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Souhrn 

Diplomová práce se zabývá mimovýukovými matematickými aktivitami, jejichž 
prostřednictvím má učitel možnost zlepšit svůj edukační styl. Konkrétními aktivitami 
jsou nástěnková matematická soutěž a zájmový kroužek matematiky, které jsou nazvány 
Ematikou. Zmíněn je historický původ nástěnková Ematiky, vznik názvu Ematika 
a pojetí tohoto názvu v této práci. 

Nástěnková matematická soutěž je aktivita, při níž učitel nabízí dětem různé 
matematické úlohy na nástěnce. Pokud úloha děti zaujme, mohou ji v daném časovém 
termínu samostatně řešit. Svá řešení odevzdávají učiteli. Podle dohodnutého 
hodnotícího systému učitel dětem přiděluje body za správné řešení. 

V zájmovém kroužku matematiky nabízí učitel úlohy osobně, nikoli 
prostřednictvím nástěnky. Děti mohou řešit úlohy, které je zaujmou, samostatně i ve 
skupinách. V případě různých řešení probíhá diskuze, která nemusí být řízena učitelem. 
Hodnotící systém zatím nebyl zaveden. Učitel děti hodnotí pouze slovně. 

Nástěnková Ematika byla nejprve vedena třídní učitelkou. Převzala jsem vedení, 
provedla analýzu stávajícího způsobu zadávání úloh, organizace činnosti, hodnocení 
výsledků a při zohlednění reakcí dětí jsem vytvořila nová pravidla. 

Zkušenosti s nástěnkovou Ematikou vedly k založení zájmového kroužku 
Ematika, kde je učiteli umožněno vést aktivitu konstruktivněji, tzn. poskytnout žákovi 
radu či formulovat výzvu, diskutovat s ním o problému, prožívat s ním radost z nového 
objevu v momentě, kdy to žák potřebuje či očekává. 

Při vedení nové nástěnkové Ematiky a posléze i zájmového kroužku Ematiky byl 
sledován vliv poctu žáků, výběru úloh, způsobu organizace a hodnocení na zájem dětí 
o tyto mimovýukové aktivity. 

V práci jsou uvedeny konkrétní úlohy, zdůvodnění jejich výběru, očekávaná 
řešení, průběh hodiny s dětmi a komentář (hodin a konkrétních řešení). Analýzy 
dětských řešení úloh dokazují, že zájmový kroužek je jak pro děti, tak pro učitele ve 
srovnání s nástěnkovou Ematikou přínosnější. 

Text je doplněn vysvětlivkami odborných termínů (teoretická část). 

Práce nastiňuje další možnosti, které nabízí mimovýukové matematické aktivity, 
např. propojení matematiky s turistikou či vlastivědou. 



Abstract 

The thesis focuses on after school mathematical activities which may help the 
teacher to improve his education style. A notice board mathematical competition and 
a maths study group both named Ematika are the activities mentioned in this paper. The 
origin of the notice board competition Ematika, the origin of the name Ematika and the 
interpretation of this name in the thesis are also mentioned too. 

At the notice board mathematical competition the teacher puts various 
mathematical tasks on the notice board and the children solve individually the tasks they 
like in a given period of time. They give their solutions back to the teacher who 
evaluates them according to the arranged evaluating system. 

At the maths study group the teacher offers the tasks personally, not on the notice 
board. Children may solve individually or in groups the task they like and the 
discussions for various solutions are under way. Evaluation system has not been 
arranged yet. The teacher evaluates the children by oral assessment. 

At first the notice board mathematical competition was led by a class teacher. 
I took on the activity conducting and after making an analysis of the current way of 
setting the tasks, the activity organization and the evaluation system I set up new rules 
of the activity (I also took in account the children's response.). 

Experience with the notice board competition led to the establishing of a maths 
study group. The teacher has an opportunity to lead the activity in a more constructivist 
way i.e. to advise, to form a challenge, to talk over a specific problem, to enjoy the joy 
of a new finding together with the child at the moment the child needs it and expects it. 

