struktur nebo přebudování
starých

Učitel
i

dominantní postavení učitele,

ovlivňuje průběh vyučování

určuje rozsah a tempo

pouze implicitně

vyučování
Školní a

navzájem separovány

snahy o integraci

potlačováno (zdůvodňováno

preferováno

mimoškolní svět
Rozvíjení
individuálních

nutností zachovat rovné

vzdělanostních

podmínky pro všechny učící se

předpokladů žáků žáky)
Vzdělávací

určována učitelem

určována žákem pod vedením

trajektorie

učitele
formální a jednostranná

i
i

Motivace

vnitřní, individualizovaná,
založená na sebepoznávání a

-

přijímání osobní odpovědnosti
Schéma
vyučovacího

uniformní, založené na

různorodé, reagující na

frontálních metodách práce

individuální potřeby žáků,
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aktuální stav jejich poznání a

procesu

poskytující jim účinnou
podporu, pokud to potřebují
Hodnocení

Vztahy mezi
učiteli a žáky

založené na hodnocení

respektuj ící osobnost žáka

okamžitého výkonu žáka
neosobní, negativně

založené na partnerství

poznamenané pasivitou a
kompeticí

<http://www.rvp~cz/clanek/289/334#33, 9.5.2008>

1.3. Nevýhody frontální výuky

Nováčková (1997) uvádí, že tradiční frontální výuka vytváří z hlediska kognitivního vývoje
prostředí podnětově chudé. Všem dětem se tady nedostává všeho, co by mohly ve škole
dostat. Škola preferující frontální výuku představuje pro děti nevhodný sociální model. Jde
o§ model, který se vyskytuje v jiných oblastech života jen málo. Většinou se můžeme poradit
s lidmi na stejné úrovni, konzultovat, zajímat se o názor druhých atd.
Výzkumy ukázaly, že učitel spotřebuje asi 80 % času ve výuce na vlastní mluvení, využívá
tedy většinu času pro vlastní aktivitu. Je určitě zajímavé, že „samostatná práce v lavicích" je
podle výzkumů ještě méně přínosná než práce s celou třídou. Tradiční způsob zkoušení vede
žáky k postoji, že na všechno existuje jedna správná odpověď, což představuje významné
riziko pro společnost. V dospělosti to vede ke spoléhání se na rozhodování jiných lidí,
vytváření netolerantních postojů Naopak, jestliže děti mají ve škole příležitost k vlastnímu
vyvozování a nacházení souvislostí, vytváří to v nich imunitu vůči lákadlu rychlých a
snadných řešení. Při frontální výuce není v silách učitele zprostředkovat zpětnou vazbu všem
dětem. Při práci v kooperativních skupinách, což práce na projektech upřednostňuje, je reakce
na evidentní chybu téměř okamžitá, protože ostatní členové skupiny mohou ihned reagovat.
Akademický status vzniká při tradiční výuce, kdy se žák hodnotí v relativně malých okruzích
výkonu (úspěšný - neúspěšný žák, dobrý - špatný žák). Také systém tradiční výuky je velmi
soutěživý. Ztrácí se tady vnitřní motivace ke vzdělávání. Známkování se používá jako vnější
motivace, je výhradně závislé na učiteli, má charakter pochval a trestů. U frontálního způsobu
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je daleko víc rizik, že žák bude zažívat pocity ohrožení (už jen osamělost při práci v hodině,
nemožnost komunikovat s vrstevníky, hrozba neustálého srovnávání atd. je významným
rezervoárem možných ohrožení). Na hospitacích v hodinách je často vidět, že když se dítě
hlásí a umí odpovědět, není vyvoláno. Naopak je vyvoláno, když se nehlásí a neví.

1.4. Výsledky současných výzkumů
Z šetření Krejčové (2008) ve kterém se dotazovala 817 žáků I. stupně vyplývá, že většina
žáků preferuje práci ve skupinkách - alespoň dvojčlenných - před samostatnou prací. Téměř
80 % oslovených žáků si zvolilo řešit úkol se spolužákem. V hodinách převažovalo
kooperativní vyučování, skupinové učení a vyučování. Pokud šlo o náhled sledovaných
učitelů, lze konstatovat, že sice vnímají přednosti skupinového vyučování, ale v jeho širším
uplatňování jim brání nedostatek vhodných podnětů v učebních testech, náročnější příprava a
organizace, obavy z větší hlučnosti a nerovnoměrného vtažení žáků. Model, který sami zažili
v roli žáků - frontální vyučování, je pro ně stále jistým vzorem. Z hlediska žáků je skupinové
vyučování (i jeho předstupeň - párové vyučování) žádané a je pro ně také přirozenější. Mohou
se aktivněji zapojit do vyučování, zbavují se obavy z nevládnutého učiva, nacházejí zázemí
v podobě domluvy se spolužákem.
Z výzkumu (bylo testováno 89 učitelů ze 34 škol v České republice), který byl prováděn při
vyučování na I. stupni, vyplývá podle Holubové (2008), že učitelé matematiky nejčastěji
preferují při výuce metodu slovní - vysvětlování (80 učitelů), metodu demonstrační (70),
metodu práce s textem - s učebnicí (67), s pracovními listy (58) a metody manipulativní (53).
Občas využívají téměř všechny další metody - problémové úkoly (61), projekty (46), popis
(47). Z dotazníků vyplynulo, že téměř nikdy nebo jen zřídkakdy používají vypravování,
přednášku a besedu. Za nejpřínosnější metodu z hlediska individuálního rozvoje žáka učitelé
považují problémové úlohy (31), manipulativní činnost (26), projekty (25), demonstrační
metody (24) a didaktické hry. Ve vyučování matematice realizovalo projekt na libovolrfé
téma celkem 57 učitelů z 89, tj. 64% všech dotázaných. 29 učitelů (33%) se o projekt
v matematice nikdy nepokoušelo, 3 učitelé (3%) se k této problematice nevyjádřili. Nejvíce
učitelů, kteří v matematice používají projektovou metodu mají délku praxe v rozmezí od 21
do 30 let, nejméně praktikují projekty učitelé s praxí 31 a více let.
Jak se píše v učitelských listech (2008):
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<http://ucitelske-listv.ceskaskola.cz/Ucitelskelistv/AR.asD? ARI= 101965&CAI-2167,
10.5.2008>

„Rozmanitějšímu, odborně řečeno projektovému způsobu vyučování přitakává český
psycholog Klíma: „Větší děti počítají auta, která kolem školy projedou, a jejich emise. To je
zároveň matematika, fyzika, chemie, občanská i ekologická výchova. Navíc je v tom prvek
dobrodružství, a když děti pracují ve skupině, každý může uplatnit, co umí. Kluci to spočítají
a holčičky sepíší." Nebo naopak. Důležité je, aby se realizovali všichni zúčastnění. Projektové
vyučování je u nás v začátcích a má své kritiky. Rovněž v rámci konvenční předmětové
výuky však dobrý pedagog dokáže najít způsob, jak využít individuální schopnosti žáků."

Změnou školského zákona a vznikem závazných dokumentů je současné době nastartovaná
oficiálně reforma vzdělávání, zejména v přeformulování jeho cílů. Vznikl Rámcový
vzdělávací program, každá škola má možnost vytvořit si Školní vzdělávací program. Je jen
na učitelích samotných, aby si promysleli nově vymezené cíle vzdělávání a to, co považují za
nejdůležitější. Mají možnost vyučovat tak, že vedle vědomostí bude výuka rozvíjet i složitější
dovednosti a celoživotní postoje žáka. Důležité pro naše učitele je, aby si uvědomili, že
připravují své žáky pro svět, který se mění velice rychle a bude od každého vyžadovat řešení
neočekávaných situací, práci v oborech, které nyní možná ani ještě neznáme, kde se platné
postupy a znalosti budou rychle nahrazovat novými. K těmto změnám by měl učitel své žáky
připravovat. Základním předpokladem respektive podmínkou je vytvoření bezpečného
klimatu ve třídách a školách. Pokud se učitelům bude toto dařit, ať už použijí systém či
metody jakékoliv, můžeme opravdu hovořit o kvalitní výuce, o kterou nám jde především.

2.Historie
2.1. Historie projektové metody v zahraničí

a
Snaha o změnu v tradiční výuce má již dávné kořeny. V 18. století byla Pestolozziho

(1746 - 1827) genetická metoda uplatněna ve spontánních projektech. Poprvé v historii se
pokusil o spojení práce s elementárním vyučováním. Ruský pedagog Ušinskij (1824 - 1871)
navrhl systém čtení s výkladem, kdy se kolem mateřského jazyka koncentrovala poznávací
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činnost žáků. Považoval mateřský jazyk za střed celého vyučování v počáteční škole.
Belgický pedagog, lékař Decrolv (1871 - 1932) propagoval u žáků do devíti let vyučování
nediferenciované na jednotlivé předměty, zkoušel seskupování učiva podle „centra zájmu".
Historie projektové metody v dnešním pojetí spadá do přelomu 19. a 20. století, kdy v USA
vzniklo tzv. Hnutí nové výchovy.

Konec 19. století přináší kritiku „tradiční školy"

upozorňující zejména na nerespektování žáka, na omezování jeho aktivity, nerespektování
jeho zájmů a zkušeností, nedostatečnou reakci na jeho individuální předpoklady, motivy,
prožitky (Coufalová, 2006).
Základní body kritiky staré, tradiční školy jsou formulovány následovně (Kubínová, 2002):
- Mechanický způsob učení spočívající v pouhém ukládání látky do paměti žáků, kteří v tomto
procesu zůstávali pouze pasivními příjemci.
- Škola je zcela ovládána učitelem a učební látkou, která je stanovena shora schválenými
osnovami a učebnicemi.
- Škola nebere zřetel na žáka, na jeho individualitu, jeho potřeby a zájmy a ani seje nesnaží
objevovat.
- Koncepce vyučovacího obsahu školy je strnulá, jsou užívány uniformní vyučovací metody.
- Škola hodnotí výsledky své práce dogmatickými měřítky vzdělání a kultury.
Základním východiskem Hnutí nové výchovy je nový postoj k dítěti, který vychází
z Rousseauovy myšlenky, že život a učení jsou jen dvě stránky téhož procesu, které nelze od
sebe oddělovat. Je to vlastně jedno z východisek pro uplatňování projektů a projektové
metody v konkrétním vyučování.
Zakladatel ideové myšlenky projektové metody byl hlavní představitel amerického
vzdělávacího progresivismu John Dewey (1859 - 1952), americký filosof, psycholog, pedagog
a sociolog, profesor na univerzitě v Chicagu a New Yorku. Dítě chápe jako komplexní bytoát.
Je přesvědčen, že dítě by se mělo chtít učit a proto je uvádí do situací přiměřených jeho věku
a blízkým situacím, se kterými se setkává v dospělosti. Vyučování by se mělo zcela podřídit
zájmu dětí. Učivo se seskupovalo podle konkrétních úkolů ze života (pěstování rostlin, stavba
domu, zdraví, občanství...). Také učebnice a osnovy vedou učitele ktomu, aby přesunuli
pozornost od studované látky ke zkušenostem dítěte. Cílem nové výchovy je podle Deweye
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naučit člověka účelně využívat věcí tak, aby přispěl k prospěchu společenského života.
(Váňová, 2003)
Tyto myšlenky uvedl do praxe Williatn Heard Kilpatrick (1871 - 1965). Navrhl koncentrovat
učební látku v projektech, vztahujících se k životu žáků a jejich potřebám. Kilpatrickovi šlo
především o rozvoj osobnosti dítěte, přičemž zdůrazňuje odpovědnost žáka za výsledky jeho
jednání. Tyto plánované činnosti měly vliv také na mravní rozvoj žáka. Rozvíjel ideu
problémového a projektového vyučování jako prostředku humanizace a demokratizace
vyučování a školy. Učební látka se dělí na projekty, které mají mít co nejbližší vztah
k praktickému životu. Kilpatrick poukazuje především na trojí změnu: intelektuální,
individuální a sociální. Kilpatrickova projektová metoda byla zpracována řadou představitelů
evropské reformní pedagogiky - především stoupenci tzv. pracovní školy. U nás především
V. Příhodou a S.Vránou ve 30. letech 20. století a v současné době např. J. Kašovou a T.
Houškou. (Rubínová, 2002).
V letech 1917-1921 prováděl experimentální ověřování projektové metody E. Colins. Místo
tradičních předmětů zavedl čtyři druhy zaměstnání žáků. Byly to vycházky, ruční práce,
zábavy a povídky, které probíhaly zpravidla každodenně. Výsledky vědomostních testů
u žáků, jejichž škola používala projektovou metodu, byly významně lepší než u žáků dvou
kontrolních škol. (Rubínová, 2002).
Učiteli byla příznivě přijata změna organizace a metod práce. Našla podporu široké
veřejnosti, zejména středních vrstev. Tato metoda se stala hodně rozšířenou a používala se
v mnoha amerických školách. V padesátých a šedesátých letech se v USA v minulém století
začaly prosazovat snahy o větší řád ve vyučování, o více soustavnosti a systematičnosti. Tento
proces lze považovat 7,a přirozený. Vychýlení na druhou stranu zákonitě přichází po období,
kdy v centru pozornosti byl žák.
«

2.2. Projektová metoda u nás

Snaha o změnu v tradiční výuce má již dávné kořeny. V roce 1650 uspořádal Komenský
učivo v „dramatizační projekty", které nazval Schola Ludus (Škola hrou). Škola hrou je
kniha plná divadelních dramat. Žáci se je učili hrát na jevišti a v kontextu těchto her byla
zakódována učební látka. Tento způsob učení byl na tehdejší dobu velmi moderní. Základem
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Komenského pedagogiky je myšlenka, že výchova má napomoci člověku, aby vněm bylo
rozvinuto plné lidství. (Váňová, 2003)
Americká pragmatická pedagogika ovlivnila reformní hnutí i v našich zemích. První snahy
o reformu naší školy pocházejí z přelomu 19. a 20. století. U nás byli propagátory projektové
metody Václav Příhoda, Jan Uher, Stanislav Vrána a Karel Velemínsky. Studovali přímo
u J. Deweye v USA. Nové přístupy ke vzdělání se ověřovaly v tzv. pokusných školách.
Ministerstvo školství povolilo zřízení těchto škol od školního roku 1929 - 30. Žáci byli
diferencování podle schopností, zájmů a potřeb. Došlo tedy ke změně organizace, ale i metod
(Coufalová, 2006).
Charakter školy určený zpravidla osobou experimentátora určoval i charakter projektů. Od
projektů, ve kterých měl žák naprostou svobodu, až po projekty, které vycházely ze zájmu
dětí, ale byly podřízeny budování soustavy poznatků.
Významným představitelem první etapy reformního hnutí u nás (do roku 1918) byl J. Ulehla
(1852 - 1933), moravský učitel, představitel pozitivizmu.
T. Svatoš (2002) píše o názorech Úlehly takto: „ Snad nejvíce pociťoval potřebu změnit
dosavadní vztah mezi učitelem a žákem, který byl dosud založen na autoritě vyučujícího.
Chtěl, aby tento vztah vycházel ze vzájemné důvěry, lásky a oboustranného pochopení".

Největší význam J. Úlehly spočíval v návrhu na jednotnou diferencovanou školu. Hledal nový
vztah učitele k praxi a teorii přes dětskou osobnost.
Ve 30. letech probíhala u nás tzv. příhodovská reforma s úsilím o jednotnou vnitřně
diferencovanou školu s centry v Praze a v Brně. Zde se vyučující snažili rozvíjet vnitřní
motivaci k vyučování. Podporovali nejrůznější metody, které vedly k samostatnosti žáků, tedy
i projektové metody.
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2.3. Projektová výuka u nás od roku 1989

V 90. letech 20.století nastává u nás velký obrat způsobený změnou politických a
společenských poměrů a tím i potřeba jiné výchovy a vzdělání. Je nutná transformace školství
z mnoha důvodů: příliš dominantní autorita učitele, nedocenění dítěte jako osobnosti, příliš
jednostranné metody vyučování, nedostačující způsob hodnocení. Žáci byli přetěžováni
množstvím nadbytečných informací.

V letech 1990 - 1991 byla provedena revize učebních osnov, která s sebou přinesla redukci
učiva. V roce 1996 byla zavedena devítiletá povinná docházka a obnoven pětiletý první
stupeň. Od roku 1993 byl zahájen vzdělávací projekt Obecná škola, který byl oficiálně přijat
MŠMT v roce 1995. Přihlásila se kněmu řada škol, zejména prvního stupně. Standard
základního vzdělávání byl vydán v roce 1995. Definoval výstupy základního vzdělávání pro I.
a Il.stupeň. V roce 1996 byl přijat další vzdělávací program - Základní škola. Národní škola
v roce 1997, alternativní vzdělávací program M. Montessori, Česká škola waldorfského typu a
projekt Začít spolu. Vznikaly školy alternativní s prvky Daltonského a Jenského plánu,
Zdravá škola aj.
V 90. letech minulého století se začala projektová výuka opět v některých školách uplatňovat.
Velkou zásluhu na tom má občanské sdružení

Přátelé angažovaného učení, jehož členové si

poskytovali na regionálních i celostátních setkáních své zkušenosti s touto metodou.

Podle Kratochvílové (2006) byla hlavní propagátorkou projektů Jitka Kašová, ředitelka ZŠ
Obříství, která vydala publikaci zaměřenou prakticky a podávající přehled o průběhu
jednotlivých projektů „ Škola trochu jinak - projektové vyučování v teorii i v praxi". Také
J. Valenta se zabývá projektovou výukou ve své publikaci „Pohledy". Projektová výuka ve
škole a za školou". Od roku 1995 se projektům věnuje řada odborníků - J. Skalková, J.
Maňák, O. Šimoník, V. Spilková, M. Vybíral, E. Lukavská, H. Grecmanová, A. Tomková a
další. Velmi významnou úlohu při zavádění projektů do výuky matematiky měla zejména
M. Kubínová.

V knize americké pedagožky Susan Kovalikové (1995) „Integrovaná tématická výuka", se
píše o komplexním modelu. Ten jde mnohem dál, než občasné projekty: vyžaduje od učitelů
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propojení všeho, co se děti podle osnov mají naučit, do celoročního celku (celoroční téma se
pak dělí na zhruba měsíční podtémata, která jsou rozpracována do tematických částí, což je
cca týdenní program). Jako argumentaci pro tento přístup využila S. Kovaliková argumentaci
z výzkumu mozku - první dvě podmínky pro efektivní učení jsou bezpečné klima a
smysluplnost. Smysluplnost se dětem přibližuje právě přes propojování toho, co se v běžné
škole drobí do jednotlivých předmětů, a také tím, že se co nejvíc dbá na přibližování učiva
reálnému prostředí, v němž dítě žije (využívají se zejména specifika dané lokality). Ve třetí
části této knihy nalezneme mnoho ukázek, metod a postupů, které mohou být inspirací i pro
krátkodobější projekty ve výuce. J. Nováčková, česká psycholožka, která knihu překládala,
v předmluvě píše: „Tradiční škola neučí děti řešit problémy, neučí je komunikovat,
spolupracovat, neučí je řadě potřebných sociálních dovedností. Škola má k tomu přitom
naprosto jedinečnou příležitost právě tím, že se v ní shromažďuje početnější dětská skupina,
než je tomu doma nebo ve volném čase dětí. Vyskytuje se tam tudíž daleko více sociálních
situací, které by se děti měly naučit řešit."

