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Abstrakt 

Cílem práce bylo vytvořit a v praxi ověřit hru Překládání, která je použitelná v hodinách 

matematiky za účelem procvičení znalostí pojmů, jejich definic, správného zápisu konstrukce 

a přesného vyjadřování vůbec. Byly provedeny a vyhodnoceny dva výukové experimenty 

s touto hrou a popsány její přínosy a meze: aktivita je přínosná pro procvičování výše 

uvedených znalostí, ale vyžaduje pečlivou přípravu a není použitelná pro procvičení operací 

s čísly. Práce je doplněna přehledem několika výzkumů, které se zabývají hrami ve vyučování 

matematice. Její nedílnou součástí je i seznam třinácti her, které lze použít v hodinách 

matematiky. Hry jsou stručně popsány a doplněny vlastními zkušenostmi z jejich používání. 

Abstract  

The aim of the thesis was to create and trial the game Folding. This game is useful in 

mathematic lessons for practicing definitions, correct recording of steps of construction in 

geometry and basically any field where precise language is required. Two experiments were 

conducted and evaluated. The result is that the activity is particularly useful for practicing 

the above skills but requires a thorough preparation and is not useful for numerical 

exercises. The thesis is supplemented with an overview of research dealing with the usage of 

games in mathematics classes. A list of thirteen games which can be used in mathematics 

classes is an important part of the thesis. The games are briefly described and my own 

observations and experience with their use in teaching are included. 
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Úvod 

Ačkoliv mne matematika vždy fascinovala a lákala a řešení úloh mne na rozdíl od většiny 

mých spolužáků bavilo, přesto mé vzpomínky na hodiny matematiky nejsou moc pozitivní. 

Většinu času jsme pouze řešili zadané úlohy a dostávali za ně známky nebo se snažili 

pochopit nepříliš poutavě vykládanou látku. Když jsme v posledním ročníku na gymnáziu 

dostali nového učitele, který do hodin matematiky vnesl pro nás nový prvek – hru, byla to 

těžko uvěřitelná změna k lepšímu. Hravější přístup učitele dokázal zaujmout i spolužáky, kteří 

na předmět již rezignovali, a přitom nás dokázal také kvalitně připravit na maturitu 

z matematiky.  

V této práci se věnuji nejenom tomu, proč by hry měly ve vyučování matematice dostat 

šanci ale také konkrétní nabídce několika her. 

Dalším důvodem, proč jsem si zvolil toto téma, je fakt, že sám se již od útlého věku hrám 

věnuji, a to jak na straně hráčů, tak na straně tvůrců a organizátorů. Mou druhou aprobací je 

Anglický jazyk, jehož výuce se již od třetího ročníku vysoké školy věnuji aktivně. Během ní 

jsem použil desítky různých her, což se mi mnohokrát osvědčilo a výsledky mých žáků mne 

utvrdily v tom, že čas strávený hrou rozhodně není ztracený. Někdy v průběhu mého 

vyučování mne poprvé napadlo, proč se vlastně hry v matematice nepoužívají ani v takové 

míře jako při výuce jazyků. Co je na tomto předmětu tak odlišného a existuje snad pro to 

nějaký důvod? Snaha odpovědět na tyto otázky mne vedla k tomu, že při praxích na nižším 

i vyšším stupni gymnázia jsem se aktivně snažil využívat různé hry a soutěže. Můj vedoucí 

učitel praxe nebyl naštěstí proti a není asi nutné dodávat, že žáci byli nadšeni. Podle mého 

názoru jejich znalosti a výsledky také nijak neutrpěly. Tehdy někdy vznikla první myšlenka 

věnovat se tomuto tématu i v diplomové práci.  

Jelikož se celá práce zabývá hrami a soutěžemi, bylo nutné si nejprve ujasnit, co je tímto 

pojmem myšleno. Ve druhé kapitole je uvedena nejprve charakterizace hry zvolená pro tuto 

práci a některá rozdělení her, která jsou v práci dále využita. 

Ve třetí kapitole se věnuji snaze zmapovat postavení her ve vyučování matematice u nás. 

Je v ní popsán průzkum mezi učiteli, který jsem provedl, a také pohled na to, jak jsou hry 

zohledněny v oficiálních kurikulárních dokumentech (RVP, ŠVP). 
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Protože problematice her ve vyučování matematice se věnovalo a věnuje mnoho 

zahraničních odborníků, je celá kapitola čtyři věnovaná snaze nastínit a shrnout mně 

dostupné výsledky výzkumů zabývajících se podobnou tematikou. 

Jednu vybranou vlastní aktivitu prezentuji v kapitole páté, která tvoří jádro práce. Hra, 

kterou jsem nazval Překládání, je podrobně rozebrána a je popsán i průběh zkoušení hry 

v praxi na dvou pražských školách. 

Velkou část práce tvoří kapitola šestá se seznamem vybraných her, kde je u každé hry 

nejenom nastíněno její možné využití v matematice, ale i detailní popis, příklady a většinou 

i mé osobní zkušenosti z praxe. 

Práce je doplněna přílohami, kde uvádím kopie původních prací studentů ze zkoumané 

aktivity i plné znění mnoha her a úloh zmiňovaných v práci.  
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1. Co je to hra? 

Než se pustím do zmapování současné situace okolo her a jejich využívání a dále pak 

ukázek různých her, bylo by vhodné si nejprve ujasnit, co se vlastně tímto na první pohled 

jednoduchým pojmem myslí. 

 

1.1 Vymezení pojmu 

Pohledů na vymezení pojmu je celá řada. Např. George W.  Bright1 charakterizoval hru 

jako činnost, která splňuje těchto sedm bodů2: 

1. Hra má dobrovolný charakter. 

2. Hra vyzývá účastníky k pokoření nějakého úkolu či soupeře. 

3. Hra je pečlivě popsána sadou pravidel, které popisují všechny možné herní situace. 

4. Z psychologického hlediska je hra náhodnou situací, která je jasně oddělena v čase 

i prostoru od aktivity ve skutečném životě. 

5. Ze společenského hlediska mají skutečnosti a situace ve hře jen minimální dopad na 

reálný život. 

6. Hra má omezené množství dosažitelných herních situací. Před samotnou hrou není 

známo, jakých konkrétních situací bude dosaženo. 

7. Hra skončí po konečném množství kroků. 

Těmto bodům zcela vyhovují různé známé společenské hry typu Člověče, nezlob se! nebo 

Dostihy a sázky. Pro naše účely použití ve škole je nutno výše uvedené požadavky trochu 

pozměnit. 

1. Hra při vyučování většinou nemá dobrovolný charakter. 

2. Hra většinou není hodnocena vůbec anebo pouze kladně. 

3. Hra má zábavný charakter a probíhá v uvolněné atmosféře (ačkoliv se nejedná 

o aktivitu dobrovolnou, žáci ji v drtivé většině případů přijímají výrazně kladněji než 

klasické počítání úloh, zkoušení či testy). 

Pro hry používané ve vyučování se obvykle používá pojem didaktické hry. Ty mohou být 

vymezeny např. jako: „Taková seberealizační aktivita jedinců nebo skupin, která svobodnou 

                                                 
1
 Bright et al, 1985, str. 5 

2
 Originální verze převzatých citací jsou v příloze č. 2. V textu jsou vesměs uvedeny moje překlady. 
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volbu, uplatnění zájmů, spontánnost a uvolnění přizpůsobuje pedagogickým cílům“.3 

O těchto hrách a jejich využití v mnoha různých předmětech se dá v dnešní době nalézt 

mnoho knih a prací. Už jen tento fakt svědčí o tom, že hry nejsou brány jen jako zábavná 

aktivita pro děti, která se do vyučování nehodí, ale naopak se zkoumá jejich didaktická 

hodnota a vhodné způsoby, jak je do vyučování začlenit.   

Proč by tedy ale měly hry patřit do vyučovacích hodin? Krom zřejmého faktu, že žáky 

hraní her baví, zvyšují také zájem o učení a navíc osvojené vědomosti, dovednosti 

a zkušenosti bývají trvalejší a životnější. Během těchto aktivit se žáci často zapojují velmi 

intenzivně do komunikačních činností a zdokonalují tak i své sociální schopnosti. Obecně se 

dá říci, že přínos her je celostnější než při klasické frontální výuce, žáci rozvíjí nejenom své 

znalosti, ale také představivost, prožívání a samostatnost apod.4 

 

1.2 Rozdělení her 

V dalších částech práce budu rozlišovat dva základní typy her. Krátké hry na rozehřátí 

a delší hry na zopakování.  

Krátké hry se ideálně hrají na začátku hodiny, ale můžeme je použít i jako výplň na jejím 

konci. Jejich charakteristické znaky jsou: 

- Nezaberou mnoho času (kolem pěti minut). 

- Nebývá potřeba žádná velká příprava k jejich hraní a pravidla bývají také jednoduchá. 

- Procvičují většinou základní dovednosti (sčítání, násobení, aj.) často bez užšího vztahu 

na právě probíranou látku, ale dají se většinou konkrétní látce přizpůsobit. 

- Mají za cíl žáky „naladit“ na hodinu matematiky, popřípadě vyplnit volný čas na jejím 

konci. 

Soutěže a hry na opakování a upevnění poznatků se vyznačují těmito znaky: 

- Obvykle trvají alespoň půl a často celou vyučovací hodinu. 

- Jsou více propojeny s konkrétní látkou. 

- Jejich účelem je danou látku zopakovat zábavnou formou, která bývá žákům bližší než 

jen počítání úloh, a v mnoha případech také poskytnout zpětnou vazbu učiteli. 

 

                                                 
3
 Maňák, Švec, 2003 

4
 Maňák, Švec, 2003 
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1.3 Elektronické hry 

Ačkoliv se v této práci věnuji výhradně hrám nezávislým na počítači, není možné 

opomenout jejich elektronické varianty.  

Počítačových her s matematickou tematikou je opravdu mnoho, některé se kupují na 

speciálních CD a DVD, jiné jsou zdarma přibaleny k různým časopisům. Zpravidla slouží 

k individuálnímu cvičení na doma a jsou tedy vhodným nákupem pro rodiče, jež chtějí, aby se 

jejich dítě procvičilo v matematice, aniž by muselo stereotypně řešit úlohy z učebnice či 

sbírky.  

Pro využití při vyučování ale mohou mít elektronické hry jednu velkou nevýhodu, což je 

finanční nákladnost. Mnohem výhodnější je využít her, které jsou online k dispozici na 

internetu. 

Online matematické hry mají tu výhodu, že pokud nemáme úplně zastaralé počítače, 

není nic třeba k tomu, aby je žáci mohli začít hrát. Stačí si najít patřičnou stránku a hru 

spustit. (Pro jistotu by učitel měl vyzkoušet hru předem, a pokud budou chybět na počítači 

nějaké komponenty, většinou by neměl být problém se domluvit s  počítačovým odborníkem 

a tyto přes internet stáhnout.) 

Mohlo by se zdát, že problémem při používání online her bude jazyková bariéra, protože 

nejvíce her je k nalezení na anglických stránkách a i většina her na českých stránkách má 

pouze český popisek a jinak je anglicky. Ze zkušenosti však vím, že tomu tak zpravidla 

nebývá, že hra je žákům srozumitelná i bez dobré znalosti cizího jazyka. 

Nejvíce online her se samozřejmě dá najít na procvičení sčítání, odčítání, násobení 

a dělení čísel v různých oborech. Existují ale také velice pěkné hry na souměrnosti, zlomky, 

procenta a logické uvažování apod.5 

Jak jsem již uvedl, elektronické hry nejsou předmětem mé práce. Domnívám se také, že 

online hry, jakkoliv mohou působit atraktivně, zatím nemohou plně nahradit klasické hry 

hrané ve školní třídě. Dokud nebude výuka běžně probíhat v počítačových učebnách se 

stálým přístupem k počítači a internetu, budou se při využívání online her často vyskytovat 

zbytečné a nechtěné průtahy. Může se jednat o problém s rezervací učebny, o nečekané 

technické problémy a různé další.  

                                                 
5
 Viz Brázdová, 2009 
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2. Vyučování matematice v České republice a hry 

V této kapitole se zaměřím na stručné zmapování současné situace ohledně výuky 

matematiky, její pozice a možností, které učitelům dávají Rámcové vzdělávací programy 

(RVP), co se týče využití her. 

Podle mého názoru byla před dvaceti lety pozice matematiky mnohem jednodušší. Žáci 

ani rodiče se zdaleka tak často sami sebe ani učitelů neptali, k čemu že je to vlastně dobré, 

a nikoho nenapadlo, že by se měly matematice snižovat hodinové dotace.  

S uvolněním společenské situace a demokratizací společnosti začalo pomalu docházet ke 

změnám i ve školství. Učitelé matematiky museli svůj předmět čím dál tím více obhajovat, 

zvláště při srovnání s angličtinou a informatikou, neboli s „moderními“ předměty, jejichž 

přínos byl pro veřejnost jasný, neoddiskutovatelný a na jejichž vyučování byl a stále je rodiči 

a společností vůbec kladen značný důraz. Začínalo se čím dál více řešit, co je vlastně hlavním 

smyslem výuky matematiky, zda je jím naučit žáky správným matematickým postupům 

a vzorečkům, nebo abstraktnějším schopnostem, jako jsou logické uvažování, schopnost 

analyzovat problém a vybrat nejvhodnější řešení apod. Ač v současnosti snad každý učitel 

matematiky řekne, že hlavní je to druhé (tedy když pomineme důležitost znalosti vzorečku 

a postupů pro různé přijímací zkoušky), hodiny matematiky přesto často vypadají spíše, jako 

kdyby největší důraz byl stále kladen na procedurální znalosti. 

Možná i proto se matematika u žáků netěší velké popularitě a pověst strohého, těžkého 

a pro mnohé i nudného předmětu má i pro velké množství rodičů. Zřejmě tomu tak bylo 

i dříve, rozdíl je v tom, že se o tom v dnešní době daleko více mluví, což dokazují pravidelně 

se objevující články v tisku i odborných časopisech.6 

Čím starší žáci jsou, tím méně je jim matematika sympatická. Poměrně alarmující 

výsledky potvrzující toto tvrzení se dají snadno vyčíst z oficiální studie TIMMS7, která 

naposledy proběhla v roce 2007 a další se chystá na rok 2011. Žáci se na základě několika 

otázek rozdělili do tří skupin: Velmi pozitivní vztah k matematice, neutrální vztah 

                                                 
6
 Ţáci nenávidí matematiku, Vlastimil Marek – Respekt (http://marek.blog.respekt.cz/c/2123/Zaci-nenavidi-

matematiku.html) 

Ţáky opět straší povinná maturita z matematiky – MF Dnes (http://zpravy.idnes.cz/ţáky-opet-strasi-povinna-

maturita-z-matematiky-fy9-/studium.asp?c=A080416_092522_studium_bar) 

Bude se matematika učit jinak? – Učitelské Noviny 

(http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.php?vydani=09&rok=06&odkaz=bude.htm) 
7
 Mullis, Martin, Foy, 2007 

http://marek.blog.respekt.cz/c/2123/Zaci-nenavidi-matematiku.html
http://marek.blog.respekt.cz/c/2123/Zaci-nenavidi-matematiku.html
http://zpravy.idnes.cz/studenty-opet-strasi-povinna-maturita-z-matematiky-fy9-/studium.asp?c=A080416_092522_studium_bar
http://zpravy.idnes.cz/studenty-opet-strasi-povinna-maturita-z-matematiky-fy9-/studium.asp?c=A080416_092522_studium_bar
http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.php?vydani=09&rok=06&odkaz=bude.htm
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k matematice a negativní vztah k matematice. Mezi žáky čtvrtého ročníků kleslo od roku 

1995 zastoupení ve skupině s velmi pozitivním vztahem ze 73 na 64 % a kleslo i zastoupení 

v neutrální skupině. Výsledkem je, že již 21 % žáků 4. ročníku má negativní vztah 

k matematice. Mezi žáky osmých ročníků je situace ještě horší. K dispozici jsou výsledky z let 

1995, 1997 a 2007 a naši žáci mají sestupnou tendenci v oblibě matematiky. Pouze 31 % žáků 

má k předmětu velmi kladný vztah (32 % v roce 1997 a 33 % v roce 1995), největší odliv ale 

zaznamenala skupina s neutrálním vztahem. V roce 1995 ještě nebylo vyhraněno 40 % žáků, 

o dva roky později 32 % a v roce 2007 jen 22 %. Tento přesun byl ve prospěch skupiny 

s negativním vztahem k matematice, která činila v roce 2007 již 47 % dotázaných.  

Na tomto stavu se jistě podílí mnoho faktorů, jejich podrobnější studie však není náplní 

této práce. Zajímavým momentem je ale fakt, že pokud zajdeme do škol či se zeptáme dětí, 

zjistíme, že skoro všude platí, že čím vyšší ročník, tím „vážnější“ hodiny bývají a tím méně je 

času na hravý přístup. Je toto okolnost čistě náhodná nebo je za tím něco víc? 

Abych získal lepší vhled do situace, provedl jsem na některých pražských gymnáziích malý 

průzkum. Ten proběhl pomocí dotazníku, který byl jednak rozdán učitelům, se kterými jsem 

se znal a s nimiž jsem o tom i diskutoval, a jednak poslán v elektronické podobě na většinu 

pražských víceletých gymnázií, a to konkrétním učitelům matematiky (dotazník je celý 

i s výsledky uveden v příloze č. 1). Celkem jsem zaslal e-mail na více než sto e-mailových 

adres, přičemž o něco méně než 20 % dotázaných na něj zareagovalo. Celkem jsem tedy 

pracoval pouze se vzorkem 23 učitelů. Z těchto 23 jich 6 učilo pouze na třetím stupni a 1 na 

druhém, zbylých 16 oslovených učilo třídy jak na druhém, tak na třetím stupni. 