The influence of the number of pupils, selection of the tasks, the way of 
organisation and evaluation on the pupils' interest in the after school activities was 
searched during both the notice board mathematical competition and the maths study 
group. 

Particular tasks, giving reasons for selecting them, expected solutions, activity 
course and comments are mentioned in the thesis. The analyses of the children solution 
prove that the study group is more effective than the notice board competition both for 
the teacher and the children. 

There are explanatory notes of the technical terms added (theoretical part). 

The paper propose another possibilities of the after school mathematical activities, 
e.g. subjects relations (Maths and Civic education). 
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1 ÚVOD 

1.1 Volba tématu 

Moje prvotní myšlenka, týkající se tématu diplomové práce, nebyla úplně jasná. 
Jediné, čím jsem si byla jista, byl okruh matematiky, kterým bych se chtěla zabývat -
geometrie. Přesněji - geometrie rovinná. 

Byla jsem ovlivněna mým studijním pobytem ve Finsku, kde jsem měla možnost 
studovat v zimním semestru v roce 2003 v rámci programu Socrates-Erasmus. 
Navštěvovala jsem zde kurz geometrie nazvaný Geometric Thinking. Přednášky 
a semináře vedl Prof. George Malaty, původem z Maďarska, dnes působící na 
University of Joensuu ve Finsku. Čeští studenti měli možnost jej také poznat v květnu 
roku 2005, kdy vedl přednášku a seminář na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci na téma Understanding of Mathematics. Přednáška byla zaměřena na 
problematiku porozumění a vytváření pojmových struktur v matematice, konkrétně pak 
na porozumění žáka v rámci primárního vzdělání. Na vystoupení navazoval seminář 
„What are the reasons behind the success in mathematics". Bohužel jsem se tohoto 
vystoupení nestihla zúčastnit. 

Přednášky v Joensuu byly vedeny v anglickém jazyce pro všechny mezinárodní 
studenty i pro studenty finské. Jak se v průběhu přednášek i seminářů ukázalo, 
středoevropští studenti (čeští, francouzští) měli mnohem lepší předpoklady pro řešení 
problematiky rovinné geometrie, a tak se s námi Prof. Malatymu dobře pracovalo, jak 
nám sám dal najevo. Potěšilo nás, že prý čeští studenti patří mezi jedny z nejlepších 
v matematice. Přičítám to dobré kvalitě vzdělávání na vysokých školách u nás. 

Vedení seminářů i přednášek bylo velmi podobné tomu u nás, byl nám vždy dán 
prostor pro vlastní objevování, plnili jsme zadané úkoly a studovali i doma. 

Pro ilustraci popíši, jak jedna z přednášek probíhala: Profesor namaloval na tabuli 
postavu a ptal se nás, co namaloval. Obraz, zněla odpověď. Není to skutečná osoba, je 
to jen reprezentace dané osoby - obraz. Poté nakreslil na tabuli několik různých „bodů" 
- puntíků a stále zmenšoval jejich velikost. Otázka zněla: Který z těchto bodů je 
nejlepší? Jak zakreslit ještě menší bod? Přivedl nás tak k myšlence, že bod nemusí, 
a vlastně ani nemůže být vidět a stále existuje. Nicméně žádný z těchto bodů není 
skutečný - opět jsou to jen tečky či puntíky, tj. obrazy bodů - je to stejné jako 
u předchozí osoby. Cokoli, co nakreslíme v geometrii, je pouhým obrazem, nejedná se 
o skutečný čtverec, kruh apod., protože vše je kresleno pomocí bodů a nakreslit 
skutečný bod je nemožné. Pokud jsou tedy všechny body pouhými obrazy, musí být 
vše, co je tvořeno body, taktéž pouhým obrazem. Stejná problematika je rozvinuta 
v (Hejný, Jirotková 1999), kde autoři uvádějí, že skutečné geometrické objekty existují 
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pouze v našem vědomí, či představě, kde jsou ideální. Tudíž pojmy jako čtverec jsou 
abstraktní, a to, co kreslíme, jsou pouze jakési jejich modely. 