Tato myšlenka se dostává teprve nyní do

oficiálních vzdělávacích dokumentů (RVP) jako povinnost učitelů rozvíjet klíčové
kompetence žáků. J. Nováčková v předmluvě dále píše: „Naléhavě potřebujeme školu, která
bude schopna v souladu s psychologickými principy i s výsledky výzkumu mozku připravovat
aktivní, vyrovnané, kompetentní, vzdělané mladé lidi, schopné řešit problémy, schopné žít
v demokratické společnosti a také jí přispívat".
Domnívám se, že právě projektová výuka, jako jedna z mnoha metod výuky může právě
k takové výuce přispívat.

3. Klíčové kompetence v projektu
3.1. Co je to kompetence?
Podle slovníku cizích slov (Pech, 1948) je kompetence - příslušnost, obor působnosti; soutěž.
Kompetentní - příslušný; povolaný, způsobilý.

A
it

V této souvislosti hovoří Molnár (2007) o všestranném rozvoji osobnosti. V poslední době se
však akcentují klíčové kompetence („odemykající brány spokojeného a úspěšného života") a
jejich rozvoj.

Klíčové kompetence, které chápeme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání (2004), představují souhrn schopností, vědomostí, dovedností, postojů
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a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr
a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ
o tom, které kompetence jedince přispívají kjeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému
životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Podle Košče (1986) vyprovokovala psychology k použití pojmu kompetence neuspokojivá
situace s definováním pojmu inteligence i s měřením intelektových výkonů pomocí
inteligenčních testů. Diskutuje se dokonce o tom, že by se testování inteligence mělo nahradit
nebo alespoň doplňovat testováním kompetence. Již na počátku těchto snah se však ukázalo,
že nejen pojem inteligence, ale ani pojem kompetence nelze lehce definovat tak, aby byla
dosažena aspoň relativní shoda mezi předními představiteli tohoto hnutí. Termín kompetence
dlouho zůstával a vlastně doposud zůstává poměrně dost neurčitý a vágní, možná vágnější než
termín inteligence. Někteří autoři v něm podtrhávají spíše motivační a odměňovací prvky
chápání sebe sama (self-koncept), jiní zase kognitivní schopnosti nebo interpersonální a
sociální způsobilosti.

Sundberg a kol.

(1978) definovali kompetenci jako

osobní

charakteristiky (vědomosti, dovednosti a postoje), které vedou k adaptivním výkonům
jedince, schvalovaným ze strany pro něho významných typů prostředí.
Národní rada učitelů matematiky (National Council of Teachers of Mathematics), sdružující
více než 110 000 učitelů matematiky USA, zpracovala ucelenou koncepci vyučování
matematice a ve svých základních dokumentech (např. Curriculum and Evaluation Standards
for School Mathematics, 1989) uvádí základní obecné cíle vyučování matematice. Studenti
by měli (Chalupníková, 2001):
•

naučit se komunikovat matematicky,

•

naučit se oceňovat matematiku,

•

vytvořit si sebejistotu ve schopnosti používat matematiku,

•

stát se řešiteli problémů, ne hledači odpovědí,

•

naučit se matematicky uvažovat.

«

Na otázku „Co budou potřebovat mladí lidé ve 21. století?" odpovídají Kalhous, Obst a
kol. (2002) odkazem na studii Připravujeme žáky pro 21. století, kterou si v roce 1996
objednala Americká asociace ředitelů škol a kterou zpracovávalo 55 předních pracovníků
z komerční sféry, školství i státní správy spolu s psychology, sociology a dalšími
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oborovými specialisty. Společně hledali, jaké nejdůležitější znalosti, dovednosti a postoje
by měli získat v průběhu předškolního, základního a středního vzdělávání žáci, kteří
budou vycházet ze škol někdy po roce 2010.
Autoři se rozhodli volně vymezit tři skupiny dovedností (spíše však kompetencí, pozn.
autor) - akademické (oborové), osobnostní a občanské. Jsou si vědomi, že mnohé z těchto
dovedností se ale týkají všech dimenzí.
Mezi dovednosti akademické byly vybrány následující:
•

Efektivně komunikovat prostřednictvím písemného projevu.

•

Číst s porozuměním.

•

Užívat matematické a logické postupy. Zdůvodňování a dokazování, funkční a

operační gramotnost, porozumění statistickým postupům a jejich výsledkům.
•

Umět aplikovat poznatky z přírodních věd, včetně technologických aplikací.

•

Využívat počítače a další informační technologie.

•

Získávat a zpracovávat informace (s pomocí různých technologií).

•

Provádět výzkum, interpretovat a aplikovat získaná data.

•

Orientovat se v národní historii a v principech fungování státní správy.

•

Porozumět světovým dějinám a současným problémům světového dění.

•

Znát geografii světa.

•

Znát cizí jazyky.

Mezi osobnostní a sociální dovednosti byly zařazeny:
•

Ústní a písemná komunikace.

•

Kritické myšlení, zdůvodňování, řešení problémů.

•

Sebekázeň, odpovědné jednání, uplatňování etických standardů, stanovení si a

hodnocení cílů.
•

Pružnost a přizpůsobivost.

•«

•

Základní sociální dovednosti (např. být členem týmu, naslouchat jiným, ctít

názory jiných, mluvit).
•

Etika práce.

•

Pozitivní přístup k životu, snaha o celoživotní růst.

Mezi občanské dovednosti a postoje patří:
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•

Přijmout odlišnost.

•

Řešit konflikty a vyjednávat.
Čestnost, integrita. Zacházet s druhými tak, jak bychom chtěli, aby se

zacházelo s námi.
•

Přebírat rostoucí odpovědnost za své vlastní jednání.

Skupina expertů Rady Evropy se pokusila vymezit soubor klíčových kompetencí pro
Evropu, kterými by měli disponovat mladí Evropané. Sdruženy jsou do několika skupin:
•
•
•
•
•
•
•

Učení
Objevování
Myšlení, uvažování
Kooperace
Komunikace
Práce
Přizpůsobování se změnám

Skupina odborníků v rámci Evropské komise definovala s využitím závěrů výzkumu DeSeCo
(2002) a dalších výzkumů pojem klíčové kompetence takto: Klíčové kompetence představují
přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý
jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou
zaměstnanost. Základy klíčových kompetencí by měly být osvojeny do ukončení povinné
školní docházky a měly by vytvářet základ pro další vzdělávání jako součást celoživotního
učení (European Commission, 2003).
V Rámcovém vzdělávacím programu (2006) Klíčové kompetence představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a
uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně
přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince
přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské
společnosti.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového
procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.
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V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:
-

kompetence k učení,

-

kompetence k řešení problémů,

-

kompetence komunikativní,

-

kompetence sociální a personální,

-

kompetence občanské,

-

kompetence pracovní.

3.2. Projekt a rozvoj kompetencí

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vychází z toho, že je nutné v průběhu
vzdělávání vybavit žáky vedle předmětových vědomostí a dovedností také znalostmi,
dovednostmi, postoji a hodnotami, které budou moci využít nejen ve škole, ale především
v běžném osobním životě, při studiu a později i ve své profesní kariéře. Právě tyto znalosti,
dovednosti, postoje a hodnoty se v RVP ZV označují souhrnně jako klíčové kompetence a
každý žák je může ve svém životě zužitkovat a uplatnit bez ohledu na to, co mu ve škole jde,
o co se zajímá a co chce v budoucnu dělat.
RVP klade důraz mimo obsahové stránky vzdělávání také na dovednostní složku učení, a
proto uvádí klíčové kompetence jako jeden z výsledků vzdělávání, který zavazuje učitele, aby
se ve výuce zamýšleli nad tím, jak by bylo možné tyto kompetence u žáků systematicky
budovat a rozvíjet.
Klíčové kompetence v RVP ZV (VÚP, 2007):
3.2.1. Kompetence k učení
Při projektech si žáci mohou zvolit metodu a způsob řešení problému, které považují
vzhledem k zadané úloze za nejúčinnější. Učí se tím vytvářet si vlastní strategie učení.
Rovněž při společné práci ve skupině, což je při projektech nejobvyklejší forma práce, se
potřebují domluvit a zvolit takovou aktivitu, která se jim vzhledem k charakteru úkolu jeví
jako nejvhodnější. V těchto okamžicích se stává jejich učení velmi efektivní a účinné. To
napomáhá k soustředění, žáci mnohem lépe dokáží eliminovat rušivé podněty. Někteří si
chtějí například část úkolu vyřešit doma (viz. projekt Město mých snů a Dům mých snů), jiní
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v počítačové učebně (viz. projekt Šetříme peníze), někdo pracuje v lavici, někdo raději na
koberci atd. Tím si volí pro vlastní učení takové prostředí, které jim pro zvládnutí úkolu
nejvíce vyhovuje a je přizpůsobeno jejich potřebám. Při této metodě výuky se žáci nejlépe
učí, kdy je vhodné spolupracovat a komunikovat a kdy naopak pracovat samostatně. Stává se,
že žákům je látka známa také odjinud než z běžných zdrojů při výuce. Volí tedy v případě
potřeby alternativní zdroje informací (viz. projekt Statistické šetření v terénu). Nedílnou
součástí projektuje prezentace projektu, tedy určitý výstup. Zjistila jsem, že se právě příprava
na tento výstup stává velmi atraktivní, líbí se jim, že si mohou volit způsob prezentace své
práce. Nejraději si připravují prezentace v Power Pointu, což je nutí velmi pečlivě zvážit
výběr textu, který použijí. Tato aktivita vede žáky k osvojení dovednosti zpracovávat své
poznámky a různé výpisky, s čímž mají zejména v naukových předmětech mnohdy velké
problémy,. Dalším oblíbeným způsobem prezentace projektů jsou velké balicí papíry, kde se
mohou objevit závěry řešení problému vnejrůznější podobě (nalepené obrázky, texty,
vytištěné dokumenty, letáky...). Osvědčilo se skupinovou práci prezentovat nejen před
spolužáky, ale také před žáky z jiných tříd, před rodiči atd. Tímto je velmi precizně dokončen
proces učení při práci na projektu. Zejména u žáků devátých tříd jsou prezentace projektů na
hodně vysoké úrovni (viz. projekt Šetříme peníze).
Žák sám dokáže přezkoumat slabé i silné stránky svého učebního procesu. Velmi ochotně
přijímá rady, zpětnou vazbu i kritiku. Dokáže si vytvořit plán dalšího vylepšování. Umí
identifikovat vlastní chybu, nenechá se jí odradit, ale rozpozná v ní příležitost k učení. Sám
pak hledá ochotně způsoby její nápravy.
Projekt ukončujeme vždy reflexí vlastní práce a zpětnou vazbou od spolužáků i vyučujícího.
Popisují, jak se jim pracovalo, čeho dosáhli, co objevili atd. Tím si vlastně vytváří kritéria pro
hodnocení práce. Mé zkušenosti ukazují, že není potřeba práci na projektu hodnotit známkou.
Při objektivním ohodnocení známkou by šlo o velmi složitý proces, jak jsem zjistila
u některých učitelů, kteří takový způsob hodnocení'používají. Žák sám totiž přiměřeně
<i

kriticky reflektuje ústně či písemně na svůj výkon během práce. Žáci obvykle hodnotí sami
sebe dokonce ještě přísněji, než by je hodnotil učitel.
Projekty jsou také velmi účinným nástrojem pro rozvíjení dovednosti obratně pracovat
s informacemi. Žáci umí aktivně využívat různé zdroje informací (knihy, internet, tisk,
encyklopedie...). Učí se velmi dobře propojovat a využívat vědomostí. Díky prezentacím
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výsledků práce se učí formulovat hlavní myšlenku a vyjádřit vlastními slovy obsah získaných
informací.
3.2.2. Kompetence komunikativní
Právě metoda projektové výuky v matematice velmi napomáhá rozvíjení komunikativní
kompetence u žáků. Již při čtení zadávacího listu (viz. přílohy) žáci do značné míry pracují
s informacemi, jejich výběrem a tříděním. Musí dokázat v textu najít hlavní myšlenky,
pojmenovat je, stručně shrnout a určit, kde jsou klíčová slova. Některé projekty (viz. projekt
Šetříme peníze) žáky přímo vybízely k získání a výměně informací různými informačními a
komunikačními

prostředky.

V tomto

případě

žáci

shromažďovali

důležitá

data

prostřednictvím internetu, e-mailu a samotnou komunikací v bankách.
Při konkrétním řešení problému ve skupině se musí žáci vyjadřovat tak, aby mu ostatní
rozuměli. Používají pro to jednoznačná a výstižná pojmenování. Všimla jsem si toho, že
problém, kterému žák nerozumí, mu mnohdy dokáže spolužák právě při této činnosti vysvětlit
„svými slovy" tak, že problematiku dokáže pochopit. V matematice se učíme používat
grafického znázornění a symbolických prostředků. Snažíme se žáky vést ktomu, aby při
vyjadřování dokázali uspořádat informace logicky podle časových, místních a jiných
souvislostí. V závěrečné fázi projektu, kdy žáci připravují výstup, potřebují svá sdělení
vyjádřit písemně, uceleně, se zaměřením na věc i s ohledem na adresáta (spolužáci, rodiče,
učitel...). Při závěrečné prezentaci se tedy žáci učí vyjadřovat uceleně, se souvislou stavbou
vět a celého textu, přizpůsobit tempo i obsah adresátovi. Soustřeďují se zejména na podstatu
svého proslovu a záměr sdělení. V některých případech prezentují projekty také před
neznámým publikem. Ve svém ústním projevu musí umět rozlišit, co chtějí sdělit a zejména
komu to sdělují. Snaží se tedy volit vhodné jazykové prostředky. Což je zejména ve vývojové
etapě pubertálního věku velmi důležité. Úlohou učitele je dát v tomto ohledu včasné a jasné
informace, tj. dopředu sdělit délku trvání prezentace a pro jaké posluchače ji budou
připravovat.. Nejlepší je, když jsou tyto informace součástí zadávacího listu. Mnohdy žáci
prezentují výstupy projektů před žáky jiných ročníků a také jinými učiteli. Tedy před
publikem, které nemá např. ještě získané znalosti ve zkoumané oblasti. To pak vede žáky
k většímu úsilí, jak správně připravit prezentaci a zejména jak během ní komunikovat.
Za velmi obtížnou komunikační dovednost považuji naslouchání. Myslím, že hodně lidí má
problémy s touto komunikační dovedností. Osvědčuje se, když součástí reflexe je i reflexe
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této dovednosti - jak si členové skupiny naslouchali, kdy např. docházelo ke „skákání do
řeči".
3.2.3. Kompetence k řešení problémů
Jak vyplývá z RVP, žáci by se měli učit samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby
řešení, užívat při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy. Také se učí
rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlet a
plánovat způsob řešení problémů, využívat k tomu vlastního úsudku a zkušeností. Žák se učí
kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí. Umí obhájit své rozhodnutí.
Kompetence k řešení

problémů se svým charakterem od ostatních klíčových kompetencí

poněkud odlišuje. Mnohé dílčí složky kompetence nabývají smyslu teprve v kontextu
ostatních složek a nelze je z tohoto kontextu vytrhovat a stavět samostatně, jak je možné
u ostatních klíčových kompetencí (VÚP, 2007).
Právě při řešení projektu se žák učí analyzovat problém. Téměř u všech žáků pozoruji, že
pokud zadání úkolu nechápou, dožadují se ihned pomoci učitele. Na první pohled zde aktivita
a účinné vysvětlení učitele urychlí práci. Volím však zásadně jinou strategii: neradím hned
žákům a doporučuji jim, aby si úkol přečetli pomalu ještě několikrát a snažili se samostatně
přijít na řešení problému. Považuji to za hodně důležitý moment - v tradiční výuce při většině
potíží učitel hned přispěchá s návrhem, hotovým řešením, jak pokračovat, neumožňuje žákům
vytvořit si návyk zvýšeného úsilí, které může vést k zvládnutí problému (je to tedy v rozporu
s rozvíjením kompetence řešení problému). Projekt zadávám prostřednictvím zadávacích listů.
Jde o poměrně dlouhý text - mnohdy téměř na celý formát A4. Zde se dočtou nejen o úkolech
k řešení, ale i o časovém harmonogramu a výstupu celé práce (viz. přílohy). Právě zde spatřuji
velkou pomoc projektové výuky při rozvíjení kompetence k řešení problému. Právě při čtení
zadávacího listu dokáže žák již identifikovat, které místo problému nebo postupu řešení jsou
rizikové. Dokonce se již objevuje v této fázi zadávání projektu plánování řešení. Žáci dokáží
mnohdy předvídat, jaké situace by mohly nastat. Někteří formulují hypotézy na základě
informací, které jsou jim v tom okamžiku dostupné. V této fázi začínají žáci navrhovat
postupy, které by při řešení mohli použít, formulují předpoklady podmiňující dané řešení.
Během řešení daného úkolu pak pokračují v hledání nových řešení, pouští se do analýzy
problémů, diagnostikují chyby a navrhují nové řešení. Dokonce začínají vyvíjet