Je zřejmé, že vzorek učitelů je skutečně velmi malý. Nicméně ukazuje se, že co se 

problematiky her týče, je veliký rozdíl mezi druhým a třetím stupněm školy. Na druhém 

stupni nejenom, že většina učitelů hry používá, ale cítí také daleko větší podporu v tomto 

směru, co se týče oficiálních dokumentů. Ačkoliv většina dotázaných učitelů si myslí, že hry 

a soutěže by neměly být omezeny jen na malé děti, ve skutečnosti tomu tak mnohde je. 

Největší překážkou používání her u starších žáků jsou potom právě tematické plány, lépe 

řečeno jejich „nabitost“. Učitelé mají pocit, že pokud by věnovali část či celou hodinu hře, 

dostali by se „do skluzu“ a nestíhali by potom výklad teorie, procvičování a jiné klasické 

náplně hodin. Dalším faktorem je potom to, že hry jsou náročné. Jsou náročné na přípravu 

i na čas. Ve srovnání se zadáním cvičení z učebnice je příprava a organizace hry často úplně 
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někde jinde a, ač to učitelé přiznávají většinou jen pomalu a neochotně, je i tohle důležitým 

důvodem, proč se nepoužívají hry tak, jak by mohly.  

Vzorek je jistě nedostatečný, přesto se dají z dat vyčíst poměrně zajímavé informace. 

Pouze jedna čtvrtina učitelů na druhém stupni pravidelně používá hry ve výuce 

a z dotázaných dokonce nikdo pravidelněji ke hrám při výuce třetího stupně nesahá8. Jak 

jsem již zmínil výše, hlavním faktorem je nedostatek času. Učitelé totiž většinou berou hru 

jakožto zábavnou činnost, ale co se nutnosti splnit tematický plán týče, nikterak přínosnou. 

A tak u starších žáků sahají ke hrám obvykle jenom „za odměnu“ nebo třeba ke konci roku, 

pokud už je jasné, že vše nutné stihnou probrat.  

Pokud se však podíváme na využívání her i do jiných předmětů, tak zjistíme, že na tom 

nejsou tak špatně, a to ani, když se budeme dívat jen na starší ročníky. Jenom se ale musíme 

podívat do jiných předmětů, především pak k jazykům a samozřejmě tělocviku. Již při studiu 

didaktiky anglického jazyka na fakultě jsme hráli mnoho her a obecně se tomuto tématu 

hodně věnovali. I mé zkušenosti z náslechů i vlastní praxe ukazují na to, že hry jsou součástí 

většiny hodin. Odůvodnění je jednoduché; žáci se uvolní a používají jazyk samovolně, jako 

prostředek a ne jako cíl9. Ačkoliv matematika tuto situaci asi nedokáže zcela navodit, není 

často nikterak obtížné hry předělat tak, aby pracovaly s různými matematickými problémy 

(což ukážu v přehledu různých her v kapitole 7). Jejich použití v hodině je jednoduché, 

a jakmile si žáci na hry zvyknou, může vše probíhat plynule a ke spokojenosti jak žáků, tak 

učitele.  

Dalším zajímavým momentem je, že při mém průzkumu a rozhovorech s učiteli jsem se 

poměrně často setkal s tím, že mne žádali, jestli bych jim nemohl okopírovat či poslat nějaké 

hry, že by se chtěli naučit něco nového, a to následně vyzkoušet v hodinách. Ve všech těchto 

případech se jednalo právě o hodiny matematiky na druhém stupni ZŠ nebo na nižším 

gymnáziu (prima až kvarta). Ve vyšších ročnících na to prý „prostě není čas“. 

Jak celá situace vypadá, když se podíváme na RVP pro základní školy a gymnázia? Ačkoliv 

v RVP pro základní školy nejsou hry výslovně zmíněny, jak charakteristika předmětu, tak 

mnohé klíčové kompetence jejich používání podporují.  

 

                                                 
8
 Dá se předpokládat, ţe jedním z důvodů proč mnoho učitelů na můj dotazník o pouţívání her nezareagovalo, 

bylo také to, ţe hry vůbec nepouţívají. 
9
 Vzhledem k mé aprobaci anglický jazyk – matematika mám nejvíce informací a zkušeností z hodin anglického 

jazyka, ale u ostatních jazyků to pravděpodobně funguje obdobně. 
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V cílovém zaměření vzdělávací oblasti matematika10 se uvádí několik bodů, kterým právě 

matematické hry dobře vyhovují. Uvádím je zde a k nim i příklady her z kapitoly 5, které 

těmto cílům vyhovují. 

- Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů (Vlak čísel) 

- Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a užíváním základních 

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na 

základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů (Překládání, Sova) 

- Přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 

(Překládání) 

- Rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh (Akce) 

- Vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod 

řešení úloh) a efektivní využívání osvojeného matematického aparátu (Čtveřice).  

 

RVP pro gymnázia ohledně využití her říká v podstatě to samé. Ačkoliv o hrách 

a soutěžích vysloveně nepíše, jejich využití vyhovuje mnoha kladeným požadavkům.  

Mezi výstupy v rámci RVP pro gymnázia, které nabádají k využití her, patří například: 

- Žák se učí chápání vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva (Riskuj). 

- Žák je veden k rozvíjení dovednosti pracovat s různými reprezentacemi (Akce). 

- Žák je veden k přesnému vyjadřování (Překládání).11 

 

Pro zajímavost jsem se také podíval do školních vzdělávacích programů (ŠVP) několika 

pražských škol. Doslova se o hrách nezmiňují, ale pro mnoho oblastí v ŠVP uvedených se hry 

a soutěže výborně hodí. Ve všech ŠVP, které jsem shlédnul, byly zdůrazňovány práce ve 

skupinách a rozdělování úkolů, řešení netradičních problémů, schopnost se exaktně 

vyjadřovat a s tím související znalost pojmů, neboli vše schopnosti, které hry mohou rozvíjet.  

Pro ilustraci uvádím několik příkladů z různých pražských gymnázií: 

 

Učitel vedle standardních metod vytváří příležitosti k investigativní a aplikační činnosti žáků. 

Učitel seznamuje žáky s učivem živým způsobem, motivuje žáky vhodnými otázkami a 

problémovými úlohami.
12

 

                                                 
10

 RVP ZV, str. 29 
11

 Vše z RVP GZ, str. 22 
12

 ŠVP Gymnázia Jana Keplera 
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Učitel vede studenty ke konstruktivní práci ve skupině, vzájemné pomoci a toleranci.
13

 

 

Učitel vytváří příležitost k činnosti ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce 

skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny.
14

 

 

Průřezová témata např. na gymnáziu Písnická pro oblast matematiky zmiňují dovednosti 

komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, a to od primy až po kvartu. 

Jak je vidět, prostor k využití her při vyučování se v kurikulárních dokumentech nalézt dá 

a je už hlavně na samotném učiteli, zda a v jaké míře se rozhodne těchto aktivit využít. 

 

 

                                                 
13

 ŠVP Gymnázia Botyčská 
14

 ŠVP Gymnázia Písnická 
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3. Výzkumy použití her ve výuce  matematiky 

 

Problém možného využití her v matematice se neřeší jenom u nás. Zabývají se jím učitelé 

a badatelé v mnoha různých zemích a snaží se například dokázat jejich přínos pomocí 

výzkumu jedné konkrétní aktivity a porovnávání výsledků žáků. Některé z podobných 

výzkumů stručně představím. Protože výzkumů zabývajících se hrami není podle mých 

zkušeností mnoho, nebudu je členit podle věku cílové skupiny. 

 

3.1 Účinnost her 

3.1.1 Hry ve skupinách 

Nejstarší výzkum týkajících se her15, který jsem objevil, pochází z roku 1980 a zabývá se 

tím, (1) jaký vliv má při využití her, které se hrají ve skupinách, složení těchto skupin, (2) jak 

ovlivňuje práci žáků to, zda hra byla aplikovaná před, během či po osvětlení látky ve hře 

užívané (jednalo se o pravděpodobnost a zlomky). Zkoumání proběhlo na širokém vzorku 

žáků ze sedmých ročníků, účastnilo se jich přes 150, a bylo velice podrobně zpracováno. 

Základní metodou výzkumu byly testy psané před jeho zahájením a po jeho dokončení. 

Výzkum užíval několik různých vesměs velice jednoduchých her, jejichž přesný popis bohužel 

nebyl poskytnut a vzhledem ke stáří výzkumu se mi nepodařilo jejich přesný popis najít.16  

Jedním z výsledků byl fakt, že hraní her ještě před formálním vysvětlením látky v nich užívané 

může být efektivní.  

Zajímavé ale bylo, že se autoři snažili dívat i na to, jaký vliv má na účinnost her složení 

skupin, ve kterých se hrály. Původní předpoklad byl, že u her, které se hrály před výkladem 

látky, bude účinnější takové složení, kdy jsou dáni dohromady silnější žáci se slabšími, aby si 

mohli lépe poradit s novými problémy. Výzkum ale ukázal, že tomu tak není a že odchylky ve 

výsledcích mezi jednotlivými skupinami byly zanedbatelné. 

 

                                                 
15

  Bright, Harvey, Wheeler, 1980 
16

 Uvádím alespoň názvy některých her:  Find the Fairer Game, Number Spin, Flipped Chip 
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3.1.2 Kooperativní versus individuální hry17 

Tento poměrně rozsáhlý výzkum se zabýval matematickými hrami na počítači. Hlavní 

zaměření výzkumu, kterého se účastnilo 125 žáků pátých ročníků, bylo ověření, zda jsou 

efektivnější kooperativní hry (týmy proti sobě) nebo soutěživé (každý sám za sebe) a zda jsou 

obě tyto varianty přínosnější než klasický dril. Zároveň s tím se potom zkoumal vliv těchto 

aktivit na vztah žáků k matematice. Aktivitě (hrám či drilu) bylo věnováno 40 minut dvakrát 

týdně po dobu čtyř týdnu. Jak před započetím, tak po skončení této doby byly zadány 

standardizované matematické testy. Kooperativní forma v tomto experimentu měla podobu 

systému TGT neboli Teams-Games-Tournament. Tento systém měl tři základní pravidla: 

1. Týmy (teams) – Žáci jsou náhodně rozděleni do skupin a v těchto skupinách zůstávají 

po celou dobu experimentu. 

2. Hry (games) – Cvičení a soutěže se konají každý týden v podobě turnajů 

3. Turnaje (tournament) – Žáci reprezentují své týmy a utkávají se se zástupci jiných 

družstev. Body, které každý získá, se dávají dohromady s jejich kolegy z týmu. 

Nakonec se ohlásí celkové skóre jednotlivých týmů. Výsledky se sice vyvěsily na 

nástěnku, ale jelikož byla místo jmen užita identifikační čísla, kdy každý žák znal jen to 

svoje, nebylo možné zjistit, kdo si jak vedl. To bylo kvůli tomu, aby žáci netrpěli 

studem z toho, že jsou na dně výsledkové listiny. 

Pojetí TGT bylo v tomto experimentu jedinečné v tom, že ačkoliv tento systém byl znám  

a využíván dříve, vždy probíhalo závěrečné meziskupinové soutěžení tváří v tvář. Tentokrát 

byly ale k soutěžení využity počítače a vyslanci svých skupin vlastně své soupeře ani neviděli. 

Hry, které se hrály při soutěžení, vyžadovaly přemýšlení a strategické uvažování. Jednalo 

se o široké spektrum různých her, v nichž se například porovnávala celá čísla, řešily se 

jednoduché rovnice, nanášely body do sítě a vykonávaly různé další úpravy čeho?. Každá hra 

měla několik úrovní, a aby se žák dostal do vyšší úrovně, musel nejprve zdolat nižší úroveň 

tak, že odpověděl správně na všechny otázky. Samozřejmě, že čím vyšší úrovně dosáhl, tím 

vyšší skóre získal. 

TGT pro tento experiment vypadalo tak, že žáci byli rozděleni nejprve dle výkonnosti  

a pohlaví a pak náhodně vybráni do čtyřčlenných skupin. Deset minut před každým turnajem 

ve dvojicích u počítače probírali jednotlivé hry a snažili se přijít na optimální strategie řešení. 

                                                 
17

 Ke, Grabowski, 2007 
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Každý žák se potom u počítače utkal se členy dalších skupin, kteří byli na podobné úrovni 

jako on, a během 30 minut se snažil získat co největší skóre.  

Samotnému experimentu předcházely dvě hypotézy. První z nich byla ta, že kooperativní 

hry povedou k výrazně lepším matematickým výsledkům než hry soutěživé a že obě tyto 

varianty dosáhnou jednoznačně lepších výsledků než klasický dril. 

Výsledky tuto hypotézu částečně podpořily. Sice obě herní aktivity se opravdu výrazněji 

zapsaly na zlepšení vědomostí žáků než dril, ale rozdíl mezi jejich efektivitou byl prakticky 

nulový. 

Druhou hypotézou bylo, že efekt her na zlepšení matematických dovedností a vztahu 

k problematice bude záviset na vstupních znalostech žáků a na jejich pohlaví. 

I tato hypotéza se částečně potvrdila. Nejprve se ukázalo, že není rozdíl v tom, jakého 

pohlaví žák je. Jak dívky, tak chlapci dosahovali v průměru stejných výsledků. Na druhou 

stranu velice zajímavým zjištěním bylo, jaký vliv měly různé aktivity na vztah žáků 

k matematice. Pro žáky s ekonomicky nezajištěného prostředí totiž bylo nejméně příjemnou 

aktivitou soutěžní prostředí, kdy hráli sami za sebe tváří v tvář se soupeři. To už jim byl 

příjemnější i dril. Naopak nejlépe u nich vyšlo právě TGT, kde se mohli schovat za počítač 

a potažmo své identifikační číslo. U ostatních žáků byly obě hravé metody zhruba na stejné 

úrovni, která byla významně vyšší než dril. 

Shrnuto, co se zlepšení výsledků týče, byly na tom obě soutěžní a herní aktivity podobně. 

Obě formy dosáhly značně lepších výsledků než klasický dril. V případě vztahu k matematice 

se ale jako lepší projevilo TGT, které v sobě zahrnuje jak práci skupinovou, tak individuální 

a dokáže nabídnout radost z úspěchu skupiny stejně tak jako z osobních výsledků.  

 

3.1.3 Hry nebo dril: zlepšování dovedností násobení18 

Tento výzkum je podobný přecházejícímu, a to jednak zaměřením a jednak i stejným 

ročníkem žáků (pátým). Základní otázkou výzkumu je, zda jsou jak dril, tak hra efektivními 

nástroji pro učení se násobení a dále pak zda přináší lepší výsledky právě klasický dril 

a opakování nebo užití matematických her.  Výzkum probíhal celkem s 28 žáky, a to 

v průběhu 26 dnů.  

Hra, kterou se násobení cvičilo, vypadala takto: Hrálo se ve dvojicích a každá dvojice 

dostala herní desku se čtvercovou sítí, která měla řady očíslované od 3 do 12 a také sloupce 

                                                 
18

 Koran,  McLaughlin, 1990 
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od 3 do 12. Oba žáci potom měli k dispozici speciálně vyrobené destičky, které měly na jedné 

straně čísla. Destičky si brali z hromádky podobně jako ve hře Scrabble a když byli na tahu, 

snažili se umístit jednu z nich na hrací plochu tak, aby číslo na destičce odpovídalo výsledku 

násobení řady a sloupce (destičku s číslem 28 buď na řadu 4, sloupec 7, nebo obráceně). 

Jejich hlavní snahou bylo vytvářet ze svých destiček na hracím plánu řady alespoň po třech 

a snažit se v tom samém bránit svému soupeři. Na konci hry získali body za každou 

takovouto řadu, a čím delší byla, tím více bodů dostali, ačkoliv je dobré říci, že se konečné 

výsledky nikam nezapisovaly. Tuto hru hráli žáci celkem patnáct minut po dobu deseti dní.  

Byly zkoumány dvě skupiny s hrami a obě krom hraní hry absolvovaly i klasický dril, jedna 

před hrou a druhá po této hře. Bylo zjištěno, že žákům, kteří prošli drilem před hraním hry, 

šla tato aktivita výrazně lépe a také žáci, kteří nejprve hru hráli, říkali, že by byli více 

motivováni a také úspěšnější, kdyby prošli procvičováním před hrou.  

Výsledky z výzkumu pak byly pečlivě analyzovány spolu s ověřovacími testy, které žáci 

psali 54 a 86 dní po konci experimentu. Zjednodušeně řečeno bylo výsledkem zjištění, že obě 

metody přinášejí zhruba stejné výsledky a že by měly být používané obě. Hra sice žáky bavila 

více, ale procvičování přeci jen o trochu efektivněji upevnilo jejich znalosti. Ideálním by podle 

autorů pak bylo užití obou metod s tím, že procvičování by mělo předcházet hraní hry.  

 

3.2 Doporučení k využití her 

3.2.1 Učení nadaných dětí19 

K zajímavým doporučením a varováním došli ve své studii o matematických hrách pro 

dospívající i Julia Shaftel, Lisa Pass a Shawn Shnabel (2005). Zejména varují před tím, aby se 

hry používaly nadmíru, protože potom klesá jejich přínos, a také aby učitel ke hrám 

přistupoval jako k jakékoliv jiné aktivitě, neboli že je nutné hry monitorovat a vyhodnocovat 

jejich přínos. Další věci, na které by si měl dát učitel pozor, jsou: 

- Aby ve třídě nevznikla příliš soutěživá atmosféra. 

- Aby učitel před použitím hry dobře zvážil, jaké klade hra nároky na žáky, a to jak po 

stránce znalostí, tak po fyzické stránce. 