Byli jsme vedeni ke k o n s t r u k t i v i s t i c k é m u přístupu vyučování, 
tj. nepředávat dětem poznatky, ale ptát se návodnými otázkami, diagnostikovat problém 
v porozumění, vymýšlet a formulovat úlohu, která by vhodně napomohla získání 
daného poznatku. Tuto tezi vyjadřuje metaforicky čínská moudrost: „Když dáš člověku 
rybu, nakrmíš ho dnes, ale když ho naučíš lovit ryby, nakrmíš ho na celý život" (Hejný, 
Michalcová 2001). 

Profesor prosazoval metodu „learning by doing" - učení se konáním. K tomu 
připojil tezi tzv. učení ve spirále, tj. učit děti jeden koncept několikrát v průběhu jejich 
učení a vývoje. Po každé však musíme koncept přizpůsobit nové úrovni myšlení 
a poznání, ke které dítě dospělo. Moderní název pro tento způsob učení je 
konceptivismus . 

Tento způsob výuky je běžný i u nás, a to i v jiných předmětech než v matematice. 
Není to tedy specifikum Prof. Malatyho. Je dokonce možné tuto metodu přirovnat 
k metodě Prof. Hejného nazvané TGM, tj. teorie generických modelů, v níž je 
poznávací proces žáka popsán od uchopování i z o l o v a n ý c h modelů, přes 
g e n e r i c k ý model až k a b s t r a k c i (Hejný, Kuřina 2001; Hejný 2004c). 

V seminářích a přednáškách Prof. Malatyho se objevila témata jako problematika 
chápání bodu (velikost bodu, dělení bodu), velikost úsečky (týkající se poctu bodů, 
z kterých se skládá - různě dlouhé úsečky mají shodný počet bodů), popis a sestrojení 
trojúhelníku a mnohoúhelníků apod. 

Jako příklad zmíním uvedení do problematiky poctu bodů, které tvoří úsečku. 
Nejprve jsme si nakreslili libovolně dlouhou úsečku, vyznačili jsme její střed. Poté jsme 
vyznačili střed poloviny původní úsečky, a tak to pokračovalo obdobným způsobem 
několikrát po sobě, až bylo na úsečce tolik bodů, kdy začalo být patrné, že kdybychom 
takto pokračovali dále, nakonec bychom ani nebyli schopni středy úseček na úsečce 
původní vyznačit, protože délka půlených úseček se stále zmenšovala a jejich krajní 
body se stále přibližovaly k sobě. A tak jsme dospěli k závěru, že na úsečce je (musí 
být) nekonečný počet bodů nezávisle na délce úsečky. 

Téma zavádění pojmů a porozumění dětí strukturám pojmů mne zaujalo natolik, 
že jsem byla rozhodnuta zvolit jej za téma své diplomové práce. Po mnoha diskuzích 

1 Jedná se o překlad anglického slova ,, conceptivism ", které použil Prof. Malaty v průběhu výkladu. 
Nejsem si jista, zda není toto slovo v anglickém jazyce vymezeno jinak, ale českému překladu 
odpovídá nejvíce termín konceptualizace (conteptualization). Tento termín je chápán jakožto 
poznávací proces, v němž se za pomoci myšlenkových operací osvojují pojmy; kdy lze celý proces 
rozložit do určitého počtu svébytných aktů (Hartl, Hartlová 2000). 
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s vedoucí diplomové práce jsem však došla k názoru, že vhodnost zavádění pojmů jako 
je bod, úsečka apod. již na počátku 1. stupně je sporná. Má své výhody i nevýhody; 
pozitivní přínos pro žáky může mít převážně pouze v tom případě, že vyučující 
připouští diskuzi a nesděluje poznatky o takto abstraktních pojmech formálně. 

Po návratu ze studijního pobytu jsem proto svůj záměr po mnohých úvahách 
změnila. Největším impulsem k tomu byla má spolupráce na projektu IIATM 
(Implementation of Innovative Approaches to the Teaching of Mathematics) v rámci 
EU programu Socrates-Comenius 2.1. - Evropské projekty zaměřené na vzdělávání 
pedagogických pracovníků, k němuž mne přizvali jeho koordinátoři a řešitelé 
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., a RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (KMDM PedF UK). 