nové

hypotézy, pokud se ty předchozí ukáží jako mylné. Žáci rádi navrhují a provádí experimenty.
Učíme žáky posuzovat, zda jeho výsledné řešení dává smysl. Žádáme srozumitelné
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zdůvodnění a obhájení svého řešení. Mnohdy se učí žáci změnit své závěry na základě nových
informací či změněných podmínek.
3.2.4. Kompetence sociální a personální
Ve většině projektů pracuji s žáky ve skupinách. Je nutné nejdříve zavést společně s dětmi
určitá pravidla a seznámit žáky s rozdělením rolí při pracovní činnosti. Na naší škole se
snažíme o kooperativní výuku od první třídy, takže na II. stupeň již přijdou žáci, kteří mají
tyto dovednosti již zvládnuté z I. stupně, což velmi ulehčuje práci, protože není třeba tyto
dovednosti a návyky teprve vytvářet.
V první přípravné fázi práce ve skupině je nejdříve potřeba analyzovat problémovou situaci a
určit, co je úkolem. Dále je nutné, aby si žáci dokázali rozdělit úkoly na části. Každý se pak
stává zodpovědným za splnění své části úkolu. Při řešení projektů se právě v této fázi rozvíjí
osobní odpovědnost žáků za práci celé skupiny. Je potřeba domluvit časový harmonogram,
aby skupina byla s prací včas hotova. V průběhu práce je potřeba dodržovat pravidla,
v případě potřeby je také možno tato pravidla aktualizovat.
V druhé fázi - realizační, je velmi důležité, aby žáci dokázali rozpoznat, kdy je daný dílčí
úkol hotov a kdy mohou přejít k dalšímu úkolu. Pokud narazí na problémy, právě v práci ve
skupině se nejlépe učí rozpoznat příčiny, dokáží si nabídnout většinou pomoc. To se nám
velmi pěkně osvědčilo zejména při řešení projektu Matematická rozhledna. Zde byla jasně
formulována podmínka, že práce skupiny je hotova, až když je hotov každý člen skupiny.
Žáky také vedeme k tomu, aby si skupina pouklízela po sobě, jakmile bude práce dokončena.
Na závěr práce si žáci připraví prezentaci projektu. Právě zde se projeví schopnost utvářet
příjemnou atmosféru, respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé
myslí, říkají a dělají.
Třetí fáze se zabývá vyhodnocením práce ve skupině. Většinou rozdám dětem lístečky, kde
zodpovídají na otázky vztahující se k samotnému projektu, či k práci ve skupině, fv/z. výsledky
výzkumu sebehodnocení žáků).
Při upevňování této kompetence se snažím vést děti ktomu, aby upřednostnily ocenění
nápadů a práce druhých, aby je vždy vyjadřovaly dříve než negativní zpětnou vazbu. Rovněž
dbám na to, aby se děti učily hovořit o práci, postupu, výsledku, ale nehodnotily osobu. Např.
„Ten graf je sestaven velmi přehledně." nikoliv „Petr je moc šikovný na grafy." Žáci, kteří
jsou již delší dobu vedeni k práci ve skupině, většinou při nezdaru nebo potížích neshazují
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vinu na druhé. Ba naopak se snaží nalézt příčiny neúspěchu rozborem postupu. Za poměrně
obtížné považuji využívání zpětné vazby pro další práci.
3.2.5. Kompetence občanské
S předchozí kompetencí velmi úzce souvisí kompetence občanská. Žáci si v průběhu řešení
projektů uvědomují základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy. Učí se
správně nakládat se svými právy, ale i povinnostmi ve škole i mimo ni. Jde především o
projekty, které řešíme v terénu (viz. projekt Statistické šetření, Šetříme peníze). V mnohých
projektech se žáci seznamují také se základní ekologickou a environmentální problematikou
(viz. projekt Příprava pilota na let, Město mých snů, Dům mých snů, Než vzlétne letadlo).
Práce na projektech dost významnou částí pomáhá vést žáky ktomu, aby dokázali
vyslechnout názory nebo přesvědčení druhých, tedy respektovat právo na názor, byť byl
odlišný od mého. Děti se učí svůj názor předkládat jako jeden z možných. Učí se také své
myšlenky opírat o argumenty a vyjadřovat své vlastní pocity. Také zde se učí se skupinou
vrstevníků vytvářet a formulovat potřebná pravidla pro práci. Neméně důležité je však
dodržování takto stanovených pravidel. Děti při práci na projektu brzy zjistí, že násilné řešení
sporů k ničemu opravdu nevede, učí se vyjednávat smír. Zjišťuji, že se naopak žáci snaží
v případě nastalých problémů pomáhat. Někdy se stane, že se skupina musí rozhodnout pro
určité řešení problému. Je velmi pozitivní, pokud se děti snaží najít takové řešení, které by
vyhovovalo všem. Tedy upřednostní konsenzus před hlasováním. To považuji za velmi
důležitý okamžik zejména pro život v dospělosti. To je jeden z předpokladů efektivní práce na
jakémkoliv pracovišti. Snažíme se žáky vést k posouzení potřeb a nároků lidí v různých
situacích, vztahovat je ke konceptu trvale udržitelného života (a vést je také k přijetí strategie
vlastních omezení).
3.2.6. Kompetence pracovní
Při řešení některých projektů se žáci učí používat bezpečně a účinně materiály (viz. projekty
Město mých snů a Dům mých snů). Je potřeba také připomenout ochranu svého zdraví a
zdraví druhých, ochranu životního prostředí, ochranu kulturních a společenských hodnot.
Občas se také setkávám s tím, že určitá práce na projektu formuje vlastní rozvoj a přípravu na
budoucnost, ovlivňuje rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. Žáci se také
dostávají k problematice podstaty, cíle a rizika podnikání.
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Učí se plánovat. Je velmi důležité umět si naplánovat práci do dílčích kroků, odhadnout čas
nutný ke splnění úkolu a zpětně reflektovat vlastní odhady. Navrhnout takové materiály,
nástroje a postupy, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu, popraví je. Při vlastní práci
pracuje podle návodu, dokáže systematicky pracovat podle složitějšího návodu. V některých
projektech se učí sami přehledně vypracovávat a podrobně zaznamenávat svůj pracovní
postup (viz. projekt Hvězda). To je opravdu velmi náročná záležitost. Dětem v mnohých
případech chybí dostatečná slovná zásoba. Těžko se jim také vyjadřuje v oblasti odborné
terminologie. Také v tomto projektu se žáci dostatečně učili šetřit materiálem. Tato dovednost
je také hodně podpořena v projektu (viz. projekty Město mých snů a Dům mých snů). Žáci se
učí navzájem rozpoznat kvalitní práci a dobře splněný úkol. Dokáží na základě hodnocení
celé práce pojmenovat příčiny úspěchu i neúspěchu a navrhovat úpravy. Snažíme se dětem
vysvětlovat, které postupy jsou nejšetrnější ve vztahu k životnímu prostředí. Žáci se začínají
v rámci řešení projektů

zajímat o svoji případnou budoucí profesi. Mohou ji vlastně

posuzovat z mnoha různých hledisek a vyhodnocovat.
Na druhé straně vedeme děti k vyhledávání poptávky po té určité práci, k analytickému
uvažování o možnostech podnikání ve svém prostředí, k identifikaci potřeby a poptávky,
mohou se účastnit fiktivního podnikání (viz. projekt Šetříme peníze). Těmito projekty
formujeme podnikatelské myšlení. Při prezentaci projektů používají způsoby, které mohou
využít při prezentaci na trhu práce. Učí se také asertivně obhajovat vlastní práci a požadovat
za ni adekvátní ocenění (učí se nepodceňovat, ale ani nepřeceňovat). Zkušenosti jsou však
takové, že pokud po žácích žádáme sebereflexi, ve většině případů žáci svoji práce spíše
podceňují.
Každá klíčová kompetence se u žáků vytváří postupně, a to tak, že se dílčí vědomosti a
dovednosti žáků získané při různých příležitostech propojují a "nabalují" na sebe.
Učitelé matematiky, tak jako učitelé jiných předměty, mají v současné době nový úkol:
zaměřovat se také na kompetence žáků. Potřebují, aby naučili žáky učit se matematiku, vidět
v ní smysl, mít k ní pozitivní vztah, a to samo o sobě je hodně náročné. Vždyť je známo, že
to, co se učíme s odporem, ani moc nepoužíváme, byť to umíme. A navíc je teď třeba
přemýšlet, jak rozvíjet klíčové kompetence. Při klasické výuce je to velmi obtížný, dle mého
soudu téměř nesplnitelný úkol - např. rozvoj sociálních a komunikativních kompetencí,
schopnost kooperace nebo schopnost samostatně řešit problémy. Právě projekt, který užijeme
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při výuce matematice může výrazně přispět k rozvoji jak kompetencí, tak i kognitivních
kapacit žáků.
Projekt vytváří prostor pro to, aby se žáci naučili vyrovnat se s reálným problémem
prostřednictvím

dostupných prostředků.

Řeší

problémy,

modelují

situace,

zobecňují,

experimentují atd. Pracují samostatně nebo v kooperaci. Žáci se při řešení projektu učí
pojmům a dovednostem mimo stanovené učební plány, zkoumají problémy, které vyplynuly
jako původně neplánovaný výsledek práce. Využívají zpětné vazby k další práci. Při řešení
projektu žáci vzájemně komunikují, učí se zvládat konflikty, ale také respektovat jiné názory.
Učí se zejména hodnotit výsledky své práce. (Kubínová, 2002)
Jak uvádí Molnár (2007) Oblast Matematika a její aplikace přispívá k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
•

využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, jako jsou
orientace, odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností,

•

rozvíjení paměti prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů,

•

rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a
srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,

•

rozvíjení

abstraktního

myšlení

osvojováním

si

a

využíváním

základních

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na
základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů,
•

vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení
úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu,

•

vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušeností
s matematickým modelováním (matematizace reálných situací), k vyhodnocování
matematického modelu a hranic jeho použití, k poznávání, že realita je složitější než
její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace "a
jedna situace může být vyjádřena různými modely,

•

provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného
postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem
k podmínkám úlohy nebo problému,

•

přesnému a stručnému vyj adřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu,
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•

rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících
situace zběžného života a následně k využití získaného řešení v praxi, k poznávání
možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby,

•

rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti
a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů.

3.3. Rozvoj kompetence sociální a personální při spolupráci ve skupině
Projekt uplatňovaný jako vzdělávací strategie významně přispívá ke zlepšení klimatu a
prostředí školy, neboť podporuje týmovou spolupráci a tím vytváří přirozené prostředí pro
trénink týmové práce, pro podporu výchovné funkce školy a rozvoj interpersonálních a
sociálních vztahů a rozvoj komunikačních dovedností a schopností žáků. (Rubínová, 2002).
Touto problematikou se zabývala Nováčková (1997) a uvádí, že pozitivní vzájemná závislost
je vyjádřena v pojmech spolupráce, tolerance a důvěra. Teprve až v posledních desetiletích se
začíná mnohem více hovořit o významu spolupráce. Ukazuje se, že soupeření je vlastně
nevýhodné. To poukazuje na význam týmové práce. Při práci na projektech vedeme žáky ke
spolupráci. Samotné kooperativní vyučování probíhá v malých skupinkách za vzájemné
komunikace a spolupráce. Kooperativní učení se dá považovat za zvláštní případ týmové
spolupráce.

Dítě má ve své základní psychické výbavě potřebu někam patřit. Spolupracovat pro ně tedy
znamená, být si neustále vědom potřeb ostatních, reagovat podporou a pomocí, oceňovat
jejich pokrok. Je evidentní, že děti velmi rády pracují ve skupinách, práce je pro ně velmi
motivující. Mnohdy se samy dožadují možnosti spolupráce i v hodinách, které nejsou určené
•i
k řešení projektů.

Jak zmiňuje Nováčková (1997), kooperativní výuka potřebuje přípravu. Jde o vytváření
podmínek, bez nichž se kooperativní výuka nezdaří - je to zejména práce na vzájemných
vztazích ve třídě a sociálních dovednostech dětí a odstranění soutěží.
Velmi důležité je budování důvěry v rámci celé třídy. Pro důvěru jsou důležité informace,
vědět o druhém co nejvíce. Jde tedy o to, abychom dětem vytvořili ve škole dost příležitostí
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sdělovat informace o sobě navzájem. K jedním z možných postupů, které rádi používáme, je i
komunitní kruh. Používají ho třídní učitelé na svých třídnických hodinách. V rámci projektů
jej využívám buď před zahájením samotné práce nebo ve větší míře po ukončení projektu,
v rámci získání zpětné vazby.
Další důležitou součástí přípravy na kooperativní výuku je vyvodit společně s dětmi pravidla
pro skupinovou práci. Jde o obecnou zásadu - pokud se na něčem podílíme, je pak snazší a
smysluplnější se tím také řídit, dodržovat to.. Za nejdůležitější se považuje:
•

Společnou odpovědnost

•

Individuální odpovědnost

•

Dbát na rovnost v účasti a naslouchání

•

Být vnímavý k potřebám druhých a pomáhat j im

Tato čtyři pravidla byla zformulována na základě zkušeností a přemýšlení mnoha zralých a
zkušených lidí. Nemyslíme si, že by si je děti mohly takto přímo samy zformulovat, avšak
společně s učitelem jsou schopny říci, co bude spolupráci vadit a co naopak pomáhat a pak
jsou to schopny s pomocí učitele vyjádřit v konkrétních větách. To samozřejmě není možno
dělat s žáky před každým projektem. V naší škole pravidla obvykle opakujeme a upřesňujeme
před první prací ve skupinách na začátku nového školního roku. V případě potřeby
aktualizujeme však kdykoliv.

Nestačí však jen vyvodit pro práci pravidla. Je velmi důležité s dětmi procvičovat také
dovednosti: Zde jsou vyjmenovány některé z nejdůležitějších:
- dívat se na sebe
- mluvit tiše
- střídat se v mluvení
- naslouchat
- nechat domluvit, neskákat do řeči

n

- oceňovat druhé
- vyzývat k účasti
- dělit se o materiál, pomůcky
- přesně se vyjadřovat
- ověřovat si porozumění
- parafrázovat
- sumarizovat
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- nabídnout nápad
- obhajovat argumenty svůj nápad
- nabídnout pomoc
- požádat o pomoc
- žádat o vysvětlení
- reagovat na informaci, ne na osobu
- domluvit se na něčem (konsensus)
- uvolňovat napětí ve skupině
Za

velmi

důležité

považuje

Nováčková

(1997)

komunikační

dovednosti

učitele.

V kooperativním vyučování je totiž mnoho pravomocí učitele delegováno na žáky. Učitel by
se měl tedy snažit vzdát se přímého vedení a naopak by měl podporovat samostatné chování
dětí. Při vedení projektové hodiny se snažím co nejméně vstupovat do práce žáků. Teprve po
určité chvíli si pouze zkontroluji, zda-li všichni pochopili zadání práce. Potom je nechám
hodně dlouho samostatně pracovat, maximálně beze slov občas projdu třídou, abych
zkontrolovala jejich konkrétní práci. Důležité je, abychom dítěti při prvním nezdaru neměli
tendenci ihned napovídat a radit. Pokud si ode mne samo vyžádá radu, snažím se ho nejdřív
nasměrovat na další zdroje (aby zkusilo přeformulovat otázku, zeptalo se spolužáků, vrátilo se
k písemné instrukci, nahlédlo do literatury, kterou máme ve třídě k dispozici) - teprve až byly
vyčerpány tyto možnosti, odpovím.
Za další důležitou věc při práci ve skupině považujeme pověření dítěte rolí. Rozlišujeme:
•

role zaměřené na úkol (iniciátor, člen vyhledávající informace, člen, který sleduje
čas, koordinátor, člen, který se stará o pomůcky, člen, který se snaží o rovnoměrné
zapojení všech...)

•

role zaměřené na utváření a udržování skupiny (člen, který se snaží sladit
stanoviska, člen hledající kompromis, komentátor....)

"

Efektivita práce ve skupině závisí na tom, jak každý její člen přispívá ke společnému úkolu.
Učitel by měl dbát na rotaci rolí, tedy na prostřídání tak, aby každé dítě mělo možnost
vyzkoušet si různé role.
Při vytváření skupin pro práci s projektem častěji volím různorodé (heterogenní) skupiny. To
znamená, že matematické schopnosti žáků jsou různé. Občas vytvořím skupinu stejnorodou
(homogenní), tedy skupinu se společným zájmem. Zde je možno nechat žáky, aby si sami
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zvolili, s kým chtějí být ve skupině (viz. projekty Město mých snů a Dům mých snů). V těchto
projektech se žáci sami rozhodovali, s kým budou pracovat. Skupiny si vytvořili tak, že
„silní" žáci na matematiku byli spolu a ti „slabší" také. Většinou byli hoši a děvčata zvlášť.
Výsledky byly opravdu výborné. Je zajímavé, že právě ti žáci, kteří jinak v matematice
dosahují slabých výsledků, vytvořili velmi náročné a složité projekty. V tom okamžiku jejich
sebevědomí v oblasti matematiky vzrostlo.
Pokud jde o velikost skupinek, pracují žáci rádi ve tříčlenných až pětičlenných skupinách.
Záleží to na charakteru práce. Někdy vytvářím i dvoučlenné skupinky. Stane se, že některý
žák chce pracovat samostatně. V tom případě není vhodné ho násilím začleňovat, nechám
žáka pracovat samotného. Právě v projektu Šetříme peníze se stalo, že dva žáci chtěli pracovat
samostatně. Vzhledem k náročnosti zadání projektu (viz. zadávací list) se však velmi rychle
sami začlenili do stávající skupinky. Byli bez problémů přijati a při zpětné vazbě sami
konstatovali, že jejich počáteční rozhodnutí nebylo pro ně výhodné.
Při přípravě projektu se často motivujeme učebnicemi Matematiky pro 6. - 9. ročník,
nakladatelství Prodos.
3.4. Rozvoj kompetence k učení - interdisciplinarita
Pro mnohé projekty, které s žáky v matematice dělám, se snažím najít také interdisciplinární
vazby, aby žáci přestali vnímat matematiku jako abstraktní disciplínu. Podporuji tedy výuku
v integrovaných celcích. Projekt tedy překonává izolaci jednotlivých matematických disciplín
(především geometrie,
vyučovacích

aritmetiky či

algebry).

Dále překonává izolaci jednotlivých

předmětů. Projekty mohou ukázat matematiku jako účinný nástroj popisu

zákonitostí a řešení problémů v jiných vyučovacích předmětech, např. ve fyzice, chemii,
dějepise, zeměpise, informatice či výtvarné výchově (viz. projekt Výstavba číselných oborů).
Žáci nacházeli spojitosti v souvislostí s environmentální a ekologickou výchovou. Sami
přicházeli na to, že je velmi výhodné mnohé údaje zpracovat formou tabulek, diagramů a
grafů. Záci získávají touto cestou celistvost poznání. Při řešení projektu totiž řeší propojení
vyhledávání a třídění informací s přirozenou aktivitou, jejich školními i mimoškolními zájmy
a znalostmi.
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4. Projekt: „ Výstavba číselných oborů"

Na tomto projektu bych chtěla podrobně ukázat postup realizace projektové výuky v našem
pojetí, tedy to, jak se připravujeme my, jak zasvěcujeme do projektu žáky a jak provádíme
vyhodnocení.
Po dobu své praxe se snažím o to, aby se žáci dokázali průběžně orientovat v číselných
oborech. Jde o velmi obtížnou záležitost. Zkušenosti ukazují, že většina dětí má s číselnými
obory problémy. Žáci nemají problém s pochopením, ale se zpětným zařazením čísel do
správného oboru. Za problematické považuji např. řešení úloh v určitém číselném oboru.
Žáci si jen velmi obtížně uvědomují, jak vlastně může toto zadání ovlivnit řešení úlohy (např.
rovnic). Proto jsem se pokusila naplánovat projekt, ve kterém si žáci budou procvičovat
číselné obory po celé čtyři roky. Domnívám se, že právě díky této metodě, sepětím s reálným
životem a neustálým

průběžným opakováním si toto učivo žáci lépe osvojí. Reálné

hodnocení však mohu provést nejdříve za čtyři roky - po absolvování celého výukového
období 6. - 9. ročníku.
Nejdříve bylo potřeba shromáždit materiály k výuce, zejména z oblasti dějepisu a historie
číselných oborů - uvádím později. Zejména obrázky jsem použila jako motivační prvek před
zahájením samotné práce žáků na projektu. Přestože si žáci dokázali spoustu informací
vyhledat sami, zejména v dějepise a zeměpise, bylo zapotřebí, abych jim základní poznatky
předložila.