V práci dále citují poznatky, ke kterým došli další odborníci zabývající se tematikou her20 

a které rozhodně stojí za uvedení. Hry podle nich: 

                                                 
19

  Shaftel, Pass,  Shnabel, 2005 



15 

 

- Zvyšují motivaci a zapojení žáků v procvičovacích a opakovacích aktivitách. 

- Dávají okamžitou zpětnou vazbu. 

- Podporují kladný přístup k matematice. 

- Vybízejí k propojení různých oblastí matematiky. 

- Umožňují žákům zkoušet nové strategie. 

- Stimulují logické myšlení. 

- Povzbuzují žáky ke zkoušení různých strategií a postupů bez toho, aby měli strach ze 

„špatné“ odpovědi. S tím souvisí i fakt, že během her se nesprávná řešení či postupy 

nevnímají tolik jako chyby, ale více jako další kroky k dosažení konečného cíle. 

Dále pak autoři zmiňují fakt, že kromě matematických dovedností budují hry i dovednosti 

sociální, a to především prací ve skupině. 

 

3.2.2 Používání her při vyučování21 

Práce (Hatch, 2005) se zabývá tématem, které je velice podobné tématu mé práce. 

Jediným rozdílem je to, že autorka pracuje hlavně s deskovými a jim podobnými hrami. 

Většina aktivit sice slouží především při vyučování geometrii, nicméně ve většině případů 

zůstávají poznatky platné i pro mou práci. Své zkušenosti za tři roky používání her při 

vlastním vyučování rozdělila autorka do tří kategorií. Co se vyučování týče, dospěla 

k následujícím závěrům: 

- Při hře mohou žáci dobrovolně spočítat velké množství úloh (ve srovnání třeba 

s drilovým cvičením) 

- Geometrické hry pomáhají žákům lépe pochopit teorii 

- Hra často vede k utváření obecných poznatků 

- Hra může pomoci snáze vysvětlit teorii, se kterou mívají jinak žáci problémy 

- Hry s velkou pravděpodobností motivují žáky k lepším výkonům 

Dále se zaměřila na to, jak žáci při hrách pracují: 

- Hry vedou žáky k tomu, aby aktivně užívali matematických pojmů 

- Hra podporuje vznik diskuzí na všemožná matematická témata 

- Hry tlačí na žáky, aby pracovali zpaměti 

- Hry neurčují způsob, jakým má být cíle dosaženo 

                                                                                                                                                         
20

 Blum, Yocom, 1996; de la Cruz, Cage, Lian, 2000; Holton, Ahmed, Williams, Hill, 2001; Quinn, Koca, Weening, 1992 
21

 Hatch, 2005 
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- Hra se často dá hrát na více než jedné úrovni obtížnosti 

Nakonec se podívejme na závěry vyplývající ze zkušeností žáků: 

- Je přijatelné, aby se žák učil pravidla hry postupně 

- Hry se obvykle hrají v prostředí, kde není problémem požádat o pomoc (vysvětlení), 

neboli žáci se nebojí zeptat, když něco neví 

- Součásti hry jsou konkrétní předměty 

- Hra umožňuje žákovi se „schovat“, dokud si nebude věřit 

 

3.3 Hry na vysokých školách 

3.3.1 Používání her k aktivnějšímu učení22 

Tento zajímavý výzkum se zabýval problematikou vyučování ekonomickým předmětům 

na vysokých školách, kde se výraznou měrou používá matematika. Vycházel přitom 

z předpokladu, že v dnešní době na vysokých školách studuje počítačová generace, která je 

zvyklá ve většině případů již od dětství hrát počítačové hry, a z toho vyplynula snaha učit 

matematiku podobným způsobem. Konkrétně byly opakovaně vyzkoušeny dvě hry – 

Jeopardy (podobné našemu Riskuj) a křížovky. První z nich byla hrána v hodinách v rámci 

společného opakování, druhá potom byla použita k individuálnímu opakování mimo hodiny. 

Především s Jeopardy měli jak studenti, tak učitelé pozitivní zkušenosti. Studenty takováto 

forma přípravy na písemnou práci bavila a získali i dojem, že se jedná o přípravu dostatečnou 

a srovnatelnou s klasickým opakováním. Celkem se výzkumu účastnilo 41 studentů, z nichž 

39 vyplnilo dotazník, z něhož vyplývá, že přes 75 % studentů považuje hru Jeopardy za velmi 

přínosnou, u křížovek byla nejpočetnější skupinou (56 %) ta, pro kterou byla aktivita vcelku 

přínosná.  

Zajímavý moment byl, že individuální vnímání přínosnosti křížovek se zvyšovalo s tím, 

kolik času každý křížovkám věnoval. Neboli ti, kteří pilně všechny zadané křížovky vyplňovali, 

z nich získali lepší dojem než ti, co si jich vyplnili jen minimum.  

Ačkoliv výsledky testů a rozhovorů se žáky se týkaly jen celkem třech kurzů, autoři 

doplňují, že mají již desetileté zkušenosti s užíváním her a že výsledky výzkumu byly zcela 

v souladu s jejich dlouholetými zkušenostmi. Dále pak zdůrazňují důležitost společného 

zhodnocení aktivity po jejím skončení.  

                                                 
22

Ritzko, Robinson, 2006 
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3.3.2 Hra Sova a její využití v přípravě učitelů 1. stupně základní školy23 

Hra Sova je jednou z nejznámějších matematických her, alespoň v českém prostředí, 

a rozhodně patří mezi ty, jejichž výzkumu bylo věnováno hodně prostoru a času. Práce 

(Jirotková, 2004) se zabývá hlavně využitím hry na vysokých školách při přípravě budoucích 

učitelů, ale popisuje i její aplikaci na základních a středních školách.  

Hru Sova hrají vždy dvě skupiny. Může jít o dva žáky nebo také o celou třídu a učitele. 

V jedné z mnoha variant hry si jedna skupina (žák, učitel) ze zadané a všem známé množiny 

geometrických pojmů jeden vybere a úkolem druhé skupiny je pomocí správně volených 

otázek poznat, jaký pojem to je. Na otázky se smí odpovídat pouze ano, nebo ne (případně 

nelze odpovědět). Toto je samotný základ pravidel, která mohou být v různých měrách 

modifikována a obměňována.  

Z autorčiných zkušeností a výzkumů v rámci několika diplomových prací vyplývají 

následující výsledky, k nimž hraní hry Sova vede: 

- Tvorba příznivého klimatu ve třídě a zvyšování zájmu o matematiku. 

- Rozvíjení matematických schopností a znalostí hráčů. 

- Rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti přesně se vyjadřovat z hlediska 

logického i sémantického. 

- Možnost pro učitele diagnostikovat kognitivní schopnosti žáků a jejich matematické 

znalosti. 

 

3.4 Vybrané deskové a jiné známé hry 

3.4.1 Hra jako prostředek pro zkoumání různých fenoménů24 

Matematické hry se ve studiích nevyskytují vždy jen jako zkoumaný prvek, ale občas též 

jako nástroj použitý k výzkumu jiných faktorů. V této konkrétní studii se používá hry Ostrov 

pokladů, která funguje zhruba na podobném principu jako Dostihy a sázky či Monopoly, pro 

zkoumání toho, jak spolu při této hře žáci různých schopností komunikují a jaké principy 

používají při řešení matematických problémů, které jsou v této konkrétní aktivitě spojeny 

především s placením a rozměňováním. 

 

                                                 
23

 Jirotková, 2004 
24

  Saxe, Guberman, 1998 
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3.4.2 Šachy a řešení problémů obsahujících vzory25 

Výzkumu byla podrobena i jedna z nejstarších a nejznámějších her vůbec – šachy. 

Výzkum se zaměřil na vztah mezi hraním šachu a schopností řešit matematické úlohy u žáků 

od třetích do šestých ročníků. Studie (Ferreira, Palhares, 2008) přehledně shrnuje, jakých 

výsledků dosáhly různé výzkumy zaměřené na spojení šachu a matematiky. Tato prastará hra 

totiž má pozitivní vliv na paměť, koncentraci, výkony při IQ testech, kritické myšlení, rozvíjí 

vizuální a prostorové schopnosti a také zlepšuje schopnost odhalit v problému postup k jeho 

řešení. Kromě toho vedlo hraní šachu u dětí ke zlepšení řady sociálních dovedností a jejich 

sebevědomí. V jedné kanadské škole, kde se zavedlo hraní šachu do výuky od druhého do 

sedmého ročníku, se dokonce zlepšily výsledky matematických testů v průměru z 62 % na 

81 %. Další výzkum z Venezuely potvrzuje zlepšení v IQ po pouhých 4,5 měsících hraní. 

Je tedy patrné, že šachy jsou pro logické chápání a matematické dovednosti vůbec 

velikým přínosem, ačkoliv by se na první pohled mohlo laikům zdát, že tomu tak jen těžko 

může být. 

 

3.4.3 Hry a soutěže a jejich vliv na motivační a komunikační klima ve třídě26 

Tento výzkum se zabýval krom obecného pohledu i vlivu jedné konkrétní hry, Bingo27, na 

atmosféru a klima ve třídě. Experiment s užitím hry proběhl na dvou třídách v jedné škole, 

a to v 5. a 6. ročníku. 

Před samotným experimentem vyplnili žáci v obou třídách dotazník, který zkoumal jejich 

vztah k matematice a k hrám. Na základě tohoto dotazníku se zjistilo, že obecně mají žáci 

v šestém ročníku negativnější vztah jak k předmětu, tak k soutěžím.  

Po zařazení hry došlo ale v obou třídách k tomu samému jevu. Aktivita žáků se výrazně 

zvýšila stejně jako jejich komunikace s učitelem či experimentátorem, což nelze vnímat jinak 

než jako pozitivní změnu. Její trvanlivost již ale nebyla předmětem výzkumu.  

 

Otázka používání her ve vyučování matematiky je ještě stále daleka toho, aby byla 

zodpovězena, nicméně již nyní je několik faktorů zřejmých. Hry povzbuzují zájem žáků  

o problematiku, a pokud se s hrami zachází obratně, tedy používají se určité vybrané aktivity  

                                                 
25

  Ferreira,  Palhares, 2008 
26

 Novotná, 2004 
27

 Jedna z variant hry je popsána v kapitole 6. 
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a jako doplněk vyučování a ne jako hlavní obsah, tak následné znalosti a schopnosti žáků 

nikterak nezaostávají. 

Bohužel situace u nás ale ještě až na výjimky není v poloze, kdy by ředitelé, rodiče 

a většina učitelů byli ochotni akceptovat používání šachů a i jiných klasických her rozvíjejících 

logické myšlení, jakými jsou třeba Blokus, Dvonn a jiné hry ze série GIPF ve vyučování. Proto 

v 7. kapitole nabízím alternativu, jakýsi mezikrok mezi klasickým řešením úloh a výše 

zmíněnými hrami. Jedná se o aktivity, které úzce pracují s probíranou látkou, ale vnášejí do ní 

prvek hry nebo soutěže.  
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4. Hra “Překládání“  

 

V této kapitole se budu věnovat hře, kterou jsem sám vytvořil a též vyzkoušel v praxi. 

Prvotní motivací k vytvoření hry byl prostý fakt, že jsem potřeboval nějakou novou, 

vlastní aktivitu, na které bych mohl ukázat, jak se dají hry využít. 

Podmínky, které hra měla splňovat, byly tři:  

- Hra musí být nová, originální nebo alespoň nikde jinde podrobněji neprozkoumaná 

- Hra by měla být variabilní a měla by být použitelná v mnoha ročnících na mnoha 

různých tématech 

- Hra musí být dobře popsatelná a její průběh dobře zaznamenatelný  

Nejprve jsem se seznámil s hrou Sova, která již byla námětem několika diplomových prací 

a jejíž základní myšlenka mne opravdu zaujala. Odtud byl již jen jednoduchý krok ke spojení 

této hry s klasickou hrou, jež znají snad všechny děti, a sice Tichá pošta.  

 

4.1 Základní popis hry 

Tato hra patří mezi krátké hry (viz odstavec 1.2) a její princip je velice jednoduchý. Žáci se 

rozdělí do skupin po alespoň 5 členech; mohou se také rozdělit podle lavic, v klasickém 

uspořádání by to byly zpravidla tři skupiny. Pro každou skupinu je potom následující postup 

stejný: všichni členové dostanou připravený papír, na kterém je napsán jim známý pojem 

z probrané či probírané látky. Každý dostane na papíru jiný takovýto pojem. Jejich úkolem 

potom bude v daném čase napsat pod pojem jeho definici, poté papír přehnout tak, aby byla 

vidět jen definice a ne původní pojem, a papír poslat předem určenému spolužákovi ze 

stejné skupiny, který pro změnu doplní k definici pojem, potom spolužákovu definici přehne 

a pošle dál. Takto se pokračuje, dokud každý nedostane zpět papír, se kterým začínal. 

Jakmile se tato fáze hry ukončí, je čas na zhodnocení výsledků. To může probíhat vícero 

způsoby, například každá skupina může probrat všechny papíry a označit správné odpovědi, 

ale pozor, vždy ve vztahu k předcházejícímu zadání! Dále lze zvolit z mnoha dalších postupů 

k vyhodnocení, žáci mohou dostat body za každou svou správnou odpověď, skupiny mohou 

vybírat „nejpřesnější“ a naopak „nejméně přesný“ papír apod. 
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4.2 Cíl hry 

Hra primárně slouží k tomu, aby učitelé mohli zjistit, jak upevněné jsou teoretické 

znalosti jejich žáků, jak se umí vyjadřovat a jaké pojmy jsou jimi již osvojené. Žákům pak hra 

ukazuje, že přesné vyjadřování je často nutností k tomu, aby se předešlo nedorozuměním 

a zmatkům. 

Během hry pravděpodobně vznikne mnoho různých definic a nemálo z nich bude psáno 

způsobem jen velice málo podobným správnému matematickému vyjadřování, a proto je 

důležité se tomuto faktu věnovat i po skončení samotné aktivity. K tomuto účelu slouží 

závěrečná fáze hry, kdy skupiny například vybírají z definic tu, která je podle nich 

nejpřesnější. Lze zvolit i jiný postup, jinou aktivitu na závěr hry, ale je žádoucí, aby se třída 

nějakým způsobem vždy dostala ke správné definici.  

 

4.3 Příprava 

Pro použití v klasických třídách, kde je kolem třiceti žáků, je nejlepší si připravit celkem 

sedm definic, a to v šesti kopiích. Umožní to rozdělení do skupin tak, jak to bude v danou 

chvíli nejlépe vyhovovat (ať už šest skupin po pěti, nebo pět skupin po šesti či čtyři skupiny 

po sedmi). Papír můžeme používat formátu A4, přičemž je vhodné, pokud jsou na něm 

vytištěné linky tam, kde budeme chtít, aby žáci papír překládali. Vyhneme se tím později 

možným problémům.  

Je vhodné nechávat místo na vpisy žáků čím dál větší, aby se vzal v potaz čím dál větší 

objem překládaného papíru. 

Při volbě pojmů je třeba vycházet z několika pravidel. 

1. Žáci jsou s pojmem obeznámeni, a ač si nemusí pamatovat definice přesně, měli by 

minimálně vědět, co se zhruba kterým pojmem myslí. 

2. Jedná se o pojem, který se dá jasně definovat pomocí jedné či dvou vět. 

3. Je dobré zařadit několik pojmů, které jsou si významově blízké (např. funkce rostoucí 

/ neklesající, stěna / hrana). 

4. Jelikož zejména v nižších ročnících nebývá v učivu mnoho pojmů, není na škodu si 

v jednom, dvou případech sáhnout trochu více do minulosti a zvolit termín, se kterým 

se žáci setkali třeba v předchozím ročníku.  
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4.4 Průběh hry 

Nejprve musíme žákům samozřejmě vysvětlit princip hry:  

„V daném časovém limitu k napsanému pojmu či definici doplňte odpovídající definici, 

respektive pojem28. Potom papír ohněte tak, aby původní obsah nebyl vidět, a papír odešlete 

spolužákovi. To vše opakujte po určitý počet kroků.“  

Princip psaní a následného ohýbání je převzat z her, se kterými se žáci již možná dříve 

setkali, a tak by mělo být vysvětlování této fáze o to jednodušší. 

Dále je důležité jasně rozdělit žáky do skupin a určit jim směr, jakým mají posílat 

vyplněné papíry. Toto je zásadní, a tak by se učitel měl ujistit, že všichni vědí, komu mají 

papír poslat. Pak se rozdají papíry s napsanými definicemi a až jej budou všichni mít, může 

aktivita začít. Během psaní učitel pouze sleduje časový limit (pokud jej stanovil) a při posílání 

se ujistí, že každý papír opravdu doputoval ke svému adresátovi.  

Jakmile se provede poslední poslání, po němž každý dostane zpět papír, se kterým 

začínal, tato fáze aktivity končí.  

Závěrečná fáze se již může lišit podle individuálních potřeb a preferencí učitelů. Jednou 

z možností je nechat skupiny, ať se shromáždí na jednom místě a proberou všechny své 

vyplněné papíry. Jejich úkolem je v každém listě najít a zatrhnout tu nejlepší možnou definici. 

Potom společně s celou třídou lze definice projít a pozastavit se i u nějakých zábavnějších 

výtvorů, popřípadě listů, které během hry změnily pojem, a v tom případě třeba zkusit 

společně najít a identifikovat chybu, která vedla k odklonu.  

 

4.5 Variace hry 

Ačkoliv při hře používáme skupiny, ve skutečnosti se jedná o aktivitu individuální. Avšak 

existuje i její skupinová varianta. Ta je vhodná především, pokud se probírá geometrie, třeba 

konstrukční úlohy. Jedna skupina vždy bude muset napsat správné instrukce, aby další 

skupina podle nich pracující dokázala sestrojit stejný obrazec jako ten, podle kterého 

původní skupina instrukce vytvářela. 