Projekt prostupuje každým ročníkem druhého stupně 'základní školy s vazbou na vzdělávací
ii
oblastí: Informatika a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda,
Umění a kultura. Jednotlivá témata jsou řazena chronologicky tak, aby na sebe logicky
navazovala a mohla být využita v dalších oblastech : Člověk a společnost (Dě), Člověk a
společnost (Ze), Umění a kultura (Vv), Jazyk a jazyková komunikace (Ja), Informační a
komunikační technologie. Výstavba projektu je zároveň tvořena tak, jak jednotlivé číselné
obory na sebe na II. stupni navazují, což téměř odpovídá historickému vývoji. Žáci tak mají
možnost zkoumat vzájemné vazby na matematiku v jednotlivých oblastech. Je velmi
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vyhovující např. řazení učební látky dějepisu, kdy považuji za vhodné zařazení tohoto
projektu právě v jarních měsících v jednotlivých ročnících. Žáci již mají probrané
odpovídající učivo a lépe pak dokáží využít těchto poznatků k hledání vzájemných souvislostí
s výstavbou číselných oborů.
Jde o poměrně složitý a časově náročný projekt. S žáky jsme na něm pracovali v průběhu
školního roku 2007 - 2008. Protože jde však o návaznost v jednotlivých ročnících, uvádím
dále výsledky a materiály, které jsme s dětmi použili pouze v šestém ročníku. Zde bylo
v tomto školním roce těžiště naší práce. V ostatních ročnících jsme také zkoumali výstavbu
číselných oborů, ale vzhledem ktomu, že žáci neabsolvovali tento projekt jako celek od
šestého ročníku, uvádím pouze v příloze některé zadávací listy, se kterými jsme již pracovali.
Dále také uvádím výsledky prací žáků. Žáci šestého ročníku se zabývali Přirozenými čísly,
v sedmém ročníku Celými čísly, v osmém ročníku Racionálními čísly a v devátém ročníku
Reálnými čísly.
První celkové vyhodnocení mohu systematicky udělat za tři školní roky, kdy naši žáci šestého
ročníku, absolvují postupně práci na projektu ve všech dalších ročnících. Předpokládaným
výstupem a zároveň cílem mého zkoumání je zlepšení přehledu žáků ve výstavbě
číselných oborů, zapamatování a upevnění znalostí v jednotlivých oborech a zejména
aplikace matematických poznatků v reálném světě. Žáci získají také přehled
o historickém vývoji matematiky.
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4.2. Příprava projektu - učitel
V první fázi stanovujeme cíl projektu a vybíráme téma. Určujeme dobu trvání projektu a místo
jeho konání. Formulujeme zadání pro žáky - zadávací list. Připravujeme kostru projektu. Zde
určujeme přesné metody a formy práce na projektu, stanovujeme pravidla pro práci, časový
harmonogram a alternativní postupy prací na projektu. Tuto etapu považuji za velmi časově
náročnou. Při konstrukci projektů dodržujeme zásady podle Kubínové (2002), např.:
•

zařazujeme různorodá témata z oblasti aritmetiky, algebry i geometrie, mnohé
projekty jsou navrhovány tak,

aby žáci záměrně objevovali nové a při tom

procvičovali již nabyté dovednost,
•

vyhledáváme problémy, které vyžadují minimální matematické znalosti, aby při
pozdější volbě žáka tyto možné problémy neovlivňovaly volbu žáka při práci na
projektu,

•

střídavě zadáváme úkoly, které využívají činnosti manuální i intelektové,

•

snažíme se, aby žáci volili své metody řešení, úkoly dáváme do souvislostí
s historickými poznatky z matematiky,

•

nezařazujeme úkoly, které vyžadují příliš složité anebo drahé materiální vybavení.

Žáci by měli mít možnost při práci na projektu poznat matematiku z jiného úhlu. Především
jako možnost řešit problémy běžného života. Chceme tak žáky vést k samostatné práci,
obhajovat své názory, uplatňovat výsledky své práce i mimo matematiku a hledat prostředky
k řešení problémů i mimo školu a učitele.
Jde o nejrozsáhlejší komplex činností, vycházejících z teoretických úvah o cílech projektu,
volbě jeho tématu až po praktické zabezpečení. Cíl projektu a téma spolu velmi úzce souvisí.
Téma máme především dáno učebními osnovami. Rozlišujeme zařazení tématu explicitně
(kdy jde o časový souběh učebního plánu a realizovaného projektu) nebo implicitně (kdy dané
téma připravujeme propedeuticky). Z hlediska různých fází výuky rozlišujeme projekty:
•

motivační

•

expoziční

•

fixační

•

diagnostické

•

aplikační
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Při přípravě projektu zkoumáme možnost integrace různých tématických celků
matematiky i tématických celků učiva jiných předmětů.

Typ projektu:
- motivační
- aplikační

Výstavba číselných oborů

Školní rok: 2007 - 2008

Termín konání: březen, duben 2008

Třída: 6., 7., 8.,
9.

Poznámky: Jde o interdisciplinární projekt. Je navržen tak, aby v určitém rocmku pracovali
žáci v číselném oboru, který již mají minimálně jeden rok procvičený a zažitý. Žák tak má
možnost v průběhu čtyř let získat lepší přehled o výstavbě číselných oborů, dozví se o historii
- proč a jak tyto obory vznikaly. Tím lépe pochopí danou problematiku a zejména si lépe vše
zapamatuje. Zde spatřuji největší přínos tohoto projektu, protože jde o učivo pro žáky dost
obtížné a těžko zapamatovatelné. V současnosti připravuji úvodní část pro žáky - seznámení
s historií matematiky na interaktivní tabuli.
Cíle projektu:
Výukové cíle projektu: umožnit, aby si žáci prožili

„vznik

jednotlivých číselných oborů"

Učební cíle pro žáka: umožnit, aby žáci použili poznatky, které doposud používali odděleně,
v jednom kontextu a ve vzájemné vazbě (přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná
I

čísla). Seznámí se s početními postupy, které se používaly v historii, což povede
. "o
k porozumění početních postupů a používaným algoritmům.

„

Čemu se mají žáci naučit: experimentovat, naučit se práci organizovat a systematizovat
Rozvoj klíčových kompetencí:
- kompetence k řešení problémů: žák zaznamenává výsledky zkoumání, vyvozuje závěry ze
získaných poznatků, diagnostikuje chyby a navrhuje nové řešení
- kompetence komunikativní: žák porozumí různým typům textů a záznamů, kterých je zde
dostatek, přemýšlí o nich, reaguje na ně
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- kompetence k učení: žák efektivně využívá propojení a systematizace zvládnutého učiva
v praktickém životě
- kompetence sociální a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, přijímá novou roli ve skupině
- kompetence občanská: žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních
hodnot, je schopen se vcítit do situace ostatních lidí
- kompetence pracovní: žák vytváří časový harmonogram práce na celém projektu, stanoví a
zaznamená kriteria pro výrobu plakátu, vyplní dotazník
Doba trvání projektu:
Dlouhodobý:
•

průběžně,

•

v jednotlivých
předmětech (viz.zadávací
listy),

Místo realizace projektu:
- ve vyučování matematice,
- v jiném předmětu: výtvarná výchova, dějepis,
jazyk anglický, zeměpis a informatika,
- mimo školu.

-libovolný počet hodin při práci mimo
školu, možnost konzultace s učiteli

Téma: Přirozená čísla

Návaznost na projekt:

Celá čísla

bez návaznosti

Racionální čísla
Reálná čísla
Návrh: - učitel, na základě zjištění, že děti velmi zajímá historie vzniku číselných oborů

Mapování tématu:
Početní operace zvládnuty v určitém oboru a určitém stupni obtížnosti na dobré úrovni
odpovídající věku žáků.
Očekávány problémy při řešení historie jednotlivých oborů a vytvářením jednotlivých vztahů.
Velmi dobrá provázanost s ostatními předměty. Vytváření vzájemných souvislostí.
K dispozici jsou zadávací listy, kalkulačky, internet, tiskárna a encyklopedie, materiál
zajištěný učitelem.
Formulace zadání projektu pro žáky:
Shromážděte co nejvíce informací o :
ó.roč. - historii a využití přirozených čísel,
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7.roč. - historii a využití celých čísel a nuly,
8.roč. - historii a využití racionálních čísel,
9.roč. - historii a využití reálných čísel a nekonečna.

PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY:
Pro realizaci tohoto projektuje pro učitele časově náročné vyhledat zdroje odkud mohou žáci
při řešení ev. čerpat informace.

4.3. Příprava projektu - učitel a žák
Při sestavování této části projektu ukončujeme první fázi přípravy projektu. Zde se mohou
žáci (alespoň někteří) výrazně uplatnit. Pokud má již učitel praxi s projekty, stačí mu právě
dobře vyhotovená příprava projektu - učitel a žák. V případě, že projekty opakuji, mohu
využít již stávající přípravu projektu - rámcově a pouze zpracovat tuto část s žáky. Ta tedy
obsahuje návrh metod a forem práce, časovou posloupnost kroků, ve kterých bude projekt
řešen, včetně časového harmonogramu.

Příprava projektu - učitel a žák:

Výstavba číselných oborů

Typ projektu:
- motivační
- aplikační

Školní rok: 2007 - 2008

Termín konání: březen, duben 2008 Třída:6.,7.,8.,9.

Metody a formy práce:
- práce s psaným textem (žáci mají k dispozici zadávací listy),
- praktické činnosti( shromažďování dat, výpočty...),
- práce ve skupinách (rozdělení podle uvážení žáků - díky tomu se v tomto projektu vyhneme
tomu, že by práci odvedli „silnější" žáci, skupina bude pracovat na adekvátní úrovni
znalostí, schopností a dovedností žáků skupiny),
- pravidla j sou zadaná v zadávacím listu,
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- harmonogram práce na projektu si žáci stanoví sami (včetně časové rezervy),
- k dispozici alternativní zadání projektu.

Jednotlivé úkoly( podrobně: viz. zadávací listy).

6. roč. - historie přirozených čísel ( M, D, Ze, Vv)
-

vybarvování mapy (Inf.),

-

počítáme jako Babyloňané, Egypťané, Mayové a Římané,

-

užití v současnosti.

PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY:
•

~

žáci se na projekt těší, zajímá je, co budou dělat s věcmi, které si mají přinést: kávová
zrna, vanilkové dřívko, lastury, kamínky...,

•

sami začínají navrhovat, že by mohli něco zpracovávat i ve výtvarné výchově,

•

chtějí také v dějepise začít pracovat nad problematikou historie.

Pokud právě tuto část projektu připravujeme dohromady s žáky a reagujeme tak společně na
konkrétní situaci ve třídě, vzniká tak výrazná vnitřní motivace žáků k řešení problému.
Projekt se tedy může začít řešit.

4.4. Realizace projektu
Právě touto etapou se projektové vyučování nejvíce odlišúje od tradičně vedeného vyučování.
Iniciativu včetně odpovědnosti za výsledky přebírají žáci. Záci by měli pracovat ve většině
času samostatně, bez viditelného vnějšího zásahu učitele. Učitel realizuje své povinnosti však
pouze v jiné podobě a jinými prostředky. Právě tato fáze projektuje vynikající jako průprava
pro získávání žákovských kompetencí. Je zde velmi výrazná podpora komunikačních
dovedností, práce vyžadují koordinaci a kooperaci na jedné straně, ale zároveň samostatnost
na straně druhé.
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Je zřejmé, že pokud má být práce na projektech smysluplná a má přinášet uspokojení jak
žákům, tak učitelům, musí se obě skupiny snažit získat alespoň minimální zkušenosti.

6. ročník

Počátky počítání s přirozenými čísly
Nejdříve uvedu historická fakta, která jsem si připravila pro prezentaci žákům před zahájením
projektu. Pro správné zadání projektu, jeho vedení a motivaci žáků je nezbytné, aby učitel
měl tato fakta zvládnutá a předem nachystaná. V této fázi jsem pracovala s dataprojektorem a
počítačem. V současné době si připravuji prezentaci na interaktivní tabuli. Předpokládám, že
to v této jinak poněkud statické fázi projektu zvýší aktivitu ze strany žáků.

S žáky jsme se domluvili, že první známé použití čísel budeme datovat na základě našeho
šetření v historii asi do roku 30 000 př.n.l., do doby Paleolitu. Známý případ je z jeskyně
v Africe - Southern, nástěnné malby. Při průzkumu sídliště lovců mamutů v Dolních
Věstonicích na Moravě objevil profesor Absolon vr. 1936 „ vrubovku", kost mladého vlka.
dlouhou 18 cm a opatřenou 55 zářezy. Šlo o nečíslicové záznamy množství. Stáří se odhaduje
na 10 - 30 tisíc let. Víme, že princip vrubových záznamů množství se uchoval až do
novověku. Ostatně i ustálená rčení dodnes dokládají tradici, že vrub znamená dluh - „ má u
mne vroubek", „připište to na můj vrub", „dělá to na svůj vrub"....
V Mezopotámii 4 000 - 2000 př.n.l., zejména ve středisku vzdělanosti, po vzniku zemědělství
lidé museli vědět, kolik prodali produktů atd. Začali si proto vést záznamy pomocí zářezů na
dřívka nebo kosti (Ishango - kost z Afriky) nebo pomocí uzlů na provázcích. Babyloňané
používali psaná čísla a písmo. Klíny vyrývali zahradními dřevěnými rydly do hliněných
tabulek (obr.2).
Doklady o historii uvádí ve své prezentaci Molnár (2007):

•

hmotné
vrubovky
nádoby, malby, stavby

•

nepřímé
zaostalé kmeny, studium jazyků
42

srovnávání matematiky v různých
částech světa
•

písemné
papyry, hliněné destičky, kroniky,
kalendáře aj.

Věstonícká vrubovka
Vlčí kost (obr.3) se zářezy z paleolitu, nalezená 1936 prof. Absolonem. Jedná se o první
symbolické zaznamenávání počtu (Šafaříková, 2007).

obr.l Vlčí kost

obr.2 Moskevský papyrus - Výpočet plochy trojúhelníku
(18.st.př.n.l.)

obr. 3 Sumerská hliněná tabulka

obr. 4 Číselná soustava Aztéků a Inků

(28. st.př.n.l, zaznamenány číselné znaky)

Z Egypťanů (3 000 - 1000 př.n.l.) se stali vynikající zeměměřiči, časoměřiči, ale i
matematici. Velmi často se totiž rozvodňoval Nil, ničil pole i zavlažovací příkopy. Egypťané
tak museli každoročně zakládat svá políčka, vyměřovat stavby, pozemky a budovy.
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Potřebovali vědět, kdy se Nil rozvodní, proto zavedli, že den má 12 hodin a noc také. Díky
nim má den 24 hodin.

Jednotky, které používali odvozovali od lidského těla. Někde se

používají dodnes.

Egyptské hieroglifické číslice měly pro každý desítkový řád zvláštní symbol. V zápisu čísla se
uplatňoval aditivní přístup, tj. znak se opakoval tolikrát, kolik jednotek toho řádu bylo
zapotřebí (je to princip i dnes známé římské numerace). Číslice se zapisovaly ve skupinách od
nižších k vyšším, ale zprava doleva (Šafaříková, 2007).
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Provazec k měřeni poli

100
1 000
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Ukazovák

Pulec

100 000

Blili Hli. ztotožňoval se s n e k o n e č n e m

1 000 000
1
10 000 000

o

Slunce, obzor, prsten

obr.5 Egypt - Číselná soustava

44

12 345
m-wnnnnnoii
2 324 122
M ^ ^ ^ s n i H ^ n o o D
9
000000000
878
wwennnnnnnoiiooo
000
11 111 111 QI ^ n <?oo
obr.6 Egypt - hieroglyfy
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311 422

obr. 7 Různá čísla, psaná hieroglyfy
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obr. 8 I- ting (Kniha proměn) -posvátná kniha taoismu (2200př. n.l.) - „ magické čtverce"

•

kupecké počty

•

zeměměřičské práce

•

desítkový „smíšený" systém (tyčinky)

•

záporná čísla

Ve staré Číně, se počítalo v desítkovém částečně pozičním systému. Jednociferná čísla
pomocí tyčinek znázorňovala např. takto:

46

5

um

o

Při provádění početních operací se tyčinky posouvaly.

6728

J_T • = i r

15523

1 - mu -III
F

5647

9876

= Tíf J_"r

4567

s l i l i -Li

234

I I - 1 III

obr. 9 Zápis čísel pomocí tyčinek

Původní obyvatelé Ameriky - Mavové, v letech 250 - 900 n. 1. začali uplatňovat lepší číselnou
soustavu než Egypťané. Měli již velmi přesný kalendář. Vypočítali, že rok má 365,242 dní.
K počítání využívali dvacítky (používali prsty na nohou i na rukou). Čísla připomínala fazole,
dřívka a lastury (Ball, 2006).

Násobení zdvojováním

Známe např. ze starého Egypta, kde se k zápisu čísel používal desítkový nepoziční systém.
Jde o převedení násobení na sčítání, v příkladu je použit desítkový poziční zápis čísel. Při
násobení hodnotu násobitele postupně zdvojujeme. V levém sloupci vybereme čísla dávající
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hodnotu násobence (tj. 21). Výsledek dostaneme jako součet odpovídajících čísel v
sloupci.

21

x

38

1

38

2

76

4

152

8

304

16

608

(21 = 1+ 4 + 16)
798 (=38 + 152 + 608)
Sčítání na linách
se ujalo např. v Evropě ve středověku, čísla se znázorňovala rozmístěním kamenů na „linách"
nebo mezi nimi a operace posouvání kamenů.

1037 + 69 = 1106
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(Molnár, 2006)
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„Římská čísla" : 500 př. n. 1. - 1500 n. 1.
Rozšířila se po Evropě v období římské říše. Římané počítali po desítkách a číslice
vyjadřovali písmeny. Evropané tak psali 2 000 let! Ještě nyní se s římskými číslicemi
setkáváme na cifernících hodin, za jmény panovníků, odstavce v knihách...(obr. 16). Pro
násobení bylo používání římských číslic velmi složité. K dalšímu rozmachu došlo až poté, co
do Evropy dorazil důmyslný indický způsob zápisu čísel.

„Indická čísla" : 200 př. n. 1. dodnes
Před 1 500 lety přišli lidé žijící na území Indie na „poziční systém". Tedy na způsob zápisu
čísel, při kterém odpovídaly symboly řadám na počítadle. To umožnilo provádět složité
výpočty bez použití počítadla, tedy jen písemně. Protože chyběl znak pro vyjádření prázdné
řady, používali pro její označení o, ze kterého se vyvinula nula. Ta se rozšířila z Indie do
Evropy a používá se dodnes. Číslice psali inkoustem na palmové listy plynulým tahem ruky
takže z nich začaly vznikat oblé tvary.
Měli pouze 10 znaků (dnešní číslice).

Jak se k nám dostaly číslice?
1 • Indie - poziční systém
2. Bagdád - kupci na lodích nebo v karavanách převezli indickou soustavu na západ 800 n 1
(nově založená muslimská říše). Muž Al-Chwárizmí psal knihy o matematice. Z jeho jména
jsou odvozena slova „ aritmetika" a „ algoritmus". „ Algebra" pochází z knihy Al-džabr wa-1maqábala (uspořádání).
3. Afrika - začíná se šířit muslimská říše, ale i nula

.<

4. Severní Afrika - 1 200 n.l. Indická čísla se naučili italští kupci, kteří cestovali do arabských
zemí v Severní Africe. V roce 1 202 Ital Fibonnacci - vysvětlil princip těchto čísel v knize
Liber Abaci.
5. Evropa - 1200 n.l. - dnešek. Soustava indických čísel začala nahrazovat římské číslice
Začíná se rozvíjet renesance - éra vzdělanosti, historická epocha, v níž se zrodila moderní
věda (Ball, 2006).
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První systematické pozorování čísel jako abstrakce je obvykle připočítán řeckým filosofům
Pythagoras a Archimedes. Nicméně, samostatné studium nastalo v přibližně stejném čase
v Indii a Číně.