Každá skupina dostane na papíře připravený obrazec, u kterého mohou, ale nemusí být 

uvedeny nějaké údaje. Jejich úkolem je potom sestavit co nejpřesnější instrukce k jeho 

                                                 
28

 Ačkoliv zde zmiňuji časový limit, ten není vůbec nutný a nejlepší je asi zvolit metodu pozorování, tedy až 
uvidíme, že jsou všichni buď hotovi, nebo končí, ohlásíme konec. Pomalejší žáci ještě dopíší poslední myšlenky a 
pošlou trochu později, což bychom měli tolerovat. 
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rekonstrukci, což bude zahrnovat pravděpodobně i různá měření délek, velikostí úhlů  

a podobně. Není na škodu jako původní tvar zvolit něco méně obvyklého (pokud děti 

probírají lichoběžníky, nemusíme nutně volit lichoběžník, ale místo toho zvolit jiný tvar, který 

třeba lichoběžník obsahuje).  

Dobré je také po sepsání instrukcí k nim přidat papír, na který se bude snažit druhá 

skupina původní obrazec sestrojit a který bude mít již předtištěný nějaký základní, výchozí 

bod (nebo přímku). Lépe se potom bude porovnávat, jak moc se původní obrazec od nového 

liší.  

 

4.6 Ověření hry v praxi 

Tuto aktivitu jakožto ústřední hru své práce jsem se rozhodl vyzkoušet v praxi. Stanovil 

jsem si tyto cíle: 

1. Ověřit „hratelnost“ mnou navržené hry v praxi (tedy zda jsou jí žáci motivováni a zda 

se dá hrát v podmínkách běžné výuky matematiky, jak je nutno upravit pravidla 

apod.). 

2. Popsat přínosy, ale i meze hry pro učení se matematice (tedy jaké má hra přínosy pro 

učitele např. z hlediska diagnostiky znalostí žáků, jaké pro žáky z hlediska jejich 

znalostí). 

Celý průběh bylo nutné náležitě monitorovat, abych získal co nejvíce informací o tom, 

k čemu v průběhu hraní hry docházelo. Všem experimentům jsem byl přítomen a pořizoval 

jsem si z jejich průběhu terénní zápisky. Kromě toho jsem z prvního experimentu pořídil 

videozáznam. 

 

4.6.1 První výukový experiment 

Příprava  

V první polovině října 2009 se mi podařilo domluvit s paní učitelkou Jaroslavou 

Kloboučkovou, která v té době vyučovala na FZŠ Táborská v Praze 4. Týden před 

experimentem jsem nejprve navštívil třídu, kde se hra měla hrát, a byl jsem překvapen velice 

neobvyklou velikostí této třídy. Ač nebyla nijak rozdělena, třída měla jen dvanáct žáků. 

Nutno podotknout, že se jednalo o sedmý ročník, takže mnoho z těch výsledkově lepších dětí 

odešlo na gymnázia, ale přesto tam zůstaly na první pohled velice schopné děti. Několik žáků 
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bylo také hodně aktivních a nebylo lehké je udržet v klidu, což jsem se snažil mít na paměti 

pro nadcházející experiment. 

Aktivita zde měla poměrně dobré předpoklady, protože počet žáků byl vhodný pro 

rozdělení na dvě skupiny po pěti či šesti žácích a navíc, jak mi sdělila paní učitelka, ve své 

výuce tak úplně nelpí na přesné znalosti všech pojmů a akceptuje často vysvětlení vlastními 

slovy. Z tohoto důvodu jsme byli oba zvědavi na to, jak si žáci poradí s definicemi a pojmy při 

aktivitě. Po společné domluvě jsme nakonec zvolili šest pojmů:  

1. Čitatel 

2. Krychle 

3. Základní tvar zlomku 

4. Procento 

5. Desetinné číslo 

6. Tupoúhlý trojúhelník 

Zlomky probírala třída právě v době experimentu, procenta a desetinná čísla předtím 

a na konci minulého školního roku probírali trojúhelníky. 

Jediný problém byl s jednou žačkou vietnamské národnosti, která měla problém 

porozumět českému jazyku a číst a psát v češtině. Nakonec jsme se po debatě rozhodli, že 

tato žačka se bohužel nebude moci účastnit, protože by už jen pro čtení vyžadovala asistenci 

učitelky a se psaním definic by to bylo ještě horší.  

 

Průběh experimentu 

Na hodinu jsem šel vybaven celkem dvanácti papíry (maximální počet žáků) 

s předtištěnými řádky a prvními pojmy.29 Ve třídě bylo nakonec celkem jedenáct žáků, ale 

z výše zmíněných důvodů se jedna žačka neúčastnila. Rozdělení nakonec tedy vyšlo na dvě 

skupiny po pěti, které díky rozsazení vypadaly tak, že se jednalo o skupiny čistě dívčí a čistě 

klučicí. 

V případě, kdy se hra hraje poprvé, jako při mém experimentu, je skutečně velmi důležité 

vysvětlit co nejpečlivěji pravidla. Já jsem vysvětlování věnoval zhruba minutu a půl, což, jak 

se ukázalo, bylo velmi málo, protože ač jsem řekl vše podstatné, řekl jsem to pouze jednou. 

Důsledkem toho bylo, že jsem musel principy hry během jejího průběhu několikrát 

individuálně vysvětlovat, a i tak se objevily mnohé odchylky od pravidel. Naštěstí ale nebyly 

                                                 
29

 Čitatel, krychle, základní tvar zlomku, procento, desetinné číslo, vzhled papíru viz příloha č. 3. 
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s jednou výjimkou větším problémem, který by výrazněji omezoval celou hru. Ta výjimka se 

týkala toho, že jeden žák hlasitě komentoval zadání na svém papíře, ale naštěstí v mém 

případě na to ostatní žáci příliš nereflektovali.  

Průběh byl vcelku poklidný, poté, co jsme si při prvním psaní definice ujasnili, že se 

nebude vykřikovat ani jinak nahlas mluvit, bylo již vše bez větších obtíží. S paní učitelkou 

jsme se starali o přesun papírů ze zadních lavic zpět do předních a občas odpověděli na 

dotazy žáků, které se týkaly pravidel a organizace. Na občasné otázky ohledně samotných 

pojmů a definic jsme neodpovídali.  

Při experimentu jsem se domluvil s paní učitelkou, že závěr a tedy výstup z aktivity si 

zrežíruje sama, protože měla představu, jak se třídou dál pracovat, a nejlépe věděla, jak 

naložit se získanými informacemi. Nakonec se závěr aktivity konal v té podobě, že žáci 

postupně předstupovali před tabuli a četli definice a pojmy, jak je měli na papírech 

s občasným vysvětlujícím zásahem paní učitelky. Nemyslím, že toto je nejlepší způsob 

hodnocení, ale pokud nemáme ve třídě příliš času, je to také cesta. Naštěstí nám totiž 

zbudou papíry s napsanými definicemi, které můžeme shlédnout později, v klidu a vyvodit 

z toho nějaké závěry pro další hodiny. Nevýhodou tohoto průběhu závěru aktivity je, že 

obzvláště ve větší třídě by trval neúnosně dlouho a žáci by po krátké chvíli ztratili zájem 

sledovat stále další a další řady a začali by vyrušovat. V menší míře se tento problém dostavil 

i u této v podstatě miniaturní třídy. Obzvláště kluci moc nevnímali čtení nikoho jiného 

a vyrušovali. 

 

Analýza žákovských prací 

Následují přepsané výpovědi žáků. Snažil jsem se o přesný přepis včetně přeškrtaných 

slov a míry jejich zaškrtání, protože i tyto informace mohly žáky při psaní ovlivnit.  

1. Čitatel 

a. Kluci 

i. Při počítání má každé číslo svůj název a výsledek se také nějak jmenuje. 

ii. Čitatel a jmenovatel 

iii. Jsou to „hezké názvy“ pro čísla při dělení a u zlomků. Výsledek je rozdíl. 

iv. Čitatel, jmenovatel 

v. Sme se jako neučili xP xDD a nevíš… 



26 

 

b. Holky 

i. Horní číslo u zlomku 

ii. Čitatel 

iii. Je to ve zlomku, dolní část 

iv. Čitatel 

v. Čitatel je horní číslo u zlomku 

vi. 
2

1
 

2. Krychle 

a. Kluci 

i. Má to 8 rohů a 6 stěn a je to čtvercovitý 

ii. Krychle 

iii. Je to geometrický tvar hrací kostky 

iv. Krychle 

v. Jako Rubikova kostka,.. ale není barevná..černobílá xDDDD! 

vi. Kvádr 

b. Holky 

i. To znamená, že tu krychly definuji např. že má tolik a tolik stran atd. 

ii. Objem 

iii. Má to značku „V“, určuje se to u Krychle, Kvádru atd. 

iv. Objem 

v. Značí se značkou V 

vi. Objem se značí V 

3. Základní tvar zlomku 

a. Kluci 

i. Maximální zkrácení zlomku 

ii. Základní tvar 

iii. Co to je? Asi opak Des. Čísla xD 

iv. Desítky, tisíce, miliony 

v. Čísla co začínají na 1 a končí na 0. Desítková soustava. 

vi. Desítková soustava 

b. Holky 
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i. Zlomek s kterým už nejde nic dělat. 

ii. Že ten zlomek nemůžu zkrátit ani rozšířit. Zlomek 

iii. Je to rozdělení nějakého kousku. 

iv. Desetinné číslo 

v. Má to někde v čísle desetinnou čárku 

vi. Desetinné číslo 

4. Procento 

a. Kluci 

i. Označuje počet ze sta, např. 23 ze 100 
100
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ii. Zlomek 

iii. Počítáme to většinou na obdélnících nebo můžeme vyznačit část 

koláče, a část kterou jsme snědli 

iv. Zlomek 

v. Je to část celku, začíná to na z. 

vi. Zlomky 

b. Holky 

i. Označuje se %. 

ii. Procenta 

iii. To znamená procento třeba ve slevě 

iv. Zlomek v procentu 

v. Kolik procent to je 

vi. Procento 

5. Desetinné číslo 

a. Kluci 

i. Sou s čárkou a necelé 

ii. Desetinné číslo 

iii. Číslo 0-∞ a číslo s nulou?, 0-9 je zlomek, procenta a ? 

iv. Přirozený čísla 

b. Holky 

i. Číslo, které má desetinnou čárku 

ii. Desetinné číslo 
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iii. Číslo, které má desetinnou čárku 

iv. Příklad. 0,002 

v. Vydělení čísel na procenta 

vi. Zjistit procenta 

 

Pokud se podíváme na toto konkrétní provedení aktivity, zjistíme především to, že žáci 

nedovedli jasně vyjádřit, co se kterým pojmem myslí. Následkem byly občas nepříliš jasné 

definice a odchylky od původního zadání. V některých případech byly ale použity velice 

hezké vlastní definice, se kterými se dá dále dobře pracovat. Například v ukázce 4-a-i je na 

první pohled správná definice procenta. Jenže kromě procent vyhovuje v podstatě 

i zlomkům, a jelikož právě zlomky byly čerstvě probírány, napadlo to žáka, který psal pojem, 

přirozeně jako první.    

Z výsledků lze zjistit mnoho zajímavých informací, které zde zkusím více rozepsat. 

i. Opisování 

Je poměrně snadné zjistit, kdy došlo k tomu, že se žáci podívali do výše napsaných 

údajů. Například v příkladu 1-b je jediná alternativa k opisování v bodě iv ta, že došlo 

ke dvěma chybám za sebou, které se navzájem anulovaly. 

ii. „Rozbíječi“ 

Smutné je, když se v nějaké řadě objeví někdo, kdo z různých důvodů nevyplňuje tak, 

jak by měl. Buď to doopravdy neví, nebo si třeba dělá jen legraci. Takový žák potom 

dokáže přerušit třeba opravdu slibně se vyvíjející řadu (viz 3-a iii). Nicméně i v těchto 

případech dokážou situaci ostatní ještě zachránit. Právě ve zmiňované řadě 3-a došlo 

k velkému odklonu od původního pojmu, ale i tak nebyl zbytek řady ztracený 

a zbytečný. Pokus popsat desítky, tisíce a miliony je rozhodně zajímavý počin. 

Na druhou stranu nepovedená definice čitatele (1-a) vedla k tomu, že skoro celý 

zbytek řady ztratil smysl. 

iii. Diagnostika.  

V tomto experimentu se podařilo udržet pojem až do konce pouze dvakrát a z toho 

jednou pouze díky opakování pojmu i v definicích. Pro učitele má tento fakt 

diagnostickou hodnotu – vidí, kde mají žáci nedostatečné znalosti, co se jim plete 

apod. Pokud všechno běží hladce a nedojde k žádné chybě, nemá po aktivitě učitel již 
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moc co probírat. Může se zmínit o pár vybraných definicích, pochválit třídu, a to je 

tak vše. 

iv.  Individuální výkony. 

Učitel, který s třídou pracuje již delší dobu, nemá problém jen podle písma poznat, co 

kdo psal, a tak si lze učinit pohled na práci a chápání problematiky u jednotlivých žáků 

i když aktivita probíhá „anonymně“.  

 

Poučení z prvního výukového experimentu 

S průběhem experimentu jsem byl docela spokojený, ačkoliv živost některých žáků 

a vlastně tedy i třídy jako celku dělala z počátku trochu problémy. Jak jsem si ale uvědomil, 

není zase tak nutné mít tichou třídu, kde nikdo ani nešpitá, důležité je, že i když někteří dělali 

rozruch, pracovali všichni s matematickými pojmy, přemýšleli nad definicemi a vlastně se 

věnovali tomu, co jsme chtěli. Přes podle mého názoru nevýrazný závěr jsou výsledky 

experimentu uspokojivé, k čemuž se přiklonila i paní učitelka. 

Díky experimentu se mi podařilo ujasnit si pár důležitých věcí k aktivitě. Během hry může 

nastat několik různých problémových situací. 

- Žák neví, jaký pojem odpovídá dané definici, či naopak. Dokonce se může stát, že 

vůbec netuší, a tudíž pošle dál papír v nezměněné podobě od toho, jak jej dostal. 

Tímto se nám sice zkrátí počet informací pro jeden pojem, ale pokud se to nebude 

neustále opakovat, tak to příliš nevadí. 

- Špatné poslání. Během mého experimentu se díky nedobře zvládnuté synchronizaci 

posílání dokonce stalo, že některé papíry se dostaly dále, než měly, neboli že nakonec 

proběhla transformace z pojmu na definici a zpět vícekrát, než měla. Je zřejmé, že to 

nevadí a spíše je ku prospěchu věci. Je dobré ale s touto možností počítat i při 

důslednějším dodržování posílání a nechat na papíře alespoň  

o jeden řádek více, než je dle plánu potřeba.  

- Opsání pojmu do definice. V horším případě může jít o definici kruhem v lepším 

případě opravdu jen o opsání zadání ve smyslu „Pojem je …“. Tohle je problém, který 

působí dosti kontraproduktivně, a proto je nejlepší se mu vyhnout dostatečnou 

prevencí v podobě vysvětlení před zahájením aktivity. 
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Z výsledku experimentu vyplývá, že je velice důležité zdůraznit těchto několik pravidel 

ještě před hrou: 

- Ticho. Nekomentuji své zadání nahlas a případné otázky položím v tichosti učiteli. 

- Čitelnost. Snažím se psát definice i pojmy tak, aby to spolužáci po mně přečetli. 

- Směr. Vím, komu mám svůj papír posílat a od koho mi přijde. 

- Překládání. Vím, jakým způsobem mám papír překládat tak, aby nebyly vidět 

informace napsané před tím, než jsem psal já, neboli aby jediné, co je vidět, bylo to, 

co jsem napsal já. 

- Definice, pojmy. Vím, co psát. Když dostanu pojem, snažím se co nejlépe a nejpřesněji 

jej popsat. Pokud dostanu popis (definici), tak se snažím odvodit to, co tím můj 

spolužák myslel. 

- Neopisuji, pokud si nejsem jistý, zkusím něco vymyslet, přinejhorším pošlu prázdný 

papír tak, jak jsem jej obdržel, ale nikdy nezkoumám, co psali žáci přede mnou. 

 

4.6.2 Druhý výukový experiment 

Po celkem úspěšném průběhu prvního experimentu jsem se rozhodl provést ještě druhý 

experiment. Ten proběhl na gymnáziu Nad Alejí v Praze 6, ve třídě sekunda B (tedy úroveň 

sedmého ročníku na základní škole) v listopadu roku 2009. Paní učitelka Hájková, která mi 

laskavě dovolila experiment ve své třídě provést, nebyla většinu času přítomna a dorazila až 

na závěrečných pět minut. Měl jsem možnost experiment provést při půlené hodině 

geometrie, takže vlastně za velice podobných podmínek jako v prvním případě. Tentokrát 

jsem měl k dispozici více času, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet obě varianty aktivity. Hlavní 

důraz jsem ale kladl na variantu geometrickou s tím, že ve zbytku času zkusím opět klasické 

překládání, které jsem již zkoušel v prvním experimentu. 

Krom toho, že jsem byl zvědav, jak se mi povede aktivity zvládnout s nabytými 

zkušenostmi z prvního experimentu, mne také zajímalo, zda bude vidět rozdíl mezi oběma 

skupinami, tedy třídou na základní škole a třídou na gymnáziu.  
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Geometrická část – průběh experimentu 

Žáci v geometrii v tu dobu probírali rovnoběžníky a lichoběžníky, a tak jsem zvolil útvary 

z nich vycházející, zmenšená podoba jednoho z útvarů je vyobrazena níže.30 Rozhodl jsem se 

také neuvádět na obrázcích žádné údaje, aby to přimělo žáky k pečlivému přeměřování všech 

délek.  

 

Celkem bylo ve třídě 14 žáků, které jsem rozdělil na 4 skupiny, dvě po čtyřech a dvě po 

třech. Žáci velice rychle pochopili, co se po nich chce, a bez dalších otázek se pustili do práce. 

První fáze, kdy se pouze psal postup konstrukce k obdrženému obrázku, byla poměrně bez 

problémů. Každá skupina se soustředila sama na sebe a opravdu všichni žáci byli zapojeni.  

Zajímavější situace nastala až ve druhé fázi, kdy žáci obrázky odevzdali a obdrželi 

konstrukční postup od jiné skupiny. Aktivita byla pojata jako soutěž mezi dvěma dvojicemi 

skupin, což se projevilo zejména v to, že žáci se navzájem povzbuzovali a hodně hru prožívali. 

Vše ale probíhalo zcela bezproblémově a stačilo třídě pouze jednou říci, že svým spolužákům, 

kteří obdrželi jejich zápis, nesmí radit, aby se tím řídili.  

 

Geometrická část – analýza žákovských prací31 

Výsledky byly pro mne velice překvapivé, protože dva týmy ze čtyř dokázaly sestrojit 

opravdu přesně ten samý obrazec, který dostali jejich spolužáci vyrábějící postup. Kontrola 

probíhala přiložením originálu a kopie na sebe proti světlu. Kvůli tomu jsem také požádal 

žáky, aby obrys svého výsledného útvaru zvýraznili.  

U druhých dvou zadání již nebyly výsledky tak dobré. Jedna skupina měla v obrazci 

odchylku, ale na první pohled ne zřejmou, která se projevila až při kontrole. Druhá skupina 

                                                 
30

 Kompletní zadání viz příloha 3. 
31

 Výsledné práce viz příloha 9. 
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měla polovinu obrazce v podstatě úplně jinak. Bohužel nebyl čas se rozboru řešení hlouběji 

věnovat, přestože by to bylo jistě velice přínosné, ale i z těch několika chvil se dalo 

vypozorovat hodně zajímavého. 

Jedna skupina (říkejme jí A) dokončila svůj postup výrazně dříve než její partnerská 

skupina B. Když došlo k výměně postupů, opět dokončila konstrukce dříve a navíc úspěšně. 

Členové toto skupiny velice nelibě nesli, když se doslechli, že si jejich spolužáci s konstrukcí 

podle jejich zadání nevědí rady, a došlo i na obracení očí v sloup a lehké nadávky. Jaké bylo 

potom jejich překvapení, když zjistili, že v jejich postupu, který spolužákům odevzdali, byly 

zásadní nedostatky, dle zápisu konstrukce totiž věděli, že mají vést rovnoběžku s danou 

přímkou, ale jejich spolužáci již zapomněli uvést jakoukoliv další nutnou informaci, například 

bod, kterým rovnoběžka prochází. Po kontrole vlastního zápisu tedy zjistili, že se vlastně na 

své spolužáky nemohou vůbec zlobit, protože oni dělali, co mohli, ale pracovali bohužel 

s neúplnými informacemi.  

Další velice zajímavý moment byl, když při konstrukci jednoho z útvarů skupina přišla na 

to, že neví, jakým směrem má být útvar orientován. Neboli z postupu vycházela dvě řešení 

a oni nevěděli, které vybrat. Situaci vyřešili logickou úvahou, když jim na pomoc přišla 

konvence označování vrcholů, tedy, že se označuje proti směru hodinových ručiček. 

Když jsem měl možnost si po skončení experimentu a prostudovat žákovské konstrukce, 

zjistil jsem několik zajímavých věcí. V jednom případě si studenti ve velké míře pomáhali 

popisováním jednotlivých konstrukčních bodů, jejich poznámky většinou jen kopírovaly 

informace již zapsané standardním způsobem, ale ke konci konstrukce si již pomáhali celými 

větami.32 Jiná skupina si zase pomohla slovy tam, kde měli pocit, že jim matematický zápis 

nestačí, či nevěděli, jak daný vztah matematicky vyjádřit. 

 

Geometrická část – závěr  

Obecně jsem byl s touto aktivitou spokojen, domnívám se, že splnila svůj cíl. Škoda jen, 

že jsem nemohl jednotlivé postupy se třídou detailněji rozebrat. Myslím, že tím by byl 

potenciál hry lépe využit. Každopádně i v omezeném prostoru si, myslím, žáci uvědomili, jak 

důležité je přesně se vyjadřovat, protože se sami přesvědčili, jaké problémy způsobí 

nepřesné údaje. 
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 Viz příloha 9. 
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Co se počtu žáků ve skupině týče, zdá se mi, že nejlepší počet jsou asi tři žáci. Ačkoliv při 

experimentu nedošlo k tomu, že by se nějaký žák nudil a aktivity se neúčastnil, nelze vždy 

spoléhat na to, že budeme mít tak aktivní třídu. Pokud jsou ve skupině tři, tak většinou je 

jeden, který zapisuje či konstruuje, a zbylí dva mu radí, popřípadě promýšlí další kroky. 

Dovedu si představit i variantu, kdy se pracuje jen ve dvojicích, což bych ale doporučoval 

pouze pro menší skupiny, například právě pro půlené třídy, protože s větším počtem 

konstrukcí by se výrazně prodlužovala kontrolní doba. Na druhou stranu ve skupinách, kde 

žáci moc nepracují, pokud nemusí, je toto způsob, jak zaručit, že se každý zapojí.  

 

Překládání – průběh experimentu 

Na celou aktivitu jen zhruba 15 minut, během kterých jsem musel i vysvětlit všechna 

důležitá pravidla. Bylo to vše trochu zrychlené, ale nakonec se podařilo hlavní část aktivity 

stihnout. Bohužel výstup z aktivity se musel přesunout z převážné většiny na další hodinu, 

protože na to už čas nezbyl. Přestože tedy bylo vysvětlení pravidel hodně rychlé, žáci 

pochopili princip velice dobře a těch několik dotazů, které měli, jsem zodpověděl já nebo 

nápomocní spolužáci. 

Stejně jako v prvním experimentu i zde došlo k rozdělení na dvě skupiny, ale tentokrát 

po sedmi žácích.  Skupina A byla tvořena jen chlapci a ve skupině B byl jeden chlapec se šesti 

dívkami.   

Každá skupina dostala papíry s těmito pojmy:  

1. Tupý úhel 

2. Rovnoběžník 

3. Vrchol 

4. Ostroúhlý trojúhelník 

5. Kolmice 

6. Vnitřní úhel 

7. Těžiště trojúhelníka 
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Překládání – analýza výsledků33 

Opět předkládám přepis žákovských prácí: 

1. Tupý úhel 

a. Skupina A 

i. Úhel větší než 90° 

ii. Tupý úhel 

iii. Věc, kterou svírají dvě přímky a je větší než 90°(ne 90°) 91°-359° 

iv. Ostrý úhel 

v. Je to jsou to dvě úsečky, které se protínají v jednom bodě, ale jsou 

anody anony antonymum ke slovu tupý 

vi. Ostrý úhel 

b. Skupina B 

i. Svírají jej dvě přímky. Je větší než 180°. Nemůže být v trojúhelníku. 

ii. Tupý úhel 

iii. Úhel svírající více než 90°a méně než 180°. 

iv. Tupý úhel 

v. Úhel, který má více než 90°. 

vi. Tupý 

2. Rovnoběžník 

a. Skupina A 

i. Čtyřúhelník, který má protější strany vždy stejně kolmé dlouhé 

a navzájem rovnoběžné. 

ii. Rovnoběžník 

iii. Tvar s 4 stranami, jakoby kosočtverec, ale původně obdélník a pak go 

jakoby zahneme 

iv. Kosodélník 

v. 4 úhelník – 4 strany rovnoběžné, ale není to čtverec zkosený obdélník 

b. Skupina B 

i. Geometrické těleso s rovnoběžnými stranami 

ii. Rovnoběžník 

iii. Útvar, který má dvě strany tak, že se nikdy nestřetnou 
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 Naskenované ukázkové práce ţáků viz příloha č. 8. 
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iv. Rovnoběžník 

v. a je rovnoběžná s c, b je rovnoběžné na d, výslednice sil uděláme 

doplněním na … 

vi. Rovnoběžník 

3. Vrchol 

a. Skupina A 

i. Špička u trojúhelníků, atd. 

ii. Vrchol 

iii. Když má úhel ABV, co je bod B a odstraň slovo úhel nebo něco 

podobného 

iv. Vrchol úhlu 

v. BOD Je to to písmeno v ABC 

vi. Střed úhlu 

b. Skupina B 

i. Krychle má 8 …., je to průnik 3 hran  (+ skica domečku) 

ii. Strana body (vrcholy) (bod, vrchol) 

iii. Tyto věci jsou tři v trojúhelníku, 4 ve čtyřúhelníku, je jich 5 

v pětiúhelníku … nejsou to strany 

iv. Kolmice 

4. Ostroúhlý trojúhelník 

a. Skupina A 

i. Něco co má 3 strany a je to opak od tupého 

ii. Ostroúhlý trojúhelník 

iii. Trojúhelník se všemy ostrýmy ůhly (-všechny úhly jsou ostré 

iv. Ostroúhlý trojúhelník 

v. Věc se 3 body kde jsou všechny úhly ostré -> ani jeden tupý 

vi. Trojúhelník 

b. Skupina B 

i. Geometrický útvar o 3 stranách s ostrými úhly 

ii. Trojúhelník (Ostroúhlý) 

iii. Všechny úhly má menší než 90°, má 3 strany 

iv. Ostroúhlý trojúhelník 
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v. Trojúhelník s 1 nebo 2 ostrými úhly se nazývá --------- ----------- 

vi. Ostroúhlý trojúhelník 

5. Kolmice 

a. Skupina A 

i. Je to 90°nakloněné na libovolnou přímku 

ii. Kolmice 

iii. Přímka, co svírá s další přímkou (polopřímkou) úsečkou úhel 90°(pravý 

úhel) 

iv. Kolmice KOLMICE 

v. Máme přímku, a naměříme od ní 90°a uděláme přímku -> vzniknou 2 

přímky s úhlem 90°-> co je 2. Přímka? 

vi. Kolmice 

b. Skupina B 

i. Úsečka nebo přímka, která svírá s jinou PRAVÝ ÚHEL 

ii. Kolmice 

iii. p  q      znamená … 

iv. kolmice 

v. Dvě přímky svírají pravý úhel, tak to jsou … 

vi. Kolmice 

6. Vnitřní úhel 

a. Skupina A 

i. Je to věc, kterou svírají 2 přímky mezi sebou. Jsou dva druhy této věci 

a to to je ta mezi nimi 

ii. Úhel 

iii. Je to určité naklonění dvou úseček, které se protínají v jednom bodě 

iv. Úhel 

v. Prostor mezi 2 přímkami / úsečkami, který měříme ve stupních 

vi. Úhel. Vnitřní 

b. Skupina B 

i. Trojúhelník má 3 _____ a 3 vnější úhly 

ii. Strana 
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iii. Čtverec má 4 ….., trojúhelník má 3 ….., pětiúhelník má 5 ….., 

šestiúhelník má zase 6 …… 

iv. Strana (v trojúhelníku, čtyřúhelníku atd..) 

v. 3 tyto věci tvoří trojúhelník, 4 4úhelník … 

vi. Strany 

7. Těžnice trojúhelníka 

a. Skupina A 

i. U tvaru s 3 body (A,B,C) vezmeme jednu stranu a najdeme střed. 

Vedeme od něj úsečku k protějšímu bodu 

ii. Těžnice 

iii. Má to velkou váhu, synonymum slovo závaží 

iv. Těžnice 

v. V   máme výšku a … 

vi. Těžnice (střední příčku?) 

b. Skupina B 

i. Narýsujte trojúhelník a na každou stranu narýsujte kolmici přímo 

uprostřed a na průniku vznikne … 

ii. Těžiště 

iii. Střed úsečky z něz lze vést kolmici 

iv. Bod S 

v. Střed kružnice 

vi. Bod S 

 

Průběhem se tato aktivita velmi lišila od stejné činnosti prováděné na ZŠ Táborská, 

shodou okolností jsem měl to štěstí nejprve narazit na poměrně neklidnou třídu s několika 

trochu problémovějšími žáky a později naopak na třídu, která výborně spolupracovala. Vše 

probíhalo bez problému, bez vyrušování, po dvou předávkách již každý přesně věděl, kam má 

papír dávat, ale stejně všichni ukázněně čekali na ostatní, aby se mohlo předávat 

synchronizovaně.  

Na záznamech z aktivity je docela dobře vidět, že jsme ještě před zahájením probrali 

nevhodnost definovat pojem používáním samotného pojmu (definice kruhem), až to někdy 

pojali žáci možná až příliš důsledně a nejenom že se správně snažili vyhnout například při 
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popisování těžnice trojúhelníka použití slova ‚těžnice‘, ale opisovali i trojúhelník (ukázka 7-a-

i). Nakonec to ale také nebylo na škodu, což se zdá být této aktivitě vlastní. I když něco 

nevyjde přesně podle plánu, většinou to vede pouze k dalším a mnohdy ještě zajímavějším 

situacím a zápisům. Pokud zůstaneme u těžnice trojúhelníka a hned první definice, která 

začíná „U tvaru s 3 body (A,B,C) …“, můžeme zavést plodnou diskusi nad tím, zda popsaný 

tvar musí být nutně trojúhelník. 

Obecně jsou zajímavější pro další diskuse právě definice, kdy se žáci snaží svým vlastním 

způsobem popsat pojmy a termíny, jejichž definice nemají tak pevně zažité, než část druhá, 

kdy se snaží odhadnout, čemu že popis jejich spolužáků patří. Tady se sice vyskytnou občas 

zásadní chyby (spletení si ostrého s tupým úhlem), ale pokud se nevyskytují ve větším počtu, 

tak není důvod se tomu více věnovat. 

Díky tomu, že celá aktivita je psaná a učitel má vlastně aktivitu všech žáků 

zdokumentovanou, může se k ní snadno po skončení hodiny vrátit a její výsledky pak 

analyzovat. Nejzákladnějším, co může učinit, je zjištění, zda nějaký pojem dělá všem žákům 

problémy. Pokud se ve všech jeho výskytech (v našem případě tedy ve dvou skupinách) 

vyskytla v prvním či dalším kroku chyba, je pravděpodobné, že žáci nebudou mít ten daný 

pojem pevně osvojený a je záhodno se mu ještě věnovat.  

Podobně ale můžeme zjistit problémy i u pojmů, jichž se naše aktivita primárně neměla 

týkat, což je veliká výhoda této hry. Například v ukázce 7-b došlo nejprve ke špatné definici 

těžnice, která vedla ke správnému napsání odpovídajícího pojmu, tedy těžiště. Jenže 

následně došlo ke špatnému popisu i tohoto pojmu. Tudíž vidíme, že bychom se k oběma 

těmto pojmům měli ještě vrátit.  

 

4.7 Závěr 

Oba výukové experimenty pro mne byly velice zajímavé a přesvědčily mne, že hra 

Překládání může být přínosnou, ovšem za předpokladu, že se neošidí závěrečná fáze. Bez 

závěrečné fáze slouží hra zejména pro učitele jako diagnostický nástroj, pomocí něhož může 

z prací žáků vyčíst jejich pravděpodobné porozumění či spíše neporozumění pojmům. Pro 

žáky má však menší význam, než když se v závěrečné fázi rozproudí diskuse nad jednotlivými 

pojmy a jejich ‚definicemi‘, při níž se jasně ukáže nutnost přesného vyjadřování v matematice 

a přesněji si uvědomí, co vlastně ten který pojem znamená. Podrobnější zápisy z průběhu 
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závěru při mých experimentech zde bohužel nejsou z důvodů toho, že na tuto fázi nezbylo již 

mnoho času. 

Žáci se při hraní hry bavili a zároveň pracovali s matematickými poznatky, zamýšleli se 

nad různými problémy a doufám, že si z aktivity odnesli nějaké nové poznatky. 

Co se přípravy týče, mohlo by se zdát, že není jednoduchá, ale jakmile si učitel jednou 

vyrobí vzor, je to už jen otázka zamyšlení se nad tím, jaké termíny by mohly být pro hru 

zajímavé a pro žáky přínosné.  

V rámci jedné třídy bych stejnou formu hry (definice nebo geometrii) doporučoval hrát 

tak jednou za pololetí, ať už kvůli tomu, že je potřeba dost času, aby se probraly nové 

termíny, ale také, aby se žákům hra „neohrála“.  
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5. Vybrané hry pro výuku matematiky 

V této kapitole uvádím výběr několika her, které lze snadno použít v hodinách 

matematiky. Snažil jsem se, abych nabídl co nejširší spektrum her použitelných v mnoha 

různých situacích a ročnících. Zároveň se jedná o hry, které většinou nevyžadují složitou 

přípravu a materiály a někdy jdou dokonce hrát zcela bez příprav.  Většinu z nich jsem také 

vyzkoušel ve své vlastní výuce. 

Učitelé, kteří chtějí využít her ve svých hodinách, mohou krom několika ukázkových her 

v této práci využít i již existující zdroje obsahující matematické hry.  

- Vávrová, Novotná, Volfová, Jančařík (2006) 

- Krejčová, Volfová (1994) 

- Jančařík (2007) 

- Burjan, Burjanová (1991) 

Hry uvedené v této práci jsou rozděleny do výše popsaných skupin na hry Krátké 

a K procvičování. Každá hra je popsána pomocí několika kritérií, které zde podrobněji uvedu. 

Název  

Většinou se jedná o mnou zvolený název hry, který mi pomáhal si ji lépe vybavit, 

v ojedinělých případech se jedná i o ustálený název, který se používá i v dalších materiálech. 