V devatenáctém století byla vytvořena definice přirozených čísel. V této definici byla
zahrnuta i nula (odpovídající prázdné množině) jako přirozené číslo. Tato konvence je
následována teoretiky, logiky a počítačovými odborníky. Jiní matematici, často upřednostňují
následování starší tradice a vylučují nulu z přirozených čísel.

f

—

1

~

R u k o p i s z r.976

I

Číslice A . D u r r e r a z r.1525
Z tisténéhodíla j.Widmanna
l r.1489

l

I

Rukopis z p o č á t k u 12.st.
Rukopis S a c r o b o i c o v a
diia z r. 1442

2

P

/

2

t
1

A*

3
i

r

4

*

5
V

A

i

9-

3

4

3

4

6
l

k

1

<
o

/

4
7
J

7

6"

9

f

8

\

8

(

6

7

?
/

S

?

8

9

\

obr. 10 Vývoj dnešních číslic

4.5. Práce žáků a vyhodnocení projektu

Žáci pracovali velmi aktivně, nejenom v matematice, ale i ve výtvarné výchově, dějepise i
zeměpise . Domnívám se, že je velmi zaujalo propojení s ostatními vyučovacími předměty
Považuji tuto fázi propojení za velmi důležité pro pochopení vzájemných souvislostí. Cituji
žáka: „ Tak, konečně mně to všechno dochází, jak je ta matika všude!"

Níže uvádím několik fotografií s výstupy žáků.
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obr. 11 Klínové písmo na hliněných destičkách - 6.roč.

obr. 12 Jednotky délky odvozené od lidského těla - ó.roč

obr. 14 Tutanchamon - ó.roč.

obr. 13 Hieroglyfy - ó.roč.
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obr. 15 Mayové - sčítání, žáci ó.roč.

obr. 16 Užití římských číslic v současnosti, ó.roč.

obr. 17 Žáci při práci
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Obr 18. Vývoj Indicko - Arabských číslic, ó.roč.

Ve třetí fázi vyhodnocujeme práci na projektu. A to buď přímo sžáky nebo nepřímo
testováním a mapováním schopností žáků vypořádat se s řešením neznámého problému.

Reflexe, sebehodnocení, zpětná vazba od spolužáků i učitele je plnohodnotnou částí projektu
a učitel by s ní měl počítat a vymezit jí dostatečný časový prostor. Pokud se na tuto část
pohlíží už jen jako na něco „navíc", co lze v případě časového stresu vypustit, přichází žáci
o významnou část svého učení a rozvoje klíčových kompetencí.

Hodnocení celkově je velmi problematickou záležitostí ve výchovně vzdělávací práci každého
učitele. Základním úkolem učitele je zjišťování aktuálního stupně osvojení učiva žáky. Pokud
vyhodnocení dopadne negativně, je potřeba analyzovat příčiny a následně hledat cesty
k nápravě. Příčin nedostatků může být několik. Jednak v samotné práci žáka, ale i ve špatně "
zvolených metodách učitele. Jak zmiňuje Rubínová (2002):" Učitel by měl vždy v první řadě
usilovat o nápravu nedostatků, jejich odstranění, a ne o potrestání žáka ( nejčastěji špatnou
známkou).
V průběhu i na závěr práce na projektu provádíme spolu se žáky průběžnou zpětnou
informaci. Může se týkat např. vyhodnocení postupu prací žáka při přípravě a realizaci
projektu, podmínek, ve kterých se projekt uskutečňuje, samozřejmě také toho, jak se děti při
práci cítily, jak se jim pracovalo ve skupině, zda splnily úkol dle očekávání, příčiny
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případného nesplnění úkolu. Při hodnocení výsledků prací nad projektem, získává učitel velmi
kvalitní zpětnou vazbu a tím také hodnocení své práce.

Na obrázku je vidět špatné označení pojmu „ číslo", „ číslice". Bylo zapotřebí žákům vysvětlit
rozlišnost těchto pojmů. V součastné době instalujeme ve škole na stěny koberce, na které
budeme znovu číselnou osu instalovat jako stálou expozici, samozřejmě již se správným
označením pojmů.

obr.20 Část číselné osy - závěrečná prezentace projektu, 6. roč.
11
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obr.21 Část číselné osy - prezentace projektu, 6. TOČ.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU

Typ projektu:

Výstavba číselných oborů

- motivační
- aplikační
Školní rok: 2007 - 2008

Termín konání: březen, duben 2008 Třída:
6.,7.,8.,9.

přímé:

•i

•

ocenění třídy v jednotlivých předmětech, ve kterých se podíleli na realizaci projektu

•

ocenění přínosu projektu ostatními žáky školy, které zaujala číselná osa na nástěnce
chodby školy

•

ocenění rodičů - žákům se matematika při řešení projektu ukazovala v mnoha
souvislostech nejen s historií, ale i se současným reálným životem

nepřímé:
•

úroveň osvojení vědomostí a dovedností, které měl projekt rozvíjet

•

žáci prokázali, že jsou sami schopni řešit zadaný úkol, shromažďovat a následně
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prezentovat potřebná data
•

žáci ukázali kultivované vystupování při prezentaci získaných výsledků

Jak jsem se již dříve zmínila, po ukončení každého projektu provádím s žáky zpětnou vazbu.
Výsledky uvádím níže v kapitole 6. Zjistila jsem, že žáci velmi rádi připravují prezentace
projektů, zejména v Power Pointu . Aby jejich prezentace, a tím i zpracování projektu, byly
co nejlepší, oslovují odborníky z různých oblastí (v bankách, letiště Kunovice, letiště Ruzyně
apod.) Radí našim žákům se skutečnými údaji, týkajícími se letiště, letadel atd. V projektu,
který jsem letos dělala s žáky jako poslední (viz. projekt Příprava pilota na let), mě jeden žák
přivedl na velmi zajímavou myšlenku. Jde o samotnou prezentaci, kdy žáci ukazují výsledky
práce. V případě, že všichni mají stejný zadávací list, a tedy všichni hovoří o stejných věcech,
byť rozdílně zpracovaných, bude velmi vhodné ponechat žákům určitou možnost vložit do
prezentace zajímavost, kterou se sami v rámci tématu rozhodnou zpracovat. Je totiž pravdou,
že samotná prezentace se tak stane pro ostatní žáky o mnoho zajímavější. Doposud jsem tuto
možnost zařazovala pouze u některých projektů. Nejen z tohoto důvodu bude potřeba
postupně zadávací listy doplňovat a zpřesňovat, V úmyslu mám také vytvoření interaktivních
výukových materiálů, které by mohly vylepšit dosavadní práci s žáky.

5. Ukázky interdisciplinárních projektů

Projekty jsou řazeny od složitějších po jednodušší. Toto řazení odpovídá také tomu, jak jsem
v průběhu pěti let získávala zkušenosti s projekty v matematice. Začínám tedy od projektů,
které jsem dělala s žáky v současné době a vracím se zpět do historie. Za tuto dobu mám
zmapovaných dvacet projektů. V další práci uvádím dva z nich. Během dřívější doby jsem již
byla vedena Doc. M. Kubínovou, díky které jsem začala systematicky projekty zapisovat,
připravovat, provádět a zejména vyhodnocovat. Byla jsem vedena k tomu, že je třeba dále "
pracovat i s projekty, které se nezdařily. Dostatečnou analýzou jsem pak přicházela na chyby,
kterých jsem se dopustila např. špatným zadáním, špatně zvolenými pracovními skupinami
atd.

Rozvoj žákovských kompetencí v konkrétní podobě je popsán až u projektů z poslední doby.
Souvisí to se zahájením práce podle Školního vzdělávacího programu. Protože se téměř
periodicky k j i ž udělaným projektům navracím (s jinou třídou), chtěla bych postupně
konkrétní rozvoj žákovských kompetencí do přípravy projektu zařazovat.
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V rámci práce na projektu žák rozvíjí všechny kompetence. Z tohoto důvodu je uvádím
všechny, u každé však konkrétně to, co považuji u určitého projektu za nejdůležitější
a nejvíce zřetelné.

5.1. Matematická rozhledna - aneb i matematika má duši

Příprava projektu - učitel
Typ projektu:

Matematická rozhledna - aneb

- motivační

i matematika má duši
Školní rok: 2006 - 2007

Termín konání: 3.5.2007

Třída:MŠ,ZŠ

Poznámky: Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci. Určeno pro 130 dětí

Cíle projektu: Výukové cíle projektu: umožnit, aby si žáci „prožili" aplikovat matematické
vědomosti v různých oblastech příbuzných i zdánlivě vzdálených, aby nacházeli vztahy
a souvislosti s fyzikou, ale i jinými předměty. Celý projekt slouží k popularizaci přírodních
věd.
Učební cíle pro žáka: umožnit, aby žáci použili poznatky, které doposud používali odděleně
v jednom kontextu a ve vzájemné vazbě
Čemu se mají žáci naučit: experimentovat, logicky strukturovat již získané poznatky
kolektivně hodnotit práci.
Rozvoj klíčových kompetencí:
- kompetence k řešení problémů: žák rozhodne, které faktory jsou důležité, navrhne postup
který by při řešení mohl využít, hodnotí dosažených cílů a stanovuje další, posoudí své "
výsledné řešení, zda-li dává smysl
- kompetence komunikativní: žák v textu, promluvě či jiném záznamu najde ty myšlenky
které jsou vzhledem k zadanému úkolu klíčové, a stručně je shrne
- kompetence k učení: žák vyhledává a třídí data a na základě jejich pochopení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech

a praktickém

životě
- kompetence sociální a personální: žák účinně pracuje ve skupině, vytváří pravidla pro
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práci, ovlivňuje kvalitu práce
- kompetence občanská: žák respektuje, chrám a oceňuje naše tradice a kulturní a historické
dědictví
- kompetenci pracovní: vytrvá při realizaci úkolu až do jeho vyřešení
Doba trvání projektu:
Místo realizace projektu

Krátkodobý
- počet vyučovacích hodin 4h.

- v dopoledních hodinách, ve škole

- počet dnů 1
Téma:

Návaznost na projekt:

Aplikace matematiky

bez návaznosti

Návrh:

- Jiná osoba PdF a PřF UP Olomouc

Mapování tématu: Bude vytvořeno 10 pracovních dílen. Záci budou dopředu rozděleni do
skupin dle věku a nadání. Dostanou startovací kartu, kde budou názvy jednotlivých dílen.
V každé dílně získají písmeno za splněný úkol. Celkem jich tedy bude 10 a jejich úkolem na
závěr bude sestavit z písmen slovo (Čtyřlístek - název školy). Na druhou stranu karty na závěr
napíše každá skupina zpětnou vazbu k projektu - sebehodnocení. Každá třída na druhý den
nakreslí společnou rozhlednu, která bude symbolicky vyjadřovat, kam až dosáhly
matematické znalosti té třídy. V okolí rozhledny žáci symbolicky znázorní aplikace
matematiky. Očekávány základní matematické znalosti a dovednosti odpovídajícím věkovým
kategoriím.
Formulace zadání projektu pro žáky: Vašim úkolem je ve stanovených skupinách úspěšně
splnit úkoly na jednotlivých stanovištích. Za splněný úkol si zapíšete písmeno. Z těchto
písmen na závěr složíte slovo. Na druhou stranu karty napíšete zpětnou vazbu. Ve třídě
namalujete společně „Matematickou rozhlednu" a vedle ní znázorníte, kde všude se
s matematikou setkáváme.

I PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY: Je nutná naprosto důsledná příprava nejen po~štřáňč*T
! odborné, ale zejména v oblasti organizační: přesný časový harmonogram, rozmístění dílen
i dozory...
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Příprava projektu - učitel a žák:

Matematická rozhledna - aneb

Typ projektu:
- motivační

i matematika má duši
Školní rok: 2006 - 2007

Termín konání: 3.5.2007

Třída: MŠ,ZŠ (1.
- 9.trida)

1. Mozaika - malování na sklo či fólii
2. Niťáky - osy, vyměřit jednotlivé body, spojovat nitěmi
3. Deskové hry - Blokus, Domino, Ubongo, Tučňáci...
4. Člověče. nezlob se - venku, na zemi (žáci jsou přímo figurkami)
5. Šifrování - rozluštění šifer
6. Stavby - z dřevěných kostek různých tvarů (náčrty staveb)
7. Špejlování - stavba těles ze špejlí a plastelíny
8. Tangramy, origami - skládání z papíru
9. Pokusy - zajímavé pokusy z oblasti fyziky a chemie
10. Zkoumáme čísla - hry s čísly
Počítáme bez obav - navíc pro MŠ

Pracovní dílny:

1. Mozaika

-

u dětí v předškolním a mladším školním věku se objeví jen málo z čisté

Planimetrie - tedy rovinné eukleidovské geometrie. Děti raději řeší úlohy v takovém prostoru,
ve kterém jakoby zůstala část třetího rozměru. Rovinné útvary jsou nahrazeny tenkými
destičkami, se kterými lze pohodlně manipulovat.
Hračky

-

mozaiky

z různých

materiálů jsou

prvním

impulsem

rozvíjení

rovinné "

představivosti, která se musí v dětech rozvíjet stejně trpělivě jako prostorová. (Kupčáková,
2001)
Pracovali

jsme

s mozaikou,

tvořenou

z pravidelných

n-úhelníků:

rovnoramenných

trojúhelníků, čtverců, pětiúhelníků, popřípadě jiných pravidelných mnohoúhelníků. Při
výpočtu jsme vycházeli ze skutečnosti, že v tak zvaném uzlovém bodě platí, že součet všech
vnitřních úhlů mnohoúhelníků je 360 stupňů. S tímto výpočtem si dokáží poradit žáci vyšších
ročníků (8.roč., 9.roč.).
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Mozaiky tedy mají charakteristickou vlastnost - opakující se vzor. Některé mozaiky mohou
mít ovšem uzlové body různých typů, jako například mozaika ze čtverců, trojúhelníků
a šestiúhelníků (např.l. trojúhelník, 2 čtverce, 1 šestiúhelník nebo 3 trojúhelníky, 2 čtverce...).
Další mozaiky lze vytvářet také z jiných než výše uvedených mnohoúhelníků, ovšem zase
jenom ve vzájemných kombinacích.
Žáci si tedy buď sami narýsovali mozaiku nebo využili předlohu. Starší žáci již uměli z hodin
matematiky určit, kterými mnohoúhelníky dokáží pokrýt plochu. Na fóíii pak barvami na sklo
každá skupina mozaiku nakreslila. Hotovými výtvory jsme pak ozdobili okna na chodbách
školy.
Tato aktivita se velmi líbila také rodičům, kteří malovali ještě večer mozaiku na posezení
u čaje (rodičovské schůzce).

obr.21 Mozaika, 2.roč.

obr.22 Niťáky, 7. roč.

2. Niťákv - krásné tvary se dají vytvořit sčítáním čísel. K tomu děti potřebovaly kus pevného,
tvrdého papíru, pravítko, tužku, bavlnky a jehlu. Úkolem bylo narýsovat různoběžné přímky
(nemusely svírat pravý úhel) a na nich zvolit libovolnou jednotku. Potom si děti vzaly jehlu
s barevnou nití a vytvářely spojnice tak, že součet jednotlivých bodů dával vždy shodné číslo.
Výsledkem byly pěkné obrázky, které jsme zavěsili na stěny ve třídách.

Obdobně mohou žáci přicházet na další číselné zákonitosti, které nalezneme v přírodě.
Zjistíme, že příroda je dokáže změnit v nádherné obrazce. Toho využívají také architekti,
sochaři a malíři. V přírodě najdeme všude Fibonacciho posloupnost. Začíná takto: 1 1 2 3 5 8
13 21 34

S nejstaršími žáky lze řešit i složitější příklad: Kolika způsoby se mohu dostat na

n-tý schod, mohu - li postupovat „ po jednom schodu", „po dvou schodech" a oba způsoby
mohu kombinovat. Žáci mohou hledat jakou zákonitostí se řídí (další číslo posloupnosti je
vždy součtem předchozích dvou čísel) další číslo by tedy bylo 23 + 34 = 55). Tato úloha je
však pro žáky značně obtížná. V přírodě se můžeme setkat např. s květem slunečnice. Ta má
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počet spirál v květu 55 ve směru a 34 proti směru hodinových ručiček. Ananasy mají 8 semen
uspořádaných ve spirále po směru a 13 ve spirále proti směru hodin.

3. Deskové hry - mohou být nejen hrou, ale také efektivním učením. Mohou pomoci zejména
v oblastech procvičování a upevňování učiva. Tato dílna patřila mezi nejoblíbenější, což
vyplynulo ze závěrečné zpětné vazby. Zde si jednotlivé skupiny mohly zahrát např.Blokus,
Domino, Ubongo, Hey! My Fisch! (Tučňáci), Digit, Ligretto a jiné hry ve kterých nalézáme
mnohé využití matematiky, zejména pak geometrii (osovou a středovou souměrnost....)

4. Člověče, nezlob se - touto dílnou jsme chtěli proložit jinak vcelku statické dílny. Hra se
odehrávala na dvoře a žáci sami tvořili hrací figurky.
5. Šifrování - prostřednictvím šifer luštily děti jednoduché zprávy. Zde hodně záleželo na
jejich schopnostech a dovednostech vhodně kombinovat a správně využívat jednotlivé
symboly pro šifry, ale také správně využít Morseovu abecedu.

6. Stavby - jednotlivé skupinky si stavěly rozličné stavby z barevných kostek různých tvarů.
Dle svých možností pak dělaly nákresy, starší žáci se pokoušeli načrtnout půdorys a nárys
těchto staveb. Manipulací s předměty dítě získává v podnětném prostředí mnohé zkušenosti.
Oběma smysly, tedy zrakem a hmatem vnímají oblost, hranatost, rovnoběžnost, kolmost stěn
či hran. Opakovaným cvičením lze pak vytvářet správné prostorové představy geometrických
objektů. Domníváme se, že jednoduché modely těles v podobě dřevěných hracích kostek patří
k nejoblíbenějším dětským hračkám. Proto jsme také do projektu zařadili tuto dílnu.

7. Šneilování - z velmi rozsáhlého oddílu geometrie, zvaného stereometrie, jsme se zaměřili
na prostorové vztahy mezi objekty trojrozměrného světa. Ty patří v dětské geometrii "
k přirozeným problémovým úlohám. Ze zkušenosti je známo, že děti mají mnohdy
z geometrie obavy. Pomocí hranových modelů vyrobených ze špejlí a plastelíny žáci mohli
názorně demonstrovat vzájemnou polohu hran či povrchových úseček těles. Opět dle věkové
rozlišnosti jsme demonstrovali různá tělesa: krychle, kvádr, rovnoběžnostěn, čtyřboký hranol,
delta šestnáctistěn, pravidelný osmistěn, ale také i mnohostěn zvaný Keplerova Stella
octangula (hvězda osmicípá). Tu žáci vymodelovali z pravidelného osmistěnu tak, že nad
každou jeho stěnou doplnili pravidelný čtyřstěn. Vlastní vytváření je mnohem cennější, než
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jen předvádění hotových modelů. Za modelováním je skryta řada dílčích konstrukčních úvah,
které se pohledem na hotový model vůbec neobjeví.

obr.23 Keplerova Stella octangula ,7.roč.

obr.24 „Pyramida" , 1 .roč.