Zdroj 

Odkud byla hra převzata či zda se jedná o mou vlastní tvorbu. Může se jednat i o hru, 

kterou znám z výuky angličtiny a kterou jsem modifikoval pro potřeby matematiky. 

Cíl 

K čemu je ta která aktivita určena. 

Typ 

Zda se během hry pracuje ve skupinách, ve dvojicích nebo individuálně. 

Časová náročnost 

Můj odhad přibližné délky hry podle vlastních zkušeností. Časová náročnost se 

samozřejmě může u každého provedení lišit. Především první hraní hry trvá obvykle výrazně 

déle než druhé kvůli nutnosti podrobného vysvětlení pravidel. 

Příprava 

Jaké činnosti a kolik asi času musí učitel věnovat této aktivitě mimo samotnou hodinu. 

Zahrnuje přípravu, výrobu materiálů apod. 
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Cílová skupina 

Pro jaký stupeň či věkovou kategorii je tato aktivita nejvhodnější. I tady se to může lišit 

třída od třídy. Někteří žáci na vyšším gymnáziu si občas rádi zahrají hru pro menší děti, 

a pokud pro ně bude přínosná, není důvod to nezkusit. 

Popis 

Hlavní popis hry, jak se hraje a v mnoha případech je navíc uveden i příklad jejího 

provedení. 

5.1 Krátké hry 

5.1.1 Čtveřice 

Zdroj 

Internet, hra je velmi rozšířena a najít původce je nyní již v podstatě nemožné 

Cíl 

Procvičovat jednoduché operace v oboru přirozených či celých čísel 

Typ 

Individuální 

Časová náročnost 

Variabilní, od 1 minuty 

Příprava 

Žádná 

Cílová skupina 

Spíše mladší žáci, druhý stupeň základní školy 

Popis 

Podstatou této hry je, že se nějakou vhodnou metodou zvolí čtveřice čísel, vždy od 1–9 

(nulu lze volit též, ale většinou to není prospěšné). Úkolem žáků je potom tato čísla co 

nejrychleji poskládat a doplnit znaménka operací tak, aby vznikl daný součet, obvykle se volí 

pro jednoduchost číslo 10. Takto se může postupovat, dokud to žáky a učitele baví.  

Příklad 

Zvolila se čísla 2, 4, 3, 6. Jedním řešením je tento postup 24)36(  , jiným třeba 

4)36(2  . 
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Čísla se mohou volit třeba pomocí náhodného tažení speciálních karet či může úvodní 

čtveřici zadat učitel sám. V případě, že žák vyřeší danou čtveřici, může pak přijít k tabuli  

a napsat tam vlastní. 

Malým problémem může být, že některé čtveřice takto vyřešit nelze (třeba 7, 7, 9, 9), 

proto se dá zavést jistá varianta, a to je ta, že než se dosáhne výsledku 10, hlásí se žáci 

s výsledkem deseti (nebo jinému cílovému číslu) nejbližším, a pokud je do nějakého časového 

limitu nikdo nepřekoná, vyhrávají oni (v tomto případě by to bylo 8, )79()97(  ). 

Zkušenosti 

S hrou jsem se seznámil během kurzu ESF „Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě  

ŠVP“ a sám jsem ji se třídou nevyzkoušel. Nicméně měl jsem možnost shlédnout 

videozáznam z hodiny matematiky na americké škole pořízeného v rámci TIMSS 1999 Video 

Study, kde žáci, zvyklí již na tuto aktivitu, byli schopni vyřešit čtveřice opravdu velice rychle. 

Ze záznamu je vidět, že hra velice rychle „odsýpá“ a žáky baví.  Žáci hrají hru již poněkolikáté 

a jejich schopnost vidět vztahy mezi čísly je již velmi dobrá. Často uplynulo sotva několik 

vteřin mezi zadáním a řešením.  

Je tedy zřejmě dobré zavádět postupem času různé varianty hry, nechat žáky hledat jiný 

součet a nakonec třeba i změnit hru a tuto aktivitu vrátit na pořad hodiny po nějaké době.  

5.1.2 Hu-tu-tu-tu 

Zdroj 

Převzato a předěláno z hry procvičující anglický jazyk 

Cíl 

Základní operace v oboru celých čísel, ale lze přizpůsobit pro rovnosti různého typu 

Typ 

Skupinový 

Časová náročnost 

5 minut 

Příprava 

Připravená a rozstříhaná úloha, jedna na skupinu 

Cílová skupina 

Všechny  
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Popis 

Rozdělíme žáky do skupin o přibližně stejném počtu členů, tak šest by mělo být 

maximum. Budeme potřebovat lavici či jiné vhodné místo pro každou skupinu, na kterou 

potom dáme připravenou rozstříhanou úlohu. Každá skupina se shromáždí v zástupu alespoň 

dva metry od místa, kde je připravena jejich úloha. Až se hra odstartuje, vždy ten, kdo je na 

řadě, může přistoupit k lavici s úlohou a snažit se ji poskládat tak, aby např. rovnost platila. 

Omezeni jsou ale tím, že vždy, když jsou u lavice, musí zřetelně říkat „Hu-tu-tu-tu…“ a to na 

jedno nadechnutí, jakmile jim dojde dech, musí se vrátit zpět ke skupině a pokračuje další. 

První skupina, která úlohu zdárně dokončí, vyhrává. 

Hra je dobrá na procvičení počítání z paměti, protože si žáci samozřejmě s sebou 

nemohou nosit kalkulačky. Nejsamozřejmější použití je pro nižší třídy druhého stupně, kde si 

žáci trénují základní operace, ale lze si jednoduše představit i zadání obsahující mocniny, 

logaritmy nebo goniometrické funkce, také můžeme použít nějaké obsáhlejší definice 

rozstříhané na jednotlivá slova. 

Tato aktivita je dobrá především na začátek hodiny, obvykle netrvá déle než pět minut, 

žáci jsou při ní aktivní, využijí energie co v nich je, uvolní se atmosféra a dobře se připraví 

například na uvedení nové látky.  

Příklad 

Rovnost by měla být dostatečně dlouhá a složitá, aby se tam vystřídalo co nejvíce žáků  

a hlavně, aby neměla příliš mnoho možných řešení. 

Např.   5   · 2 +   3  · (   14   –   6 )   =   4    · 10   – 6 

Příklad ze složitější látky: 
















 2

6
cos

32
sin


 

Tuto aktivitu doporučuji používat méně často, protože jednak je vzhledem ke svému 

přínosu poměrně časově náročná (připravit lavice nějakou dobu trvá a samotné řešení také 

nebývá krátké) a není ani jednoduché žáky uhlídat, aby hráli „férově“, tj. aby se 

nenadechovali při řešení a poctivě se střídali. 
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5.1.3 Předvádění 

Zdroj 

Převzato a předěláno z hry procvičující anglický jazyk 

Cíl 

Zábavné procvičení pojmů, hlavně geometrických 

Typ 

Skupinový  

Časová náročnost 

5 a více minut 

Příprava 

Ne nezbytná 

Cílová skupina 

Všechny ročníky 

Popis 

Tato aktivita spadá někam mezi hry krátké a hry na procvičení, hodí se totiž obvykle na 

začátek hodiny, ale musí mít vztah k probíranému či probranému učivu.  

Učitel si může před hodinou připravit lístky s několika zajímavými pojmy, ale při 

dostatečných zkušenostech s aktivitou je může vymýšlet i na místě.  

Žáky můžeme rozdělit do skupin, ačkoliv to není úplně nutné. Principem hry je, že před 

třídu vždy předstoupí jeden žák, který se dozví (přečtením z lístečku například) nějaký pojem. 

Jeho úkolem bude následně bez mluvení a vydávání zvuků tento pojem předvést ostatním 

tak, aby jej uhádli. Nyní již je asi zřejmé, proč se aktivita hodí především pro geometrii ale 

krom toho také například pro funkce.  

Pokud hrajeme se skupinami, lze nechat nějaký čas domovské skupině předvádějícího, 

aby uhodla pojem, a pokud se jim to nepovede, dostane šanci další skupina. 

V případě, že chceme hrát opravdu jen chvíli, třeba pět minut na začátku hodiny, 

můžeme aktivitu roztáhnout do více hodin. Potom nevolíme hraní skupin, ale jednotlivců. 

Když jeden předvádí, každý se snaží sám za sebe přijít na správnou odpověď, ale s tím, že 

každý žák má jen jeden pokus na uhodnutí. Takto můžeme pokrýt dva, tři pojmy 

a pokračovat v hodině. 
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Varianta 

Žáci nemusí pojmy pouze předvádět, můžeme zvolit i variantu, kdy místo předvádění 

dostanou křídu (fixu) a s její pomocí se snaží, aby ostatní uhodli, co kreslí. 

Pokud zvolíme tuto variantu, je lepší nechat všechny skupiny hádat najednou a dát jim 

třeba jen jeden pokus, protože po nějakém čase by žák měl určitě být schopen dostatečně 

jasně naznačit, jaký pojem se snaží nakreslit.  

5.1.4 Vlak čísel 

Zdroj 

Osobní zkušenost ze základní školy 

Cíl 

Procvičení základních operací v oboru celých čísel a jejich užití zpaměti 

Typ 

Individuální 

Časová náročnost 

Asi 2 minuty 

Příprava 

Žádná 

Cílová skupina 

Všechny ročníky, ale spíše druhý stupeň 

Popis 

Tato aktivita je velice jednoduchá. Všichni žáci si stoupnou a učitel řekne nějaké 

startovní, počáteční číslo a dál říká v pravidelném tempu operace bez říkání výsledků. Každý 

žák, který se ztratí, si sedne. Když zůstane stát jen dostatečně nízký počet žáků, učitel si 

zkontroluje, zda výsledek, ke kterému došli, je ten, ke kterému došel on sám, a žáky předem 

dohodnutým způsobem odmění. 

Během aktivity je nutné, aby bylo ticho a ti, co ztratili nit, si sedli v tichosti 

a nevyrušovali. Aktivita je pro žáky zajímavá, jen nedává moc šance žákům slabším v počtech, 

a tak ji lépe ji používat jen zřídka a doplňovat vhodnými skupinovými hrami, kde má větší 

šance vyhrát i žák, který není tak početně zdatný. 

Netřeba dodávat, že sám učitel by měl být v tomto počítání z hlavy velice dobrý! 
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Příklad 

Učitel říká: „tři – krát dva – plus čtyři – krát šest – mínus čtyři – děleno osmi – plus dva – 

krát 2 – …“ 

Pauzu mezi operacemi je vhodné zvolit tak, aby se nějakou chvíli drželi všichni 

a postupem času začali odpadávat, je tedy třeba dobré postupně zrychlovat. 

Zkušenosti 

Hru jsme hrávali prakticky během celého druhého stupně na základní škole, a to 

přibližně jednou za měsíc. Byla to pro nás všechny velice vítaná aktivita, protože to byla 

jedna z velice mála her, které jsme vůbec hráli. Při psaní této práce jsem napsal některým 

mým bývalým spolužákům, zda si na aktivitu vzpomínají a co jí říkají, a dostalo se mi veskrze 

pozitivní odezvy. 

Co se rozložení sil během této hry týče, dalo by se říci, že více než polovina žáků se alespoň 

občas dostala až k cílovému číslu, a tedy i k odměně. Já osobně jsem tuto hru vnímal velice 

pozitivně a prestižně a zanechala na mne jen pozitivní dojmy. 

5.2 Delší hry na procvičení 

5.2.1 Akce 

Zdroj 

Vlastní tvorba. 

Cíl 

Procvičování 

Typ 

Skupinový 

Časová náročnost 

Obvykle celá hodina 

Příprava 

Nutná, viz níže 

Cílová skupina 

Všechny ročníky 
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Popis 

Pod tímto názvem se neskrývá ani tak jedna konkrétní aktivita jako spíše určitý typ 

aktivity. Celá aktivita je koncipovaná jako souboj jednotlivých skupin. Princip spočívá v tom, 

že skupiny dostanou na pozadí jednoduchého příběhu komplexní úkol, a jejich cílem bude jej 

vyřešit. Tento úkol sestává z několika kroků, během nichž by všichni měli jednak řešit úlohy 

z látky, kterou právě probírají či probrali, a jednak i vyřešit obecnější matematické problémy. 

V rámci hry je možné řešit několik jejích částí najednou, což vede k zapojení všech členů 

skupiny. Každý úspěch jim potom otevírá cestu dál. 

 Aktivita je poměrně náročná na přípravu i na čas, ale přináší do hodin něco nového. Pro 

menší žáky může příběh, na kterém hra stojí, hrát větší roli a zvětšovat tím jejich motivaci, 

můžeme čerpat inspiraci z pohádek či žánrů, které jsou pro cílovou skupinu zrovna „in“ 

(např. Harry Potter) nebo sáhnout k některým z mnoha publikací nabízející příběhy 

k matematickým úlohám.  Můžeme také využít již existující příběhy s úlohami např. 

z matematických korespondenčních seminářů a doplnit je paralelními úlohami34. 

Pro ilustraci uvádím celkem tři takovéto aktivity, které jsem sám vytvořil a následně 

vyzkoušel v praxi. 

Pracovní listy jednotlivých her lze nalézt v příloze č. 5. 

Základní princip hry je zobrazen na schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Zhouf, 2006; Veselý, 2006;  

Úloha 3 

Úloha 2 

Úloha 1 

Úloha n 

Řešení 1 

Úloha 1-1 

Úloha 1-2 

Úloha 1-3 

Hlavní řešení 

Fáze 1 Fáze 2 
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Jak je vidět z obrázku, bývá aktivita rozdělena na dvě hlavní části.   Obě obsahují několik 

úloh, které je potřeba vyřešit, aby se dospělo k hlavnímu řešení. Důležité ale je, že tyto úlohy 

se dají řešit paralelně. V mých aktivitách většinou bývalo více úloh v první fázi, optimálně 

tolik, kolik jsem chtěl mít žáků v jedné skupině (tedy n bylo většinou 3 až 5), a v druhé fázi již 

jen menší počet úloh, ale o to zajímavějších. 

 

Ukázka 1 – Hledání pokladu35 

Hledání pokladu jsem použil při své praxi na střední škole poté, co jsme probrali 

kvadratické rovnice. Hra obsahuje nejenom klasické řešení rovnic, ale i úlohy, které žáci do té 

doby neřešili (nalezení funkce f, a závěrečné hledání hesla), a to ve dvou samostatných 

částech, které lze řešit paralelně.  

Hru jsem hrál s kvartou na pražském gymnáziu Nad Alejí v roce 2008. V této třídě jsem 

již učil několikrát předtím v rámci oborové praxe a měl jsem pocit, že s třídou vycházím 

dobře.  

Hru jsem koncipoval tak, aby se hrála ve zhruba čtyřčlenných skupinách a tudíž aby se 

mohli všichni členové skupiny zapojit do práce najednou. Nutno podotknout, že toto bylo 

poprvé, co se žáci této třídy setkali s nějakou podobnou aktivitou. 

Hodinu jsem zahájil úvodními informacemi o hře a žádostí o vytvoření skupin. Společně 

s přesunutím několika lavic to nezabralo moc času. Do vytvořených skupin jsem rozdal papíry 

a nechal žáky, ať pracují samostatně. Během jejich práce jsem chodil po třídě a snažil se 

sledovat postup všech skupin.  

Pamatuji si, že první zádrhel nastal snad u všech skupin při zjištění kořenů třetí rovnice, 

kde vycházela odmocnina z pěti (x2
 – 7x + 11 = 0). Vzhledem k tomu, že žáci věděli, že po 

sečtení všech kořenů jim má vyjít celé číslo, je tento fakt dost zmátl. Až na jednu skupinu 

tento rozpor vyřešili sami. Uvědomili si, že odmocniny mají opačná znaménka a že se 

odečtou. Jedna skupina se ale zcela zastavila; odmocnina je značně překvapila. Začali tedy 

úlohu znova a znova řešit. Po nějaké době se mi jich zželelo a zeptal jsem se, zda tam ta 

odmocnina vadí. Dostalo se mi kladné odpovědi a tak jsem pokračoval otázkou, zda to již 

alespoň zkoušeli sečíst. To naštěstí stačilo k tomu, aby se skupina pohnula dále. 

Druhá část práce již sice probíhala bez komplikací, ale náskok, který si především jedna 

skupina vytvořila v první části, se zde již nedal dost dobře dohnat. Zakreslování do grafu, ač 

                                                 
35

 Viz příloha č. 5. 
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jsem se toho trochu bál, nakonec nebylo velkým problémem a heslo Archimédes již bylo 

opravdu velmi jednoduše čitelné.  

Jeden z problémů, kterým je dobré se během aktivity vyhnout, je desynchronizace 

jednotlivých skupin. Za tímto účelem je schéma aktivity rozděleno na dvě fáze, aby existoval 

nějaký záchytný bod, u kterého se postup všech skupin opět sjednotí. S tímto poznatkem již 

byla zpracována další ukázková úloha. 

 

Ukázka 2 – Technologický zázrak profesora Seltsamhirma36 

Druhá celohodinová aktivita byla zaměřena na vynášení grafů lineárních funkcí 

s absolutní hodnotou. Aktivita byla rozdělena na dvě části, a aby mohla skupina začít druhou 

část, potřebovala k tomu kód, k jehož zjištění přispívaly všechny skupiny stejným dílem. 

Tímto způsobem jsem se snažil alespoň v jednom bodě opět sjednotit postup všech skupin. 

Sice i nadále chtěla každá skupina sama vyhrát, ale aby mohli postoupit dál, bylo v jednu 

chvíli žádané, aby pomohli svým spolužákům a vlastně soupeřům. Druhá část aktivity je již 

volnější a nezaměřuje se jen na absolutní hodnotu. 