8. Tangramv, origami - kromě čínské rovinné hry Tangram existuje japonská prostorová hra
Origami. Jedná se o skládanky z papíru, jako je například vlaštovka, čepice a různá zvířátka.
Nejde jen o skládání, origami má i své tradice a bývá považováno za umění. Slovo origami
pochází z japonského „ori" (skládat, zahnout) a z ,,kami"(papír). Odtud skládání papíru. Tento
termín se ujal teprve před 120 lety. Pro skládání je třeba získat cit a zručnost. Proto jsme
s mladším dětmi vyráběli jednoduché modely, kde přesnost nehraje velkou roli a na výsledku
to nic nezmění. Papírové skládačky patří k výchovným hrám již od 19. století. Starší děti
dokázaly objevit v průběhu skládání i základní geometrické transformace, jako je osová či
středová souměrnost. Tangram je hlavolam, který pochází z Číny. Tvoří ho sedm
geometrických tvarů, ze kterých lze sestavit spoustu obrázků. Při skládání Tangramu musí být
dodržena základní pravidla, se kterými jsme nejdříve žáky seznámili:
•

Cílem hry je sestavit obrázek, když znáte pouze jeho obrys.

•

Při skládání použijte všechny části, žádný díl nesmí zůstat stranou.

•

Jednotlivé díly leží vedle sebe na podložce, nepokládejte jeden přes druhý. Dotýkají se
hranou nebo alespoň rohem.

•

Části lze libovolně převracet.

9. Pokusy - v této dílně se žáci seznámili s jednoduchými fyzikálními a chemickými pokusy.
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•

Jaké barvy vidíš? Z tvrdého papíru vystřihni kruh a ten rozděl na 16 stejných dílů.
Takto rozdělený kruh vybarvi barvami duhy. Jaké jsou to barvy? Napiš jak jsou řazeny
za sebou. Prostrč středem párátko a roztoč kruh. Co pozoruješ?

•

Pozorně pozoruj a měř. (Jak je to možné?)

Pomůcky: odměrný válec, vlažná voda, cukr, tužka. Postup: do odměrného válce nalijte 80 ml
vlažné vody. Vhoďte do válce 3 kostky cukru - a zapište o kolik se zvedla hladina vody ve
válci. Následně cukr ve vodě rozmíchejte a opět zapište hodnotu.
•

Pozorně pozoruj a važ

Pomůcky: dvě stejné sklenice, ovesné vločky, rýže, kuchyňská váha. Postup: navažte 200g
rýže a 200g ovesných vloček a nasypte je do připravených sklenic. Co pozorujete?
•

Proč se nafoukne balónek?

Pomůcky: láhev, teplá voda, cukr, sušené droždí. Postup: do láhve nalijte asi 0,5 1 vlažné
vody, přidejte 2 lžičky cukru a půl sáčku sušeného droždí. Láhev zavřete - místo vršku
nasuňte na ústí láhve nafukovací balónek a nechte chvíli stát. Co pozorujete?

10. Zkoumáme čísla - zde bylo velmi důležité věkové rozlišení pro jednotlivé úkoly. Děti
formou hry zkoumaly čísla.
•

Patnáctka - hra, určená k procvičení sčítání. Hráči si vyberou sady hracích kamenů a
oba je střídavě pokládají vždy najedno pole. Vyhraje ten, kdo první dosáhne součtu
15. Když 15 překročíte, je to „ bankrot" - prohráli jste. (Užitečné rady: když začnete
některým z větších čísel, pozor, protože snadno uděláte bankrot. Snažte se sami
dosáhnout součtu 15, ale nezapomínejte, že i váš soupeř se snaží vytvořit 15. Dokážete
mu v tom zabránit?)

•

Odpočítávání - hra, určená k procvičování odčítání. Máme 10 bílých hracích kamenů
a jeden černý. Poskládáme všechny kameny do sloupce, černý bude úplně vespod.
Hráči střídavě odebírají jeden nebo tři kameny. Cílem hry je přinutit protivníka sebrat "

černou tečku, aby prohrál. (Doporučujeme hledat postupy, které vyhrávají. Pokud
zvítězíte, zkuste si vzpomenout, jak jste začínali a co pak udělal soupeř. Je v této hře

lepší být na tahu první nebo druhý? Jak by se změnil způsob hry, kdybyste mohli při
každém tahu odebrat jen jeden nebo dva kameny?)
Pro děti z M Š jsme ještě připravili navíc dílnu, která podporovala rozvoj matematických
dovedností a znalostí (předškoláci umí poznat čísla 1 - 6, znají pojmy „za", „před", „pod"....).
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Také v této dílně jsme se zaměřili na rozvoj geometrických poznatků. Ty jsme se snažili
dětem zprostředkovat pomocí her a různých manipulačních činností. Našim cílem bylo, aby
děti ovládly potřebný aparát k postižení prostorových vztahů v reálném světě.(Šmelová, 2007)

PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY:

'

Všechny dílny musí být připraveny pro kategorie MŠ, I. stupeň, II. stupeň. V případě potřeby
je nutno mít připravené ještě úkoly s rozdílnou obtížností také v rámci jednotlivých kategorií.

Vyhodnocení projektu:
Typ projektu:

Matematická rozhledna - aneb i

- motivační

matematika má duši

- aplikační
Školní rok: 2006 - 2007

Termín konání: 3:5. 2007

Třída: MŠ, ZŠ
Přímé: 1. Hodnocení dětí - celkem 20 skupin (2 skupiny neodevzdaly) +MŠ
~
1.1. Hodnocení jednotlivých dílen

- nejvíce

oblíbené (deskové hry, niťáky, špejlování).

Nelíbila se dílna, kde žáci dělali stavby (domnívám se, že z velké části bylo způsobeno
učitelem, který u nás v té době suploval, upřednostňuje jiné metody práce).
1.2. Celkové hodnocení projektu - všechny skupiny vyjádřily své velmi pozitivní stanovisko
„ Zjistili jsme, že matematika není jenom počítání. "
, Chtěli bychom všechno opakovat. "
2. Hodnocení učitelů - 15 učitelů
+ dobré rozdělení do skupin
+ srozumitelná a jasná pravidla her
+ zajímavé, změna
málo času
- náročné
- více přestávek
Nepřímé: Děti chtěly pokračovat v některých dílnách ještě další dny. V žácích projekt
zanechal velmi hluboké emoce.

PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY:

~

~

Projekt byl hodně náročný v oblasti přípravy, zejména pro učitele, ale i pro děti v průběhu
dne. Bylo hodně činností, které byly proloženy pouze krátkými přestávkami. Vzhledem
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k tomu, že učitelé byli v činnosti na svých stanovištích nepřetržitě po dobu 4 hodin, považuji
tento projekt za náročný. Celkový efekt je však velmi pozitivní. Projekt splnil naše očekávání
a mohu říct, že je i předčil.

Projekt se uskutečnil dne 3. 5. 2007 ve spolupráci s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou
UP Olomouc. Zúčastnilo celkem 130 dětí mateřské a základní školy a 15 učitelů, pozváni byli
také rodiče. Cílem projektu bylo v žácích vzbudit pozitivnější přístup k matematice, zejména
k jejím aplikacím. Projektem jsme poskytli prostor pro realizaci potřeb a zájmů žáků. Ti
mohli získat nové zkušenosti, poznatky a schopnosti pomocí různých prostředků a různými
cestami. Žáci tak mohli konstruovat své poznání (matematické pojmy, jejich vlastnosti a
vztahy mezi nimi, postupy,

nebyly definovány, ale „objevovány" samotnými žáky).

Projekt, který jsme pojali jako motivační a zároveň

aplikační, byl projekt krátkodobý,

s délkou trvání 4 hodiny v jednom dnu. Realizován byl v dopoledních hodinách ve škole.
Bylo vytvořeno 10 pracovních dílen. Žáky jsme dopředu rozdělili do skupin, tentokrát podle
věku a nadání. Každá skupina dostala kartu ve tvaru rozhledny, na kterou si žáci po splnění
úkolu zapsali vždy jedno písmeno. Z těchto písmen pak v závěru vytvořili slovo „Čtyřlístek" název školy. Na druhé straně karty každá skupina napsala zpětnou vazbu k projektu sebehodnocení. Po splnění úkolů se děti sešly ve svých třídách a dostaly poslední úkol. Měly
namalovat svoji Matematickou rozhlednou a v ní znázornit, kam až doposud dospěly se svými
matematickými znalostmi. Každá třída je samozřejmě na jiné matematické úrovni. Po
rozhlédnutí z vrcholu rozhledny vidí každý nějakou aplikaci matematiky v běžném životě, což
měli žáci symbolicky znázornit v okolí namalované rozhledny. Vznikla nám tak řada devíti
Matematických rozhleden, s užitím matematiky. Výsledky práce dětí pak byly vystaveny na
chodbách školy.

»

Vyhodnocení projektu:
Našim úkolem je soustavně zjišťovat aktuální stupeň osvojení učiva žáky. Projekty
odstraňujeme obavy mnohých žáků ze zkoušení a známkování. Zároveň se snažíme naše žáky
naučit, že se mohou poučit i z chyb, kterých se během projektu dopustili. Proto považujeme
za nezbytně nutné zjišťování zpětné vazby žáků i učitelů. Považujeme to za důležité pro další
práci s projekty.
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V tomto projektu jsme se soustředili zejména na zadání úkolů z oblasti geometrie. Chtěli jsme
tak dětem přiblížit zejména tuto oblast matematiky, jako velmi zajímavou a krásnou.
1 .hodnocení dětí - nejvíce oblíbené byly deskové hry, niťáky a špejlování. Celkově vyjádřily
všechny skupiny své velmi pozitivní stanovisko. („Zjistili jsme, že matematika není jenom
počítání",,, Chtěli bychom všechno opakovat").
2. hodnocení učitelů - pozitivně hodnotili dobré rozdělení do skupin, srozumitelná a jasná
pravidla her, zajímavou změnu. Potřebovali by však více času pro jednotlivé skupiny
v dílnách. Šlo o akci velmi náročnou, uvítali by více přestávek.

Projekt byl hodně náročný v oblasti přípravy. Všechny dílny musely být připraveny pro
kategorie MŠ, I.stupeň, II. stupeň. V těchto kategoriích různých obtížností se mnohdy musely
vytvořit ještě další podkategorie. Učitelé pracovali s dětmi nepřetržitě po dobu čtyř hodin.
Celkový dopad byl však velmi pozitivní, v dětech zanechal velmi hluboké emoce. Některé
třídy pokračovaly v činnostech ještě v průběhu týdne a dodělávaly výrobky, které nestačily
dokončit. Projekt splnil naše očekávání, snad i předčil.

5.2. Statistické šetření
Příprava projektu - učitel:
Typ projektu:

Statistické šetření

- aplikační
- fixační

Školní rok: 2005/2006

Termín konání: únor 2006

Třída:

8

Poznámky: Zadání obdrži žáci emailem, jakmile se v hodinách matematiky probere
tématický celek statistika. Žáci se potom sami rozhodují, jaké provedou statistické šetření.
<i
Cíle projektu:
•

Procvičení učiva: Statistika,

•

Práce s tabulkou a grafem, sběr a třídění dat

•

Práce s daty v počítači (v hodině informatiky - tabulka, graf)

Doba trvání projektu:
počet vyučovacích hodin:
2h. matematiky, 2h. informatiky

Místo realizace projektu
ve vyučování matematice, informatice a v terénu
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celkový počet týdnů : 3

mimo školu

Téma:

Návaznost na projekt: x
Statistické šetření,

statistický soubor, statistická jednotka, statistický
znak, modus, medián, tabulka, graf
Návrh:

učitel

Mapování tématu:
•

Předpoklad: žáci mají základní znalosti z tématického celku statistika

•

Žáci umí zpracovat na počítači tabulku a graf

•

Orientace v problematice sběru dat v terénu

•

Interaktivní projekt

Formulace zadání projektu pro žáky: Sledujte dění zimních olympijských her v televizi,
novinách a na internetu. Vyhledávejte příslušné data tak, abyste mohli vytvořit tabulku, graf a
umět najít statistický soubor, jednotku a znak. Dále pak modus a medián.
PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY: potřeba zvolit atraktivní téma, žáci pracují se zaujetím

Příprava projektu - učitel a žák
Typ projektu:
- fixační
- aplikační

Statistické šetření

I ermin konání: únor 2006
Školní rok: 2005 - 2006
Třída: 8
Metody a Jormy práce:
- někteří žáci se rozhodli, že budou pracovat ve dvojici, většina však chce pracovat
samostatně
- žáci pracují s psaným textem, který dostanou emailem na svoji adresu
- mají za úkol shromažďovat data, zpracovat je do tabulek a grafů
- pravidla jsou zadaná v zadávacím listu
- harmonogram práce na projektu si žáci stanoví sami ( včetně časové rezervy)

PRVNÍ POSTŘEHY, POZNÁMKY:
—
Žáky nejvíce zaujalo, že úkol se váže k zimním olympijským hrám, a že mají vlastně za úkol
sledovat dění na těchto hrách. Dále je zaujal způsob zadání práce, i způsob odevzdání - email
Bylo vidět že na samotné vypracování se teší zejména velmi slabí žáci. Ti silnější plánovali
propojení ještě se sběrem dat z atlasu - státy, vlajky států apod.
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Vyhodnocení projektu
Statistické šetření
Školní rok: 2005 - 2006
V r

r

Typ projektu:
- aplikační
- fixační
Termín konání: únor 2006

Třída: 8

upevnění znalostí v oblasti statistiky, upevnění základních pojmů: statistický soubor,
statistická jednotka, statistický znak, modus, medián
- výroba tabulky, grafu
- zpřehlednění dat vycházejících z reálné situace
- uplatnění dovedností v matematice, získané v jiném předmětu ( informatika)
- ocenění žáků za dobře vykonanou práci, okamžitě prostřednictvím emailu
nepřímé:
- prověření kultivovanosti písemného projevu žáků (při samotném řešení úkolu mohli také
konzultovat prostřednictvím emailu)
- práce byly vystaveny na nástěnce na chodbě, ale také na webových stránkách školy
- žáci nižších ročníků byli motivováni pro tutéž práci v následujících letech

V příloze uvádím ukázku vypracování projektu žákem.

6. Výsledky výzkumu zpětné vazby žáků
Výzkum byl prováděn ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci. V rámci řešení projektu Socrates - Comenius 2.1 s čislem 129572-CP-1-2006 s
názvem Motivate Me - Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science. Hlavni
řešitel je Andreas Ulovec z Vídeňské university, za ČR je řešitelem doc. RNDr. Josef Molnár,
CSc., dále jsou zapojeni řešitelé z Velké Britanie, Slovenska a Itálie. Motto výzkumu: „Klesá
zájem o matematiku a přírodní vědy, proto se hledají zajímavá témata a zajímavé metody
výuky pro jejich popularizaci".

Výsledky šetření, které bylo prováděno v 6, 7 a 8 ročníku, v rámci projektu.
5 stupňová škála znamená
1 silně souhlasím

2 souhlasím

3 nevím

4 nesouhlasím

5 silně nesouhlasím

Název projektů, počet hodnotících žáků a ročníky uvádím níže v tabulce.
Předmět: Matematika, Fyzika

Třída:

Počet žáků:

Název projektu:Výstavba číselných oborů

38

6,7,8

Příprava pilota na let
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1.

2.

3.

4.

Vyučovací hodina mě bavila:

Naučil/a jsem se něco nové:

V hodině jsme dělali zajímavé věci:

Co bylo v hodině nejzajímavější a

1

2

3

4

5

25

9

0

0

0

1

2

3

4

5

20

16

2

0

0

1

2

3

4

5

26

12

0

0

0

- kreslení tužkou
- vyhledávání na internetu

nejzábavnější a proč?

- egyptské symboly
- destičky
- věstonická Venuše
- srovnávání pexes
- práce na PC, všechno, pokusy
- letadla
5.

Co bylo v hodině nejméně zajímavé a

- zapisovaní na papír
- stříhání pexes

nejméně zábavné a proč?

- přestávky
6.

Rád/a bych se dověděl/a více o

(doplňte):

- historie Egypta
- egyptské symboly
- věstonická Venuše
- o pyramidách
- letadlech
- o přípravě prezentace
- o letišti

7. Závěr
Na závér můžeme říct, že

při studiu rozvíjení klíčových kompetencí v projektovém

vyučování se projevilo, že jejich rozvoj je dlouhodobý nepřetržitý proces vyžadující
součinnost všech působících faktorů. Projekty v matematice tak sehrávají při rozvoji
kompetencí nezanedbatelnou roli. Z dotazníkového šetření vyplývá, že žáci velmi rádi pracují
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na projektech. Zjistila jsem, že velmi přínosná je prezentace výsledků a příprava na ni. Zde se
velmi silně posiluje rozvoj komunikační kompetence.

Důležitým faktorem je pozitivní klima podporující všestranný rozvoj klíčových kompetencí,
což ve vyučování může zajistit jen dobře připravený a správně motivovaný učitel (Molnár,
2007).

ii
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Zadávací listy pro žáky, komentář
Níže uvádím některé zadávací listy pro žáky. Ty dostávají při zahájení projektu. V některých
případech je rozdám i s týdenním předstihem. Žáci tak mají možnost v případě potřeby
v klidu zahájit přípravné práce, důkladně zvolit své zařazení do skupiny a dle potřeby začít
studovat i patřičný materiál. Dalším důvodem, proč dávám zadávací listy dříve, než samotný
projekt zahájíme je délka textu. Ty jsou velmi obsažné. Žáky tak učím pracovat s textem, učí
se podtrhávat důležité věci a zejména pochopit obsah. V tom spatřuji velký problém, zejména
u běžných slovních úloh. Proto považuji zadávací listy za velmi přínosné pro rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.

V zadávacích listech volím zjednodušený jazyk tak, aby byl pochopitelný a přístupný
průměrným dětem ve třídě. Záleží už pak na žácích samotných, na jaké úrovni se zhostí
daného úkolu, jak vyhotoví a jak se tedy při presentaci dokáží vyjadřovat. Zjistila jsem, že
pokud mají žáci zadání úkolu zapsáno příliš odborně, nerozumí a ztrácí chuť úlohu řešit.
V zadání se vyskytují také názvy (uvádím v uvozovkách), které jsou pro žáky srozumitelné sami je buď vymysleli nebo jsme se dohodli, že je budeme nadále používat. Toto
zjednodušené názvosloví nám tak pomáhá překonávat mnohdy zbytečné bariéry, které by
mohly mezi námi v komunikaci vzniknout.

Při tvorbě zadávacích listů pro projekt „ Výstavba číselných oborů" jsem používala učebnic
Dějepisu pro ó.ročník (2005) se kterými žáci pracují v běžných hodinách těchto předmětů.

1 P - ZL 1.01/6 - (M) Počátky počítání s přirozenými čísly

Milí žáci,
dnes se seznámíte s historií vzniku přirozeného čísla. Zejména pak s tím, jak naši předkové
počítali.
O l : Nejdříve si řekneme něco o úplném začátku - tím bylo období Paleolitu - asi
30 OOOlet př.n.l. V dějepise zjistěte, co se v tomto období událo.
0 2 : Asi před 6 000 lety začala vznikat „Babylonská čísla". Zemědělci v Mezopotamii
začali zaznamenávat obchody pomocí hliněných destiček. Čísla začali zapisovat v podobě
klínů, které vyrývali zahrocenými dřevěnými rydly do hliněných tabulek Pokuste se ve
výtvarné výchově vytvořit obdobné destičky. Zjistěte, jaký znak měli pro různé číslice.
0 3 : Staří Egypťané (3 000 - 1000 př.n.l.) obdělávali pás úrodné půdy podél řeky Nil, jež
se vine Saharou. Nil se každé léto rozvodňoval a ničil zavlažovací příkopy. Každý rok proto
museli Egypťané políčka znovu obnovit. Díky tomu se stali výbornými zeměměřiči a
časoměřiči. Matematiku používali nejen k počítání, ale i měření pozemků. Zjistěte, jaký znak
- hieroglyfy, používali pro označení číslic. Naučte se násobit, jak Egypťané.
04:Původní obyvatelé Ameriky (250 - 900 n.l.) vymysleli způsob psaní čísel. Měli
dokonce lepší číselnou soustavu než Egypťané. Symboly pro číslice 1 - 4 vypadaly jako
kakaové boby. Pětka připomínala vanilku. „Mayská čísla" se nejlépe hodila ke sčítání.
Zjistěte, jak znázorňovali číslice a jak sčítali.
05: Římská čísla" (500 př.n.l.) se rozšířila po Evropě v období římské říše. Římané
počítali v desítkách a číslice vyjadřovali písmeny. Tímto způsobem Evropané psali čísla
celých 2000 let. Zakreslete využití „ Římských čísel" v současné době.
0 6 : Indická čísla" (200 př.n.l. až dnes). Lidé žijící na území dnešní Indie vynalezli
„poziční systém". Protože chyběl znak k vyjádření prázdné řady, začali Indové používat nulu.
A to byl geniální nápad. Na výletě v ZOO Lešná hledejte'V tropické hale YUCATANpoznatky
o nule.
07:Dnešní číslice nazýváme arabskými, protože se dostaly do Evropy přes arabský svět.
V zeměpise nastudujte tuto cestu a zakreslete.
Přeji vám hodně zajímavého poznání. Vše co zjistíte, umístíme na číselnou osu, která bude
umístěna na chodbě ve škole.
Věra Olšáková, uč.M

2 P - ZL 1.01/6 - ( Vv) Počátky počítání s přirozenými čísly
Milí žáci,
vzhledem k tomu, že historii přirozeného čísla provází i spousta rukodělných a výtvarných
činností, také umění, vyzkoušíme si společně, jak zaznamenat klínové písmo do destiček
z keramické hlíny, společně se na chvilku přeneseme do Egypta, kde vytvoříme egyptský
kalendář, pro srovnání se pustíme i do toho mayského. Abychom si přiblížili podobu
římských čísel, vyrobíme pexeso,jako pomůcku pro výuku římských číslic pro naši školu.
Všechny výtvarné aktivity doplníme kresbami ze starého Egypta a čtením z knihy Bohové ,
hroby a učenci.

1. Klínové písmo. Hliněná destička užívaná od 4. tisíciletí př.n.l. v oblasti babylonskoasyrské kultury pro záznamy textů psaných klínovým písmem. Pro záznam sloužila zpravidla
hlína v surovém stavu, teprve po zapsání celého textu byla tabulka vysušena nebo vypálena.
Soustava grafických znaků, které kombinacemi otisků rákosového pisátka do hlíny
vyznačovaly zpočátku symboly pojmů, posléze slabiky a částečně i jednotlivé hlásky.
Úkol :Vyrobte si z keramické hlíny destičku a potom do ní pomocí upravené špejle
z a z n a m e n á v e j t e jednotlivé znaky klínového písma.
2. Egyptské umění sloužilo k vyjadřování duchovních myšlenek v podobě symbolů,
které šly ruku v ruce s písmem. To mělo rovněž uměleckou hodnotu jednak v podobě
samotných znaků a jednak jejich seskupením. Pro slova »psát« a »kreslit« existoval jediný
význam, což je dosti výmluvné. V reliéfech a na malovaných papyrech se tyto dvě složky
úzce prolínají. Egyptští umělci vynikli jako mistři zpracování všech dostupných hmot.
ÚkoJjRozdělte se do tří skupin. Libovolnými technikami zpracujte jednotlivá roční období
a měsíce ve starém Egyptě do kalendáře. Každá skupina zpracuje jedno ze tří ročních období.
Období záplav, období sadby a období sklizně. Vhodně doplňte dobovými kresbami a názvy
měsíců napište pomocí hieroglyfů.
3. Čas a kalendář Mayů. Dokonalá a jednoduchá početní soustava vznikla jako nezbytný
důsledek tvorby kalendáře. Čas hrál v mayské filozofii a v pohledu na svět klíčovou úlohu.
Otázka času byla otázkou života a smrti i pro nevzdělané zemědělce. Čas byl základem moci
kněží. Základem pro další odvozování se stal rok s 365 dny, tzv. haab. Dny v měsíci byly
číslovány, přičemž se uplatnilo i číslo nula (pro nás dost nezvyklé).
Úkol:Ve skupinách se pokuste nakreslit tuší, uhlem, centropenem nebo tužkou jednoduše
mayský kalendář, podle jríedloh získaných prostřednictvím internetu nebo v literatuře.
4. Původ vzniku „Římských čísel". Ta vznikla přirozenou cestou. Římané počítali na ..
prstech. Čísla jako 1, 2 a 3 a jím odpovídající znaky I, II a III graficky vyjadřují jednotlivé
prsty.
Úkol: Ve dvojicích vytvořte pexeso s římskými číslicemi jako pomůcku pro výuku na naší
základní škole.
Přeji vám , aby se vám díla podařila tak, jako umělcům ze starých kultur, ze kterých právě
čerpáme.
Pavlína Kotačková, uč. Vv

3 P - ZL 1.01/6 - (Dě) Počátky počítání s přirozenými « , i y
Milí žáci,
v matematice se nyní seznamujete s historií přirozených čísel. Tato historie, koneckonců
stejně jako každá jiná, není úplně přímočará a přehledná. Má své mlhavé počátky, opatrné
krůčky vpřed, nečekané zvraty, náhlá zrychlení i ustrnutí, nevysvětlitelné odbočky a vývojová
rozdvojení. Abychom si tento zajímavý příběh čísel, na jejímž konci jsou dnes již pro všechny
samozřejmé arabské číslice, mohli lépe představit, podíváme se na některé dávné kultury,
které jsou pro vývoj čísel klíčově trochu blíže.

Cílem následujících hodin bude připomenout si a také nashromáždit nové informace
o jednotlivých kulturách, které pak společně umístíme na velkou časovou osu.

Začneme paleolitem. Kdy toto nekonečně dlouhé a mnoha tajemstvími obestřené období
proběhlo? Proč se tak nazývá? Jaké teorie o vzniku člověka existují? K jakým zásadním
změnám ve stavbě lidského těla došlo? Jak vypadal takový běžný den pravěkého člověka? Co
bychom si mohli zvolit za typický symbol pravěké kultury?
Poté se podíváme do starověké Babylónie. Kdy tato říše existovala a kde se vůbec nacházela?
Podle čeho se tak jmenovala? Proč zrovna zde došlo k příznivému rozvoji přírodních věd? Co
je to starověký stát, k čemu slouží?
Z Asie přeskočíme přes Rudé moře a jsme v Egyptě. Co si o něm pamatujeme? Jakou roli
v této kultuře sehrála řeka Nil? Jak vypadala egyptská společnost? Proč Egypťané stavěli
pyramidy? Vzniklo první písmo skutečně v Egyptě?
Za Atlantským oceánem probíhal na zbytku světa do značné míry nezávislý vývoj. Mayové
vytvořili skvělou civilizaci s centrem na poloostrově Yucatán. Kdy tato civilizace zažívala
svůj rozkvět? Kčemu sloužily mayské chrámy? Jak fungoval mayský kalendář? Jakým
způsobem Mayové počítali?
Starověcí Římané se cítili pány světa. Ovládli na dlouhou dobu celé Středozemí a velkou část
Evropy. Ne ve všem však byli nejlepší. Která událost se považuje za počátek Říma? Bez které
kultury by bylo obtížné si Řím vůbec představit? K čemu Římané potřebovali matematiku?
Známe nějaké římské nebo řecké vědce?
Zvláště nám Evropanům je starověká Indie poněkud vzdálená. Základy kterých měst ukazují
na starobylost indické civilizace? Jak vypadala indická společnost? Které náboženství zde
bylo rozšířené? Jak vypadal svět vědy? Přikládali Indové nule nějaký zvláštní význam?
Místo malých špinavých ztemnělých měst, krásné, čisté, světlem oděné metropole. Evropa
dlouho zaostávala za vyspělým arabským světem a to v mnoha oblastech. Na čem mohli
Arabové stavět? Kdy začala arabská expanze? Co Evropě zprostředkovali? Kde v Evropě
bylo nej větší centrum jejich kultury? Jak se jmenovali velikáni arabské vědy?
Marcel Hořák, uč.Dě

4 P - ZL 1.02/6 - (M,Vv)
Návštěva čísel

Milí žáci,
dnes navštívíme postupně všechna čísla od 1 do 10. Čísla se nacházejí všude kolem nás
Nacházíme zde velmi mnoho zajímavostí. Svět čísel je plný skrytých vlastností, vztahů
a prapodivných skutečností, z nichž mnohým jen těžko uvěříme.
Je potřeba umět rozlišovat pojem číslo a číslice. Čísla vyjadřují množství. Čísla se zapisují
pomocí číslic.
Váš úkol zní:
1. Vyber si postupně čísla od 1 do 10. Zapiš, nakresli - konkrétní příklad vyjádření množství
jednotlivých čísel v praxi (např. jedna maminka, člověk má dvě nohy...). Na cokoliv přijdeš
zakresli nebo zapiš na papír o rozměru 10 x lOcm. Každé číslo vyjádři zvlášť. Pracovat
budete doma. Lístečky odevzdáte vždy v hodině matematiky. Nezapomeňte se podepsat
Pracovat můžete ve dvojicích nebo trojicích.
2. K práci používejte literaturu, internet a encyklopedie. Klidně se zeptejte i starších
spolužáků, rodičů a známých.
3. Přesně za týden v hodině matematiky vám dám do třídy 10 velkých papírů. Každá skupinka
si vybere jeden nebo i více a nadepíše tento papír příslušnou číslicí. Potom už jen budete
nalepovat vaše obrázky.
4. Výsledky vaší práce vystavíme ve třídě nebo na chodbě školy.
5. K vypracování úkolu na lísteček můžeš používat jakoukoliv výtvarnou techniku.
6. Vaše výsledné práce budou vyfoceny
„Projekty".
Věra Olšáková, uč.M

umístěny na webové stránky školy do oddílu

Milí žáci,
matematika je velmi důležitá a zajímavá. Najdeme ji ve všech oblastech života. Nikdo z nás
se neobejde bez matematiky. V tomto projektu dostaneš příležitost vyzkoušet si řadu
matematických operací, avšak s použitím skutečných údajů a faktů, týkajících se letadel. Na
chvíli si můžeš zkusit být pilotem dopravního letadla. Jejich práce a všechny výpočty musí
však být stoprocentní, protože na nich závisí mnoho lidských životů. K výpočtům ti může
pomoci přiložená tabulka s různými údaji čtyř typů letadel.
Úkol 1: Letový trenažér - je přístroj, který užívá počítačové programy k vytvoření stejných
letových podmínek jako ve skutečnosti. Piloti se zde učí nácvik startu, přistání, postupů při
turbolencích, bouřkách a mimořádných situacích.
Urči, jakou přibližnou vzdálenost uletíš za 1 minutu, 10 minut a za hodinu jednotlivými
letadly. Údaje seřaď do přehledné tabulky.
Úkol 2: Před startem - během přípravy před letem musí piloti vypočítat, kolik paliva budou
potřebovat na cestu. Všechna letadla musí mít dostatek paliva, aby doletěla do svého cíle.
Navíc musí mít ještě rezervu pro mimořádné události, ev. odklonění letu na jiné letiště.
2.1. Před odletem si musíš zjistit, kolik paliva je potřeba na tvoji cestu. Poletíš -li letadlem,
které spálí 9 OOOkg paliva za hodinu. Poletíš 6 hodin. Jaká hmotnost paliva je nezbytná?
Budeš-li odkloněn na jiné letiště, budeš potřebovat palivo ještě na další půlhodinu. Pokud Tě
odkloní na jiné letiště, budeš potřebovat palivo ještě na tři čtvrtě hodiny. Jakou hmotnost
paliva potřebuješ?
2.2. Letadlo s nákladem může mít při startu maximální hmotnost 400 000 kg. Jaká je tedy
hmotnost prázdného letadla s palivem? Kolik může vážit posádka, náklad a cestující? Zbylé
data potřebné k výpočtu nalezneš v tabulce s konkrétními údaji.
2.3. Po startu bude tvé letadlo stoupat rychlostí 915 m/s. Jak vysoko bude za 5min., lOmin. Za
12 min. dosáhne letadlo své letové hladiny. Jaká je letová výška?
Úkol 3: Zjisti, kam až můžeš doletět (dle výpočtů v úkolu 2), pokud poletíš z Prahy. Vyhledej
další zajímavosti k letům, cestování, o letištích
Ze všech zjištěných výsledků udělej prezentaci projektu se svojí skupinkou. Pracovat můžete
po dvou a třech. Ve fyzice dostanete další úkoly. Pracovat na projektu budete dvě hodiny
v matematice, dvě ve fyzice a dvě v informatice. Do týdne proběhne prezentace výsledků
v hodině matematiky.
Věra Olšáková, uč.M

Milí žáci,
matematika a fyzika jsou dva předměty, které se vzájemně doplňují, ale to jste už měli
možnost sami poznat. Proto i tento projekt, je celý ve vzájemné spolupráci těchto předmětů.
Ne vždy však dostanete všechny údaje ve stejných jednotkách.
Proto je tu několik úkolů, které vám mají pomoci vytvořit si reálnější představu o vybraných
jednotkách a jejich převodech.
Úkol 1: Zkontroluj, zda jsou všechny údaje o jednotlivých letadlech v tabulce v základních
jednotkách a případné nesrovnalosti naprav.
Zapiš:

Uk

° l 2: Je výška ocasu Boeingu 777 větší než výška Majáku (rozhledny) v Kovosteelu? Pokud
ano, tak kolikrát?Jaká je hmotnost majáku v kilogramech a kolik má schodů? Vytvořte
tabulku, do které shrnete základní údaje o majáku a druhou tabulku, která bude obsahovat
výšky ocasů jednotlivých letadel v cm (od nejvyššího k nejnižšímu) . Pracovat můžete také na
počítači a tabulku potom nalepte.
"
'AL
TAB.:
Úkol 3: Tažná síla se nevyjadřuje jen jednotkou kN, ale i jinou jednotkou. Vyhledej na
internetu, jak se tato jednotka značí a jakou tažnou sílu má Toyota Yaris (osobní
automobil)? Získané výsledky porovnejte s tažnými silami jednotlivých letedel uvedených
v tabulce (seřaďte od nejnižší k nejvyšší tažné síly).
TAB.:
Úkol 4: Kromě nám známých jednotek se ve světě (VB) používají ještě jiné jednotky
(imperiální). Vyhledejte dle zkratek názvy jednotek a pře veďte je do základních jednotek
užívaných u nás - metrické (do přiložené tabulky).

Imperiální jednotka
1 in
1 ft
1 mil
1 oz
Katka Šáchová, uč.F

Název jednotky anglicky/česky

Metrická jednotka
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Historie zlomků a současnost desetinných písp!
Milí žáci,
v dnešním projektu nahlédneme do historie racionálních čísel. Zkusíme, jak počítali staří
Egypťané se zlomky. Potom se přeneseme do současnosti a využití desetinných čísel.
Úkol 1:
Takové
zlomků:

Staří Egypťané používali až na malé výjimky pouze zlomky s čitatelem jedna.
zlomky
budeme
nazývat
kmenové.
Uveďte
příklady
takových

Jiné zlomky než kmenové vyjadřovali Egypťané jako součet více zlomků s čitatelem jedna
jen je označovali jinak než my dnes. Navrhněte, jak zapsat egyptským způsobem zlomek dvě
třetiny. Vymodelujte zlomek dvě třetiny pomocí kmenových zlomků, které mají různé
jmenovatele, a zapište to. Vyrobte si nejdříve podle předlohy modely zlomků.
Nakreslete:

Úkol 2: Pomocí kmenových zlomků zapište zlomek tři pětiny, dvě pětiny, dvě sedminy a dvě
devítiny. Zkuste vytvořit tabulku kmenových zlomků pro různé zlomky. '
"'
Hledejte při své práci, kde se setkáváte s rozšiřováním a krácením zlomků. Své výsledky
zapisujte a znázorňujte průběžně na velký arch papíru, ze kterého uděláte prezentaci
Úkol 3: Ještě prozkoumejte jak spolu souvisí zlomky a desetinná čísla. Stanovujte podmínky
kdy bude mít desetinné číslo vyjadřující daný zlomek ukončený desetinný rozvoj. Co to je
desetinné číslo s periodickým desetinným rozvojem.
Úkol 4: Přemýšlejte a zapisujte či zakreslujte užití desetinných čísel v dnešním běžném
životě. Kde používáme vyjádření pomocí zlomků? Všimli jste si, že i malé děti znají některé
zlomky? Které?