Praxe mi ve zkratce ukázala, jak důležité je mít s hrou zkušenosti a dobře si promyslet 

její časovou náročnost. Zatímco v první hře jsme skončili dříve (alespoň s některou skupinou), 

zde nedokončila hru žádná skupina a dokonce se ani jedna skupina nedostala ani k prvnímu 

kódu. To bylo způsobeno tím, že jsem z časových důvodů musel použít tuto aktivitu velice 

brzy po vysvětlení látky, takže postupy neměli žáci ještě zcela zažité.  

I přes tento neúspěch rozhodně ale nevyšla aktivita na prázdno. V celé třídě byla jen 

jedna slečna, která se aktivně neúčastnila, občas pozorovala, ale většinou si četla. Protože 

chyběla, nemohla se v podstatě zapojit. Ostatní pracovali, navzájem se kontrolovali a celkově 

se snažili.  

 

Ukázka 3 – Akce zlatý klíč37 

S panem učitelem, v jehož třídě jsem tuto aktivitu zkoušel, jsme se dohodli, že 

předmětem opakování by měly být grafy funkcí s absolutní hodnotou, a to jak lineární, tak  

i částečně kvadratické, definiční obor funkcí. 

                                                 
36

 Viz příloha 6. 
37

 Viz příloha 7. 
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Snažil jsem se úlohy vytvořit tak, aby 

zabraly 30-40 minut a byly několika různých 

úrovní.  Na konci hodiny měla ještě 

proběhnout krátká diskuze o hře. 

Nejdůležitějším bylo, aby se ve hře dalo 

řešit několik úloh najednou. Zároveň byla 

hlavní úloha zadána netradičně a vyžadovala 

kreativní přístup.  

Vše probíhalo víceméně podle předpokladu, první část sice nebyla vinou ne zcela 

přesného zadání pochopena tak, jak jsem původně zamýšlel, ale díky tomu jsem se setkal 

s několika velmi zajímavými a inovativními způsoby řešení.  

Jak je vidět na obrázku ze zadání osy jsou zcela nepopsané, ale na ypsilonové ose je 

vyznačen jeden bod, který žáky zmátl a oni jej automaticky brali jako bod *0,1+ a podle toho 

se snažili odměřit ostatní vzdálenosti. Původně mělo vyznačení tohoto bodu nějaký smysl, 

který jsem ale postupem času zapomněl a jeho vyznačení je pro vyřešení úlohy zcela 

nepodstatné. 

Skupiny pracovaly dosti odlišně. Některé hned na začátku jasně rozdělily úlohy mezi své 

členy, jiné dlouho fungovaly na principu „jeden řeší, druzí sledují, v lepším případě 

kontrolují“.  

Když jedna skupina, která byla složena výhradně z matematicky velmi schopných žáků, 

dokončila správně hru, rozdělil jsem je a poslal každého k jiné skupině. Nemusel jsem jim ani 

říkat, aby jen asistovali a občas vhodně nasměrovali skupinu tím správným směrem. 

Nakonec ke správnému výsledku došly jen dvě z pěti skupin, ale všechny strávily 

hodinu řešením úloh a minimálně polovinu z nich splnily. 

Na konci hodiny jsem se zeptal žáků, jak se jim celá aktivita líbila. Dostal jsem kladné 

odpovědi, a to i na další otázky, kdy jsem se ptal, zda si myslí, že je to vhodný způsob na 

zopakování učiva a zda mají raději práci ve skupině než samostatně.  

5.2.2 Bingo 

Zdroj 

Původně převzatá hra z hodin anglického jazyka 
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Cíl 

Procvičování 

Typ 

Skupinový či individuální 

Časová náročnost 

10 a více minut 

Příprava 

Nutná, viz níže 

Cílová skupina 

Všechny ročníky 

Popis 

V této aktivitě si žáci sami či ve skupinách vyrobí mřížku na bingo a vyplní ji čísly 

z daného intervalu. Učitel následně začne psát na tabuli úlohy, jejichž výsledky jsou jakoby 

taženými čísly. Žáci si sami určují pořadí úloh, jak je chtějí řešit. Když dospějí k  výsledku, 

který je v mřížce, zaškrtnou si jej. První žák (či skupina), který bude mít bingo, vyhrává. 

Doporučuji malou mřížku, stačí 3 x 3, protože i tak žáci budou řešit hodně úloh. Úlohy by 

neměly být moc těžké. V této hře je důležitější kvantita, celkem by mělo stačit tak deset úloh 

z intervalu, kde je ne více než 15 možností. Omezení intervalem se dá využít třeba při řešení 

kvadratických funkcí, kdy jeden výsledek bude mimo interval, a tím nám zbude právě jenom 

jeden.  

Vzhledem k většímu množství úloh, které je potenciálně nutné vyřešit, je tato aktivita 

výrazně výhodnější pro skupiny. Dá se sice použít i individuálně, ale nejlepší je pro skupiny 

alespoň tří žáků. Ti si totiž ve skupině pravděpodobně rozloží práci, budou se vzájemně 

kontrolovat a spolupracovat. 

Ilustrace 

Volíme čísla z množiny , k
2

1
}, kde 100,  kZk a používáme mřížku 3 x 3, tedy celkem 

vybíráme 9 čísel. 

Ukázky úloh: 

1. 
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5.2.3 Hadí oči 

Zdroj 

Převzatá a modifikovaná hra z internetu, kde se vyskytuje v mnoha různých verzích38 

Cíl 

Procvičování sčítání z paměti 

Typ 

Dvojice 

Časová náročnost 

5-10 minut 

Příprava 

Jsou nutné pomůcky – dvě kostky na dvojici 

Cílová skupina 

6., 7. ročník či starší žáci (viz popis) 

Popis 

Hra se hraje ve dvojicích, každá dvojice má k dispozici vlastní dvě kostky. Hráči se 

postupně střídají. Cílem je naházet 100 či více bodů. Kolo hráče probíhá následovně: 

1. Ve svém kole může hráč házet kostkami, kolikrát chce, a z paměti počítá, kolik celkem 

získal. Když přestane házet, může si své skóre zapsat na papír. 

2. Pokud hráč hodí na jedné kostce jedničku, jeho kolo končí a hráč si nepřipíše žádný 

bod. 

3. Pokud padnou dvě jedničky, jeho kolo končí, nepřipíše si žádný bod a navíc se jeho 

dosavadní skóre vynuluje.  

Pokud se hra hraje jen na procvičení sčítání, je vhodná spíše pro mladší žáky. Můžeme ji ale 

využít i více a po dostatečném hraní probrat s žáky, jaké strategie hraní zkoušeli, co se jim 
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 Příklad viz seznam literatury – Online hry 
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nejvíce vyplácelo a případně zabrousit i do pravděpodobností. Mezi otázky, které můžeme 

žákům položit poté, co si tuto hru zahrají, patří např.: 

- Je riziko ztráty všech bodů vyšší, pokud házíme vícekrát v řadě kostkami? 

- Jaké je průměrná hodnota jednoho hodu? (zde pozor právě na speciální pravidlo pro 

případ jedniček) 

- Jaká je pravděpodobnost, že nebudu moci v házení pokračovat?  

- Je pravděpodobné, že budu házet třikrát (pravděpodobnost > 50 %)? 

- Je větší pravděpodobnost, že skóre po jenom hodu bude sudé, liché, nebo je šance 

stejná? 

5.2.4 Kufr 

Zdroj 

Převzato a předěláno z hry procvičující anglický jazyk 

Cíl 

Procvičování, opakování teorie 

Typ 

Skupinový 

Časová náročnost 

10 a více minut 

Příprava 

Nutná, viz níže 

Cílová skupina 

Všechny ročníky 

Popis 

Princip této aktivity je známý z televizních obrazovek, kdy ve stejnojmenném pořadu 

vždy dvojice známých osobností hádala různé pojmy tak, že jeden z nich se jej snažil popsat 

tomu druhému, za každou uhádnutý pojem potom získávali body. 

Zde je to obdobné, jen nehádají dvojice, ale skupiny, kdy jeden vždy stojí zády k tabuli, 

na kterou učitel/ka napíše hádaný pojem (nebo jej ukáže na připravených kartičkách) 

a zbytek se mu snaží napovědět. Když uhádnou, mohou pokročit k dalšímu pojmu a tak dále, 

dokud jim nevyprší vymezený čas, obvykle jedna nebo dvě minuty. Je možné povolit také 

vynechání čeho? V případě, že žák u tabule opravdu netuší, o který jde pojem, ale aby se 



54 

 

předešlo komplikacím (tj. že nám dojdou pojmy, které jsme si připravili), bylo by dobré tuto 

možnost omezit například na jedenkrát za hádání. 

Jelikož učitel bude zaměstnán psaním pojmů na tabuli a kontrolováním napovídajících (ti 

nesmí samozřejmě použít v nápovědě žádný tvar hádaného slova), je vhodné, aby některý ze 

žáků měřil čas. Žáci ze skupin, které se zrovna neúčastní, budou dávat bedlivý pozor na to, 

aby jejich spolužáci nepřekročili limit. 

Dopředu je nutné si připravit dostatečný počet pojmů. Na jednu minutu je dostatečná 

rezerva šest pojmů, pokud budeme mít čtyři skupiny a chceme, aby se každá vystřídala 

dvakrát, budeme potřebovat cca 40 pojmů. 

Ilustrace 

Např. pro téma „Goniometrické funkce“ můžeme použít pojmy: Sinus, Kosinus, Tangens, 

Kotangens, π, rostoucí, klesající, perioda, pravý úhel, definiční obor, obor hodnot, maximum, 

minimum, stupeň, osa, kvadrant, protilehlá strana, přilehlá strana, přepona, ostrý úhel, tupý 

úhel … 

5.2.5 Lavina 

Zdroj 

Vlastní tvorba (ale podobné hry jsou k dispozici i na internetu)  

Cíl 

Procvičování řešení početních úloh 

Typ 

Dvojice 

Časová náročnost 

10 a více minut 

Příprava 

Nutná, viz níže 

Cílová skupina 

Všechny ročníky, nutná znalost počítání s neznámou 

Popis 

Rozdělíme třídu do dvojic a rozdáme jim list s úlohami (doporučuji okolo pěti úloh). 

Úlohy jsou spolu navzájem spojeny tak, že výsledek každé z nich je součástí zadání úlohy 
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následující a tak dále až k poslední úloze. Na závěr Úkolem je být první, kdo donese správný 

výsledek poslední úlohy (nikoliv poslední ověřovací rovnice). 

Aktivita je velice jednoduchá, v podstatě se jedná o klasické řešení úloh s prvkem 

soutěže. 

Ilustrace 

Pokud budeme počítat kvadratické rovnice, může list s úlohami vypadat třeba takto: 

1) 0442  xx   ( 2x ) 

2) 042 2  yxy   ( 1,0 21  yy ) 

3) ;21 yya  azz 432   ( 1,4 21  zz ) 

Ověřovací rovnice: 21)(3 zzax   

5.2.6 Matematické Piškvorky 

Zdroj 

Převzatá a silně modifikovaná online matematická hra 

Cíl 

Procvičování vybrané látky 

Typ 

Dvojice (i celá třída) 

Časová náročnost 

Zhruba 10 minut 

Příprava 

Nutná (jednorázová), viz níže 

Cílová skupina 

Záleží na zvoleném tématu, spíše druhý stupeň 

Popis 

Hra je v principu velice jednoduchá. Hraje se ve dvojicích, kde je úkolem každého hráče 

získat čtyři pole v řadě za sebou, ve sloupci nebo diagonálně jako v klasických piškvorkách.  

Princip hry vysvětlím na případě, kdy se rozhodneme procvičit násobilku, ale aktivitu lze 

pozměnit tak, aby se s ní daly procvičovat i jiné znalosti.  

Potřebujeme pro každou dvojici tři věci – čtvercovou síť (např. 6 x 6) s vyplněnými 

hodnotami, lištu s čísly 1-9 a dva žetony sloužící jako ukazatele (na obrázku trojúhelníčky).  
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Hráči se střídají po tazích, které vypadají tak, že žák může pohnout jedním libovolným 

ukazatelem, kam chce (ale jenom jedním!), a zabrat políčko, které odpovídá součinu čísel  

u obou ukazatelů (na obrázku je tím součinem číslo 28, 4·7). 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 12 14 

15 16 18 20 21 24 

25 27 28 30 32 35 

36 40 42 45 48 49 

54 56 63 64 72 81 

 

Variace 

Kromě násobilky můžeme procvičovat například operace se zlomky, kde budeme 

potřebovat dvě lišty, jednu pro čitatele a jednu pro jmenovatele. Úkolem žáků je vytvořit 

zlomek a převést ho na desetinné číslo. Vzorová tabulka pro zlomky je uvedena níže. 

Další zajímavou variantou může být to, že hru nebudou hrát žáci ve dvojicích, ale 

například jako souboj žáků s učitelem nebo mezi skupinami. 

 

Čitatel 

0 1 2 3 4 6 9 

Jmenovatel 

2 3 4 5 8 10 

 

5.2.7 Přestřelka 

Zdroj 

Vlastní tvorba 

Cíl 

Procvičování početních úloh z probrané látky 

Typ 

Skupiny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,1 0,125 0,2 0,25 

0,3 0,33 0,375 0,4 0,5 

0,6 0,66 0,75 0,8 0,9 

1 1,125 1,2 1,33 1,5 

1,8 2 2,25 3 4,5 
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Časová náročnost 

Zhruba 15 minut 

Příprava 

Žádná 

Cílová skupina 

Jakýkoliv ročník 

Popis 

Základem této aktivity je, že žáci rozdělení do skupin připraví pro své spolužáky úlohu 

z právě probírané látky takovou, aby byla co nejobtížnější, ale stále řešitelná. Nejdříve každá 

skupina vytvoří vlastní úlohu a pak začne závod o to, kdo dokáže vyřešit úlohu svých 

spolužáků jako první. 

Tato aktivita má hned několik výhod. Jednak nevyžaduje žádnou přípravu a jednak 

donutí žáky dívat se na úlohy i z „druhé“ strany, tedy z pozice tvůrce úloh. Je však nutno vzít 

v úvahu několik důležitých věcí. 

Rozdělení do skupin je první z nich. Můžeme zvolit skupiny libovolně veliké, ale 

doporučuji tak po 4 – 6 žácích. Hlavní je ale složení. Není vhodné, aby se nejtalentovanější 

žáci dostali do stejné skupiny, protože by potom vymysleli pravděpodobně nejtěžší úlohu 

a naopak snadno vyřešili úlohy spolužáků. 

Důležité také je to, aby každá skupina dokázala vyřešit svou vlastní úlohu. Proto by bylo 

vhodné, požádat skupiny, aby svou úlohu vyřešili a dali do úschovy k učiteli. To bude sloužit 

pro pozdější kontrolu, když se bude jednat o tom, kdo byl úspěšný. 

Když skupiny dokončí svou úlohu a vyřeší ji, požádáme je, aby zadání úlohy opsali na 

tolik papírů, kolik je skupin. Následně každá skupina obdrží zadání všech ostatních skupin 

a začne úlohy řešit. Skupina, která jako první dospěje ke správným výsledkům, vítězí.  

5.2.8 Riskuj 

Zdroj 

Převzato a předěláno z hry procvičující anglický jazyk, vycházející ze známé televizní 

soutěže 

Cíl 

Procvičování početních úloh i definic 
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Typ 

Skupinový 

Časová náročnost 

30 a více minut 

Příprava 

Nutná, viz níže 

Cílová skupina 

Všechny ročníky 

Popis 

Hra funguje na velice podobném systému jako její televizní předloha. Třída se rozdělí na 

skupiny, ideálně tři, maximálně doporučuji čtyři, a na tabuli napíše učitel jednotlivé kategorie 

otázek a stupně obtížnosti.  

Otázky by měly být tím náročnější, čím více žáků ve skupinách bude.  

Jednotlivé skupiny si potom vždy zvolí kategorii a obtížnost, dostanou otázku (úlohu)  

a v časovém limitu budou muset dodat odpověď. Pokud neuspějí, mají šanci odpovědět 

postupně ostatní skupiny, což je motivuje k tomu, aby se i ony snažily otázky, které nejsou 

přímo pro ně, sledovat a řešit. K dispozici mají ale výrazně méně času na přemýšlení než 

skupina, která si otázku vybrala. Pokud například ona měla 1 minutu, dostanou jiné skupiny 

10 vteřin. 

Pokud skupina dodá správnou odpověď, získá odpovídající počet bodů a vybírá další 

otázku či úlohu. 

Tato hra je ideální na procvičování. Snadno zde zahrneme otázky z více oblastí. Samotné 

úkoly by neměly být příliš obtížné, aby nezabraly příliš dlouhý čas  

a nebrzdily tak samotnou hru. Na druhé straně, stále musíme mít na paměti účel hry, tedy 

opakování, a tak pokud někdo nebude něčemu rozumět, klidně se na chvíli zastavíme 

a problém osvětlíme (necháme osvětlit spolužáky). 

Důležitým momentem je to, aby se aktivně účastnili pokud možno všichni žáci. Příprava 

na písemku je docela dobrou motivací, ale je vhodné jí ještě trochu pomoci hlavně, pokud 

máme větší skupiny. K tomu slouží vhodná volba otázek do soutěže. 

Otázky mohou být dvojího typu, teoretické a praktické. U teoretických otázek nechme 

vždy skupině chvíli času, aby se její členové shodli na jednotné odpovědi, kterou pak nahlas 

řeknou (nebo třeba demonstrují na tabuli, modelu…). U praktických otázek chceme zabránit 
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tomu, aby jeden žák řešil úlohu a ostatní nedělali nic. Nejsnazším řešením pak je zahrnout 

více úloh, obvykle by tak dvě, tři měly stačit na to, aby alespoň ve dvojicích byl aktivní každý. 