Věra Olšáková, uč.M
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Příprava pilota na let

Milí žáci,
před vámi je zajímavý projekt, kde si ukážeme využití matematiky v praxi. Počítat budete
v oboru racionálních čísel Q. Pracovat budete ve skupinkách, které si sami zvolíte ( 2 nebo 3
žáci). Na prezentaci projektu si připravíte poster. Pracovat na projektu budete také ve fyzice a
informatice. V každém předmětu dvě hodiny.
Úkol 1 - Dnes poletíš nejrychlejším civilním dopravním letadlem - Boingem 747 - 400. Toto
letadlo létá rychlostí MACH:85 - což znamená 85% rychlostí zvuku. Ocas letadla je vysoký
jako šestipodlažní budova a jeho křídla jsou tak široká, že by na nich mohlo zaparkovat 45
osobních aut! Piloti musí přijít na letiště nejpozději 80 minut před startem, aby zvládli
předletovou přípravu. Ještě než letadlo odstartuje, musí jeden z pilotů obejít letadlo a provést
sérii kontrol Proveď několik kontrol na svém letadle výpočtem zlomků a dělení. Informace
použij z Tabulky údajů.
1.1. Třetinu pneumatik je potřeba na kolech letadla vyměnit. Kolik to je?
1.2. Kolik žebříků dlouhých dva metry čtyřicet čtyři centimetry se musí spojit, aby se
mohlo vylézt na vrchol ocasu letadla?
1.3. Vytvoř přehlednou tabulku pro jednotlivá letadla pro palivové nádrže, pokud budou
plné jen z jedné poloviny, jedné třetiny a jedné čtvrtiny. Jaký bude dolet letadla v tom
okamžiku.
Úkol 2 - Letadlo letí již plnou rychlostí. Cestující čekají na občerstvení. Letušky ohřívají
pokrmy, roznáší se pokrmy a nápoje. Během letu donesou letušky nápoje také pilotům. Ti se
mezi tím vystřídají a nají se.
Vypočítej některé údaje. K přesným výpočtům ti pomůže přiložená tabulka. Během letu se
vypila jedna pětina jablečného džusu, jedna třetina toniků, dvě třetiny Coly, tři pětiny perlivé
limonády a jedna polovina zázvorového piva. Jinak se vypilo vše z nealkoholických nápojů a
ovocných džusů. Čaje se spotřebovaly čtyři pětiny za všech balíčků a tři pětiny balíčků kávy.
Kolik litrů všech tekutin se na palubě letadla celkem vypilo? Vytvoř přehlednou tabulku.
Úkol 3 - Let je téměř u konce. Je potřeba vyhodnotit ještě několik údajů než ti dá kontrolní věž
povolení k přistání.
3.1 Vypočítej, jak vysoko bude letadlo vždy po dvou minutách sestupu, jestliže jsi ve výšce
7 520 metrů a za jednu minutu letadlo klesne o 1 067 metrů.
3.2. Za kolik minut se letadlo dostane na poloviční výšku letu?
3.3. Jak vysoko bude letadlo dvě minuty před přistáním?
3.4. Za jak dlouho letadlo přistane?
3.5. Vypočítané údaje z bodu 3.1. dej do přehledné tabulky a vypracuj graf závislosti
výšky letadla a minut do přistání.
Věra Olšáková, uč.M

9 P - ZL 1.07/8 - (Fy)

Příprava pilota na let (fyzika)

Milí žáci,
i ve fyzice se můžete dovědět zajímavé a užitečné věci! Zároveň se můžete seznámit s novými
a praktickými informacemi o létání, které se vám můžou někdy hodit. Tak vzhůru do nebe...a
nezapomeňte si s sebou na cesty přibalit atlas!
Úkol 1
1.1. Dnes se trošku proletíme po světě. Jak dlouho letí Boeing 777 při své obvyklé cestovní
rychlosti (viz. přiložená tabulka) z Londýna do New Yorku?
1.2. Kolik času bude skutečně trvat asi cesta z Londýna do New Yorku, za předpokladu, že
bude příznivé počasí a let nebude mít zpoždění?
1.3. Co nesmíme zapomínat k cestování letadlem připočítat?
Odpovědi:

1.1

1.2
1.3

""

Úkol 2
2.1. Při této cestě zůstaneme v Evropě. Cesta z Londýna do Paříže trvá 23 minut. Jakou
běžnou letovou rychlostí musí letadlo letět, aby se drželo letového plánu?
2.2. Který typ letadla by odpovídalo této rychlosti (viz. přiložená tabulka).
2.3. Kolik metrů bys ušel za 23 minut, při průměrné rychlosti chůze člověka 4 km/h?
2 A. Vytvoř tabulku, ve které porovnáš rychlost a čas u letadla a člověka.
Odpovědi:

2.1

2. 2
2. 3
2.4 .
TAB.:

Katka Šáchová, uč. F

Z
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Příprava nilnb,

na

I,.

Cílem následující hodiny je získání popřípadě připomenutí základních informací o letecké
dopravě a osvojení si postupu při rezervaci letenky.
Podle jakých kritérií můžeme označit letiště za nej větší? /uveď alespoň tři/
Která tři letiště jsou největší na světě v počtu odbavených cestujících? Kolik jich ročně
projde odbavovacím turniketem?
Která tri evropská letiště co do počtu odbavených cestujících patří mezi největší? Které
z nich je nejblíže České republice?
V České republice se nachází několik mezinárodních letišť. Uveď alespoň čtyři z nich
Která další velká mezinárodní středoevropská letiště kromě Prahy a Brna často používaií
J
Češi?
Která letecká společnost zajišťuje přímé spojení mezi Brnem a Barcelonou?
1. 6. 2008 se máte dopravit z Uherského Hradiště do Tokya, 1.7. do Los Angeles Vyhledejte
nejvhodnější letecké spojení, uveďte společnost, která let zajišťuje, letiště odletu a způsobem
jakým se na dané letiště dopravíte, mezipřistání, čas letu, časové posuny a cenu
Čím se liší nízkonákladová letecká společnost od běžné?
Jak bezpečná je letecká doprava v porovnání s ostatní?
Je letecká doprava ekologická?Pokud ne, proč?
K daným leteckým společnostem uveď jejich
KLM
AUSTRIAN AIRLINES
SKYEUROPE
HELVETIC AIRWAYS
RYANAIR
OLYMPIC AIRLINES
Marcel Hořák, uč.Ze

domovské země
SMART WINGS
LUFTHANSA
LOT
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Milí žáci,
VyP čltaI h J1Ž h landsk
n!!n í f n
^
°
°
°
ý matematik Ludolf van Ceulen
(1540 - 1610, učitel šermu) s přesnosti na třicetpět desetinných míst. Na jeho počest se číslu n
nká Ludolfovo číslo. Číslo tc není racionální číslo. V praxi se obvykle číslo tc zaokrouhluje na
dvě desetinná místa. Stejně tak budeme zaokrouhlovat i my.

Příklad:
Přinesli jste si několik oválných předmětů, u nichž budete nyní měřit průměr a obvod
K měření můžete používat provázek a měřítko. Výsledky zapisujte do tabulky Celkem
proveďte měření u čtyř předmětů. Pracovat můžete samostatně nebo ve dvojicích
Předmět
průměr (d)
obvod(o)
ord

1

2

3

4

Výsledky o:d které vypočítala Tvoje skupina zapište na tabuli. Tato čísla zkoumejte Co
vidíte?
Závěr:
Závislost délky kružnice na jejím průměru můžeme vyjádřit pomocí koeficientu ;t takto:
O = 7T d
Zkoumej, jak mohl vzniknout tento vzorec. V učebnici nalezneš další způsoby. Doplň si j
Tento vypracovaný papír si nalep do sešitu.
Zkoumej historii čísla n. Použij internet. S výsledky seznam spolužáky v příští hodině
matematiky. Výsledky zkoumání čísla n dej přehledně na velký balicí papír. Přiřaď také n
chodbě na číselné ose své nové poznatky na příslušné místo.

Přeji Ti hodně zajímavou práci

Věra Olšáková, uč.M
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aká ie pravděpodobnost?

Jaká je pravděpodobnost, že do tebe na procházce udeří blesk? Nebo, že tě zasáhne
meteorit? Jaká je šance, že se s tebou zřítí letadlo? Odpovědět na otázky ti umožní oblast
matematiky zvané pravděpodobnost.
Pracovat budete ve dvojici. Na každý úkol si vytvoříte tabulku, do které budete zapisovat
zjištěné hodnoty. Ty pak vyhodnotíme v rámci celé třídy.
Co to ie pravděpodobnost?
Vyjadřuje se číslem 0 nebo 1. Pravděpodobnost se rovná nule, jestliže něco určitě
nenastane. Jestliže je pravděpodobnost rovna jedné, určitě se to přihodí. Hodnota mezi 0 a 1
naznačuje, že se něco může stát. Například šance, že mince dopadne hlavou nahoru je rovna
polovině, tedy 0,5.
Úkol: Hoďte 15x mincí a zapisujte výsledky dopadnutí (1 - hlava nahoře, 0 - hlava dole)
Hod
hlava

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Celkem(l)

v

ostatních skupinek. Jaká je průměrná hodnota všech měření?
Zapiš:
Zápalky a n
Mezi pravděpodobností a n existuje určitá spojitost. Na mřížku, kterou vytvoříš
rovnoběžkami, které budou od sebe vzdáleny na délku zápalky rozhodíš 22 sirek. Šance, že
sirka zůstane ležet na čáře je 2/n (0,64). Vyzkoušejte
ÚkokNarysujte asi šest rovnoběžek, vzdálených na délku zápalky. Vezměte si 22 zápalek a
rozhoďte je na rovnoběžky. Sečtěte, kolik jich leží na čáře. Opakujte 15x a výsledky zapisujte «
rln tnhulW
4
5
Hod
3
1
2
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 Průměr
nap
: 22
R1
v*/elf»Hř»t mrvě nn čt na tahnl i n NN

Věra Olšáková, uč.M
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Šetříme peníze

Milí žáci,

začali jsme se zabývat problematikou finanční matematiky V našem projektu máte možnost
zjistit, jak nejlépe pracovat s penězi, pokud si chcete nějakou částku vypůjčit nebo uložit
Protože jsou úkoly obsažné, může si každá skupina vybrat pouze jeden problém který bude
ŘAOIF
•
*
J
resit.
Pravidla
1. Rozdělte se do skupin (min. 2, max.4)
2. Dohodněte se na úkolu, který bude řešit vaše skupina
3. Z učebnice si vypište z kapitoly: „Finanční matematika" základní pojmy, které budete
4. Podle rozvrhu na nástěnce si naplánujte harmonogram práce na tento týden (návštěvu
v
banky, či počítačovou učebnu)
5. Při návštěvě banky nezapomeňte Předk»žit potvrzení ze školy, že jste našimi žáky, kteří
pracuji na tomto projektu (dodržujte pravidla slušného chování)
6. Připravte si prezentaci pro osmáky (nejlépe v Power Pointu) - viz. harmonogram projektu
Úkoly:
1. Máte 50 000,- Kč které chcete uložit na jeden rok do banky. Jaký úrok vám bude za tuto
dobu pnpsan. Hledejte ve meste banku, kde nejlépe zhodnotíte peníze. Jak jinak ještě můžete
J
zhodnotit tuto částku?
2. Potřebujete na rok půjčit 200 000,- Kč. Jak velký úrok budete muset zaplatit? Zjistěte kde "
vám nejvýhodněji potřebnou částku půjčí. Porovnejte sjinými částkami. Co je výhodné?
Vytvořte tabulku.
3. Čím se platí ve světě? Jaký je aktuální kurz měny - zvolte určitý den a hodinu Co ie
směnka? Jak funguje bezpečnostní schránka? Co je úrokovací období?

Věra Olšáková, uč.M
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Město mých snů
Milé žákyně, milí žáci
začíná nový školní rok a s ním je tady i první projekt pro vás.
Máte příležitost navrhnou model „Města budoucnosti". Tedy město, ve kterém byste rádi žili
Zapojte naplno svoji fantazii. Vymyslete, jak může život v takovém městě snů fungovat.
Úkol 1: V hodině informatiky se pokuste vytvořit jeho plán. Popište také co nejlépe, iak si
představujete fungování takového města. Navrhněte také jeho název.
Úkol 2: Shánějte si již materiál, ze kterého vyrobíte trojrozměrný model města.
Úkol 3: Pracovat budete ve skupinách, které si sami vytvoříte. Skupiny by neměly mít více než
čtyři členy.
Úkol 4: Nyní zhotovte co nejpodobnější trojrozměrný model města vašemu plánu Ke
zhotovení můžete použít papírové obaly různých výrobků...
Úkol 5: K plánku a modelu můžete ještě připojit i písemné sdělení o vašich názorech na
nutnost výstavby měst, ekologii našeho prostředí, nutnost třídění odpadů, šetření elektrickou
energií apod.
Úkol 6: Narýsujte plán města na papír formátu A3 ( zopakujte si formáty papírů, pomohou ti
tabulky). Velmi důležité bude určení měřítka a jeho zapsání.
Úkol 7: Z hotových modelů uspořádáme na chodbě školy výstavku. Povykládejte ostatním
spolužákům o městě, které jste vymysleli. Fotografie modelů zveřejníme na web naší školy
Projekt je potřeba vypracovat nejpozději do dvou týdnů.

Věra Olšáková, uč.M, Katetřina Šáchová, uč.I, Irena Křiváková, uč.Jč

15 P - ZL 5/9 - (M,Inf., Jč)

Dům mých snů
Milí žáci,
Před námi je obdobný projekt, jako jsme dělali vloni. Přeji vám, aby se vám vydařil tak, jako
projekt „ Město mých snů". Zadání bude obdobné. Zavítáme také do oblasti designu. Tedy
inspiraci hledejte také v různých časopisech, na internetu a v odborné literatuře. Využijte
znalosti z výtvarné výchovy, technické výchovy a informatiky.
Úkol 1: Nejdříve se zamyslete nad domem, ve kterém byste rádi bydleli. Dnes můžete spustit
fantazii. Nezapomínejte však, že v domě, který vymyslíte by se mělo dát opravdu reálně
bydlet. Proveďte náčrt rukou. Vytvořte půdorys, bokorys a nárys domu.
Úkol 2: Nyní se můžete začít zamýšlet nad jednotlivými podlažími. Vybrat si můžete pouze
jedno podlaží, které vypracujete do detailů. Navrhněte rozvržení nábytku a jiných potřebných
doplňků. Pokud by vás práce bavila, můžete propracovat detaily každého podlaží. Můžete se
také zabývat návrhem okolí domu - zahradou.
Úkol 3: Zvolte si skupiny- max. po čtyřech. Pokud chcete pracovat samostatně - můžete.
Přineste si materiál, ze kterého budete vypracovávat trojrozměrný model domu.
Úkol 4: Nyní začněte pracovat na modelu podle připravených plánků. K výrobě můžete
využít různé technologie, se kterými jste se seznámili v průběhu docházky na naši školu ve
výtvarné výchově.
Úkol 5: Na papír A3 nyní narýsujte půdorys jednoho pokoje či patra. Pokuste se narýsovat
také rozmístění nábytku. Nezapomeňte zvolit vhodné měřítko. Pozor na rozměr podložky na
kterém máte model domu a na poměr stran na papíře, na který budete rýsovat.
Úkol 6: Uspořádejte prezentaci - výstavku vašich prací pro ostatní žáky. Můžete využít
chodeb nebo jídelnu. Pokuste se po domluvě s učiteli tuto akce celou zorganizovat.

Věra Olšáková, uč. M, Kateřina Šáchová, uč. Inf.

16 P - ZL 6/6 - (M,Vv) Mozaika
Milé žákyně, milí žáci,

začíná nový školní rok a sním je tady pro vás nachystaný první projekt z matematiky a
výtvarné výchovy.

Máte možnost navrhnout sami mozaiku, kterou vyzdobíme okna na naší škole. Nejdříve vám
ukáži, jak se dělají výpočty k tomu, abychom dokázali vedle sebe naskládat pravidelné
rovinné obrazce tak, abychom pokryli celou plochu. Potom budete zkoušet počítat, skládat a
iýsovat libovolnou mozaiku. Ve výtvarné výchově použijete barvy na sklo a mozaiku
namalujete na okno.

Pracovní postup:
1. Pracovat můžete jednotlivě nebo ve skupinkách po dvou
2. Rozdělte se, najděte si dostatek místa
3. Nyní potřebujete papír, kalkulačku a rýsovací pomůcky
4. Soustřeďte se nyní na vysvětlení postupu tvorby mozaiky
5. Nyní se zkoušejte udělat alespoň tři návrhy mozaiky. Pracujte tužkou, dělejte pouze
náčrty
6. Ve skupince nyní vyhodnoťte nejzajímavější návrh
7. Na jiný papír nyní začněte rýsovat. Zopakujte si nejdříve pravidla při rýsování
pravidelných rovinných obrazců.
8. Dále budete pokračovat ve výtvarné výchově. Po domluvě s paní učitelkou můžete
podložit narýsovaný papír pod sklo okna
9. Barvami na sklo začněte vybavovat jednotlivé plochy mozaiky
10. Výslednou práci nechejte do druhého dne uschnout na lavici

Přejeme vám příjemné prožití těchto vyučovacích hodin. Hotové mozaiky na oknech budou
nafoceny a dány na webové stránky školy.

Věra Olšáková, uč. M a Pavlína Kotačková, uč.Vv

"

17 P - ZL 7/7 Hvězda

Milí žáci,
před námi je nový projekt s názvem „ Hvězda"
Vašim úkolem bude složit stejnou hvězdu z papíru, jakou dostanete ode mne. Ta bude však již
složená. Můžete ji rozkládat - doporučuji velmi opatrně a pomalu. Při tom dávejte velký
pozor, tak, abyste si dokázali zapamatovat vždy předchozí krok. Pomohou vám také záhyby
na rozložené hvězdě. Jakmile zjistíte, jak hvězdu složíte, začnete vytvářet pracovní názorný
postup pro žáky jiných ročníků.
1. Pracovat budete ve skupinkách. Tentokrát jsem již skupinky zvolila já. Seznamy najdete na
nástěnce.
2. Nejdříve si sežeňte materiál. Pro skupinku budete potřebovat barevné papíry. Vyberte si
dvě barvy. Dále nůžky, lepidlo, fixy nebo jiné vhodné psací potřeby a balicí papír.
3. Začněte opatrně zjišťovat, jakým způsobem jsem hvězdu složila. Vystřihněte si z papíru
tvar, jaký potřebujete. A udělejte první přehyby. Hledejte osovou a středovou souměrnost!
Využijte toho při lepení dílů!
4. Začněte lepit na balící papír. Můžete označit jako bod č.l. Vedle prvních nalepených částí
popište slovy, co jste udělali. Snažte se co nejvíce používat matematickou terminologii.
Žákům z jiného ročníku musí být jasné, jak mají postupovat. Tak postupujte „krok po kroku",
až budete mít vytvořený celý postup.
5. Pozor - na rozvrhnutí pracovní plochy
- na použití správných matematických výrazů
ó.Hotové postupy řešení vyvěste na chodbu. Doporučuji k tomu ještě přiložit nastříhané "
barevné papíry, aby si ji mohli zkusit složit i ostatní žáci. Můžete také udělat anketu s žáky,
kteří hvězdu zkoušeli dělat podle tvého návodu. Ptej se jich, jak se jim dařilo a ve kterých
místech tvému postupu těžko rozuměli.
Věra OIšáková, uč. M

18 P - Ukázka práce žáka

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
Jméno: Jan
Třída: VIII.
Datum: 2.3.2006
Čas: 19:45
Název, zadání: Pořadí států na ZOH v Turíně
Statisticky soubor: počet států - uveď číslo!
Statistická jednotka: stát
Statisticky znak: jak je úspěšný
Modus: nejúspěšnější stát - konkrétně!
Medián: stát uprostřed tabulky konkrétně !
Tabulka:
umístění státy
Německo
1.
USA
2.
Rakousko
3.
Rusko
4.
Kanada
5.
Švédsko
6.
Korejská řep.
7.
Švýcarsko
8.
Itálie
9.
Francie
10.-11.
Nizozensko
10.-11.
Estonsko
12.
Norsko
13.
Čína
14.
Česko
15.
Chorvatsko
16.
Austrálie
17.
Japonsko
18.
Finsko
19.
Polsko
20.
Bulharsko
21.-24.
V. Británie
21.-24.
Slovensko
21.-24.
Bělorusko
21.-24.
Ukrajina
25.
Lotyšsko
26.

zlato stříbro
bronz
11
12
6
9
9
7
9
7
7
8
6
8
7
10
7
7
2
5
6
3
2
5
4
5
5
0
6
3
2
4
3
2
4
3
0
0
2
8
9
2
4
5
1
2
1
1
2
0
1
0
1
1
0
0
0
6
3
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
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Medailové umístění státu na ZOH
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Německo
USA
Rakousko
Rusko
Kanada
Švédsko
Korejská rep.
Švýcarsko
Itálie
Francie
Nizozensko
Estonsko
Norsko

• Chorvatsko
•Austrálie
• Japonsko
• Finsko
• Polsko
• Bulharsko
• V . Británie
• Slovensko
• Bělorusko
• Ukrajina
• Lotyšsko