Učitel/ka nesmí zapomenout počítat skóre a na konci vyhlásit nejúspěšnější skupinu, 

která může být podle obvyklých zvyklostí odměněna 

Ilustrace 

Téma: Lineární rovnice 

Možné kategorie: 1. Teorie, 2. Úlohy, 3. Slovní úlohy 

Ukázky možných otázek: 

1. Teorie: Jaký je obecný tvar lineární rovnice? Co to je ekvivalentní úprava? 

2. Úlohy: Kolik je zyx  , když 12,62,21  zyyxx ? 

3. Slovní úlohy: Honza s Petrem mají celkem 10 her na svých mobilech, Petr má přitom 

o dvě více než Honza. Kolik her má na mobilu Honza? 

 

Jak hra vypadá na tabuli? 

LINEÁRNÍ ROVNICE 

Teorie  Úlohy  Slovní úlohy 

1000 1000 1000 

2000 2000 2000 

3000 3000 3000 

4000 4000 4000 

5000 5000 5000 

 

 

5.2.9 Vír úloh 

Zdroj 

Převzato a předěláno z hry procvičující anglický jazyk 

Cíl 

Procvičování početních úloh 

Typ 

Skupinový či dvojice 
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Časová náročnost 

5-10 minut 

Příprava 

Nutná, vytisknuté úlohy a lepící hmota (Tack-it) 

Cílová skupina 

Všechny ročníky 

Popis 

Tato hra se dá hrát jak ve dvojicích, tak v menších skupinkách. Na začátku, nejlépe 

během nějaké jiné aktivity, která nepotřebuje dohled učitele, rozmístí učitel po třídě jisté 

množství papírků označených čísly či písmeny (nejvhodnější je kolem pěti). Papírky by 

neměly být na první pohled vidět, ale také by nemělo být těžké je nalézt, vhodné místo je 

třeba na stranu tabule otočenou ke zdi apod.  

Žáci se ve dvojici či ve skupině rozdělí na běžce a počtáře. Úkol běžců je nalézt papírek, 

jeho obsah si zapamatovat, doběhnout zpět ke svému partnerovi a jemu jej nadiktovat. 

Dvojice či skupina vítězí, jakmile dodají správné řešení úlohy.  

Existují dvě základní varianty této aktivity. V případě, že úlohy nejsou příliš časově 

náročné, lze na každý papírek napsat jednu (např. lineární rovnici). V opačném případě lze na 

papírky napsat třeba jednoduché početní úlohy, kde bude třeba zjistit výsledek a ten doplnit 

do hlavní úlohy, kterou dvojice či skupiny dostaly na začátku. 

Ilustrace 

Pokud bychom třeba probírali soustavu dvou lineárních rovnic, mohu žákům rozdat 

takovouto základní úlohu: 

)5(23)1(

)1(32





DxyC

yBxA
 

Na čtyřech papírcích rozmístěných po třídě potom může být: 

)1111/())322(221(

543212345

2/)7654321(

1))52(24(3









D

C

B

A

 

Výsledek by v tomto případě měl být 10,5  yx .  
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Varianta s nápovědou 

Zajímavou variantou této aktivita je, pokud žáci dostanou do dvojic seznam úloh, které 

je potřeba co nejrychleji vyřešit. Úlohy by neměly být zcela jednoduché. Po třídě potom na 

papírcích rozmístíme nápovědy, které mohou žákům s úlohami pomoci. Důležité je, že při 

řešení úloh by žáci neměli používat vůbec žádné pomůcky (v jistých případech lze 

samozřejmě něco povolit, ale nemělo by to být to, v čem jim pomáhají nápovědy). Na 

nápovědách potom mohou být třeba vzorečky nebo vybrané hodnoty některých funkcí. 

Nevýhodou hledání nápovědy je v tomto případě ztráta času. Lze ovšem postupovat i tak, že 

nápovědy má u sebe učitel/ka a žákům dává je za cenu trestných bodů. 
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6. Závěr 
 

I když některé výzkumy prokázaly, že hry rozvíjejí nejen znalosti a dovednosti žáků, ale 

i jejich komunikační a sociální kompetence, ve výuce matematiky se zejména ve vyšších 

ročnících užívají jen sporadicky. Cílem práce bylo upozornit poukazem na některé výzkumy, 

že hry by měly mít své pevné místo ve vyučování a také nabídnout několik konkrétních 

aktivit, které by si učitelé mohli vyzkoušet ve vlastních hodinách. Hry byly zpravidla 

modifikovány z her, které se běžně hrají v hodinách angličtiny. Hry jsem popsal z hlediska 

jejich cíle a uvedl jsem zpravidla i jejich vyzkoušení v praxi. Z mých zkušeností vyplývá, že žáci 

nejenom hry jako zpestření výuky vítají, ale také jsou při nich ochotni pracovat často 

mnohem více než při běžné výuce.  

Jádrem práce je kapitola týkající se návrhu a rozpracování vlastní hry, kterou jsem nazval 

Překládání. Ve dvou výukových experimentech se ukázalo, že hra může být přínosná zejména 

k tomu, aby si žáci uvědomili důležitost přesného vyjadřování se, a to například při 

definování pojmů nebo při konstrukčních zápisech. Dále hra slouží k tomu, aby si učitel mohl 

udělat dobrou představu o tom, jak na tom jeho žáci ve výše popsaných dovednostech jsou. 

Má tedy funkci diagnostickou. Experimenty ukázaly, že hru je dobré nejdříve důkladně 

vysvětlit a následně ji několikrát odehrát, aby se předešlo různým komplikacím a problémům 

vycházejícím z toho, že hra se dá jen velice obtížně monitorovat v jejím průběhu a drobná 

chyba na začátku ji může znehodnotit. 

Domnívám se, že největší překážkou většího užívání her zůstává nedostatek času spojený 

stále ještě s nedůvěrou mnoha učitelů v odpovídající funkčnost her. Tedy, že se vyplatí 

investovat do nich drahocenný čas výuky místo toho, aby se věnoval třeba klasickým 

metodám opakování. Na druhé straně právě dospívají generace, které jsou zvyklé i díky 

počítačům si od mládí hrát a které mají k hrám pozitivní vztah. Očekávám, že učitelé z těchto 

generací si tedy budou i více ochotni na hry čas udělat a se svými žáky se jim věnovat. 

Jakmile se takto zvedne „poptávka“, objeví se i více různých zdrojů her a postupem času by 

se hry mohly stát nedílnou součástí výuky matematiky.  

Ochota učitelů využít hry ve vyučování matematice by mohla stoupnout i díky tomu, že 

dostanou k dispozici hry, jejichž účinnost již byla ve výuce do jisté míry ověřena. Jedním 

z příspěvků je tato práce, ovšem celá problematika je otevřena dalšímu zkoumání. 
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Přílohy 

Příloha 1 - Výzkum 

1. Ve svých hodinách matematiky na druhém stupni hry 

používám velmi často  #2   9% 
 

používám  #4   17% 
 

občas používám  #7   30% 
 

používám zřídka  #3   13% 
 

nepoužívám vůbec  #1   4% 
 

druhý stupeň neučím  #6   26% 
 

 

2. Ve svých hodinách matematiky na třetím stupni hry  

používám velmi často  #0, 0% 
 

používám  #0, 0% 
 

občas používám  #4   17% 
 

používám zřídka  #13   57% 
 

nepoužívám vůbec  #5   22% 
 

třetí stupeň neučím  #1   4% 
 

 

3. Soutěže a hry do hodiny matematiky na druhém stupni 

zcela jistě patří  #10   43% 
 

zřejmě patří  #6   26% 
 

možná patří, možná ne, nejsem si j...  #2   9% 
 

zřejmě nepatří  #0, 0% 
 

určitě nepatří  #0, 0% 
 

druhý stupeň nevyučuji  #5   22% 
 

 

4. Soutěže a hry do hodiny matematiky na třetím stupni 

zcela jistě patří  #5   22% 
 

zřejmě patří  #6   26% 
 

možná patří, možná ne, nejsem si j...  #8   35% 
 

zřejmě nepatří  #3   13% 
 

určitě nepatří  #0, 0% 
 

třetí stupeň nevyučuji  #1   4% 
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5. S výrokem, že matematiky připadá většině žáků na druhém stupni nezajímavá, 

zcela souhlasím  #0, 0% 
 

docela souhlasím  #0, 0% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #5   22% 
 

moc nesouhlasím  #10   43% 
 

vůbec nesouhlasím  #3   13% 
 

druhý stupeň nevyučuji  #5   22% 
 

 

6. S výrokem, že matematiky připadá většině žáků na třetím stupni nezajímavá,  

zcela souhlasím  #0, 0% 
 

docela souhlasím  #5   22% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #5   22% 
 

moc nesouhlasím  #8   35% 
 

vůbec nesouhlasím  #4   17% 
 

třetí stupeň nevyučuji  #1   4% 
 

 

7. S výrokem, že učební plán nedává na druhém stupni prostor pro hry a soutěže  

zcela souhlasím  #1   4% 
 

docela souhlasím  #1   4% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #4   17% 
 

moc nesouhlasím  #6   26% 
 

vůbec nesouhlasím  #6   26% 
 

druhý stupeň nevyučuji  #5   22% 
 

 

8. S výrokem, že učební plán nedává na třetím stupni prostor pro hry a soutěže  

zcela souhlasím  #8   35% 
 

docela souhlasím  #8   35% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #1   4% 
 

moc nesouhlasím  #3   13% 
 

vůbec nesouhlasím  #2   9% 
 

třetí stupeň nevyučuji  #1   4% 
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9. S výrokem, že soutěže a hry jsou dobré jen pro malé děti  

zcela souhlasím  #0, 0% 
 

docela souhlasím  #0, 0% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #0, 0% 
 

moc nesouhlasím  #6   26% 
 

vůbec nesouhlasím  #17   74% 
 

 

10. Využití her a soutěží komplikuje především obtížná příprava. S tímto výrokem  

zcela souhlasím  #4   17% 
 

docela souhlasím  #8   35% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #1   4% 
 

moc nesouhlasím  #8   35% 
 

vůbec nesouhlasím  #2   9% 
 

 

11. Využití her a soutěží komplikuje především ne zcela jasný přínos pro vyučování 
matematiky.  

zcela souhlasím  #1   4% 
 

docela souhlasím  #3   13% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #2   9% 
 

moc nesouhlasím  #12   52% 
 

vůbec nesouhlasím  #5   22% 
 

 

12. Velikou překážkou pro využívání her a soutěží je časová náročnost jejich 
přípravy.  

zcela souhlasím  #4   17% 
 

docela souhlasím  #9   39% 
 

nemám na to vyhraněný názor  #3   13% 
 

moc nesouhlasím  #5   22% 
 

vůbec nesouhlasím  #2   9% 
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Příloha 2 – Definition of Game 
George W. Bright 
 
1. A game is freely engaged in. 
2. A game is a challenge against a task or an opponent. 
3. A game is governed by a definite set of rules. The rules describe all of the 
procedures for playing the game, including goals sought; in particular, the 
rules are structured so that once a player’s turn comes to an end, that 
player is not permitted to retract or to exchange for another move the 
move made during that turn. 
4. Psychologically, a game is an arbitrary situation clearly delimited in time 
and space from real-life activity. 
5. Socially, the events of the game situation are considered in and of 
themselves to be of minimal importance. 
6. A game has a finite state-space (Nilsson, 1971). The exact states reached 
during play of the game are not known prior to beginning of play. 
7. A game ends after a finite number of moves within the state-space.
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Příloha 3 - Překládání 

 

 

Pojem:  Krychle 

 

 

Definice: 

 

 

 

Pojem: 

 

 

 

 

 

Definice: 

 

 

 

 

 

 

Pojem: 

 

 

 

 

 

 

 

Definice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojem: 
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Příloha 4 – Překládání, geometrie  
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Příloha 5 - Hledání pokladu 
 

Jako jedna z mála skupin na světě jste získali přístup k supertajným informacím, které 

skrývají umístění jednoho z největších pokladů historie. Pokud jako první rozluštíte, kde je 

poklad ukryt a jaké heslo jej chrání, budete se moci těšit z jeho bájného obsahu. 

 

1. Město, kde se poklad skrývá 

- toto město naleznete tak, ţe sečtete všechny kořeny rovnic zde napsaných. 

Pokud potom posunete písmenka v zašifrovaném textu o výsledný počet pozic, 

získáte původní zprávu s umístěním pokladu. (nápověda – posunutím například 

o 1 změním A->B, B->C,…,Z->A, háčky a čárky ignorujeme) 

- 2x
2
 - 5x + 2 = 0   

- 2x
2
 – 9x – 18 = 0   

- x
2
 – 7x + 11 = 0   

- Poklad se nalézá v: MHURBMV 

 

2. Kód k truhle 

- abyste získali klíč k samotnému pokladu, musíte znát tajné heslo. Cesta 

k němu má dvě části.  

- První část – zjistit, jaký je graf funkcí f,g, které heslo určují 

f:graf funkce f je rovnoběţný s grafem funkce h: 2)9(
3

1
 xy  a 

prochází bodem M[– 6;4) 

g: funkce g má rovnici tvaru ax
2
+bx+c=0 a koeficienty a,b,c se získají 

takto: 

a = |n1 – n2|, kde n1 a n2 jsou kořeny rovnice n
2
 – 7n + 12 = 0 

b = 2(m1+m2), kde m1 a m2 jsou kořeny rovnice  4m
2
 – 12m + 5 = 0 

c = |p1|+|p2|, kde p1 a p2 jsou kořeny rovnice p
2
 + p = 6 

- Druhá část – Tajné heslo získáte tak, ţe grafy funkce nejprve zakreslíte do 

kartézské soustavy na tomto papíře a z písmen, které budou sevřeny grafy obou 

funkcí, sestavíte to správné slovo. 

 

Heslo k pokladu:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



P 8 

 

  

Příloha 6 - Technologický zázrak profesora 

Seltsamhirna 
 

Před několika dny byla v jednom domě na východním pobřeţí Spojených států nalezena 

pozůstalost po jednom poněkud výstředním vědci původem z Německa. Jelikoţ dokumenty 

tam nalezené nedávaly ţádný kloudný smysl, byly určeny k likvidaci. To by se o nich ale 

nesměla dozvědět efbíaj. Ti totiţ měli tip, ţe se v nich ukrývá klíč k velmi zajímavému 

objevu. Jenomţe je tak trochu zašifrovaný. Po prvních několika neúspěšných pokusech se 

podařilo pouze zjistit, ţe primární klíč má pět částí. Inu, povolalo se pět skupin odborníků 

k rozřešení této zvláštní otázky. A zde vstupujete do hry vy. 

Jakoţto vysoce specializovaná matematicko-dešifrovací jednotka si máte poradit s tím, s čím 

si celý úřad pro vyšetřování marně dlouho lámal hlavu. Tento dokument je to, co jste dostali 

do rukou. 

 

Část 1. 

 

A)   3723  xx , pro 2x  

 

   2)1(4  x , pro 32  x  

)(xf  

   4211  xxx , pro 53  x  

    

   1223  xx , pro 5x  

 

Váš výsledný kód baK  , kde a je počet, kolikrát se funkce mění z rostoucí na klesající, a 

b je maximum funkce na intervalu   , . 
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Část 2. 
Po rozluštění kódu bylo moţno spřáteleným dešifrovacím střediskem rozluštit obsah další 

zprávy. Ten zní takto: 

 
Můj neuvěřitelný prototyp je dobře schován. Abyste ho našli, musíte nejprve dojet do města 

HXKPXP (nápověda: 3)3()5(33 22  yyyy ) 

 

Odtamtud musíte pokračovat 10*A mil na sever.  

1

1)1(
6

23






A

AA
 

 

V malé vesničce, kde se naleznete, se vydejte k místnímu památnému stromu. Tam vyčkejte 

západu slunce a přímo proti němu ujděte B kroků. 

5,,4,17,3,9,2,5,1,3 B  

 

Tam se můţete pustit do kopání. Stroj není hluboko. Hodně štěstí! 
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Příloha 7 - Akce Zlatý Klíč 
 

Dnes mám pro vaši skupinu obzvláště zapeklitý případ. Potřebujeme najít kód k otevření 

jednoho programu. Tento kód se skládá ze dvou částí, klasický číselný kód a grafický kód. 

Právě grafická část nám dělá docela vrásky. Dokázali jsme zachytit přibliţný obraz, ale 

postrádáme pro něj nějaké exaktní vyjádření pomocí rovnic či předpisu, abychom jej mohli 

rekonstruovat. 

Jako obvykle na úkolu pracuje více skupin a prémie obdrţí jen ta nejrychlejší. 

Přibliţný obraz klíče: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaším úkolem je navrhnout předpis, který co moţná nejpřesněji vystihne tento tvar. Nenechte 

se zmást nedostatkem informací, měřítko nehraje roli. 

 

Krom samotného předpisu budeme potřebovat i číselný kód, ten se sestává z tří částí a pouze 

jejich sloţením dostaneme výsledek. K jednotlivým částem se nám podařilo získat takováto 

zadání: 

 

1. Číslice – A 

A má hodnotu takovou, aby obě následující funkce měli stejné hodnoty y pro všechna x 

z intervalu   ;11;  

1:)(

1:)(





yxAxg

xyxf
 

 

2. Číslice – B 

B je rovno součtu kořenů níţe uvedené kvadratické rovnice. 

0688 2  xx  

 

3. Číslice – C 

C je rovno počtu celých čísel v definičním oboru funkce h. 

53

23
:)(

2





xx

xx
xh  

 

Předpis pro grafickou část:     Číselný kód: 
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Příloha 8 – Práce žáků (Překládání) 
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Příloha 9 – Práce žáků (Překládání-geometrie) 
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Nesprávné řešení ţáků (zápis a konstrukce) 

 
 

 