Tento projekt je zaměřen na podporu konstruktivistického přístupu učení 
v matematice, na posun postoje učitele k výuce matematice směrem ke 
konstruktivistickým metodám. S tím souvisí i změna role učitele ve třídě, který přenáší 
větší zodpovědnost za učení se na žáky. Cílem projektu je umožnit dětem porozumění 
základním poznatkům, uvědomění si smysluplnosti matematiky a jejího propojení 
s realitou. Výsledkem tohoto přístupu učitele k žákům by měl být pozitivnější postoj 
žáků k matematice (http://www.pedf.cuni.cz/kmdm/). 

Projekt je rozdělen na několik částí. Každá část se zabývá jedním tématem a je 
zpracována jedním z pěti týmů ze čtyř různých univerzit: 
• Universität Kassel, Německo - Geometrie pravidelného n-úhelníku 
• Aristotle University of Thessaloniki, Řecko - Numerace 
• School of Education and Social Sciences, University of Derby, Velká Británie -

Patterns - Pravidelnosti 
• Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, Česká republika - dvě 

skupiny: 
- 3D geometrie - Sítě krychle 
- Funkční myšlení 

V tomto projektu působím jako tzv. experimentální student. To znamená, že 
spolupracuji s experimentálním učitelem (cooperating teacher) a spolu s ním ověřuji 
nové postupy a sama řeším úlohy z prostředí 3D geometrie. 

Mým spolupracujícím experimentálním učitelem se stala PhDr. Jitka Michnová 
(dále Jitka), učitelka na ZS Školní v Neratovicích. Jitka započala ve své třídě projekt 
Ematika (vysvětleno dále), a protože se ukázalo, že nároky dětí jsou příliš vysoké 
a Jitka sama není schopna reflektovat jejich požadavky tak, jak by bylo vhodné a jak by 
sama chtěla, poprosila mne o pomoc. Ráda jsem její nabídku přijala a začala jezdit do 
Neratovic, kde jsem celý projekt Ematiky převzala. 
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Po několika návštěvách a ohlasu Ematiky jsem začala zvažovat změnu svého 
tématu diplomové práce, které znělo „Cesta k porozumění geometrickým pojmům". 
Téma Ematiky se ukázalo velice široké a velmi přínosné nejen pro mne, ale i pro ostatní 
učitele. Proto jsem se rozhodla pokusit se ve své diplomové práci najít nejvhodnější 
a nejefektivnější přístup Ematiky, tak aby byl přínosný a příjemný pro žáky i pro 
učitele. 

1.2 Pojetí Ematiky 

V předchozí kapitole se zmiňuji o Ematice. V této kapitole bych ráda vysvětlila, 
co se pod tímto názvem skrývá, resp. co já nazývám Ematikou. 

Původně byl název Ematika jménem vymyšleným pro opičku. Táborová hra, kdy 
tato opička Ematika zadávala matematické úlohy slovenským dětem, byla po 
prázdninách inspirací pro vytvoření celoroční soutěže, kdy učitel dával na nástěnku 
různé matematické úlohy a dobrovolníci je ve svém volném čase řešili a získávali za svá 
správná řešení body (blíže viz kap. 3.2.1). 

Tímto způsobem probíhala Ematika i u Jitky ve třídě. A v této formě jsem ji také 
převzala. 

Postupem času se průběh soutěže začal měnit, ale název Ematika zůstal. A tak 
jsem v Neratovicích vedla Ematiku, kdy byly sice úlohy vyvěšeny na nástěnce a děti 
měly čas je řešit v daném časovém intervalu, ale jednou za týden se konala také tzv. 
hodina Ematiky, kdy jsem představovala nové úlohy na nástěnce, děti řešily nové 
i starší úlohy a úspěšní řešitelé poskytovali rady těm neúspěšným. 

I hodiny Ematiky byly dobrovolné, a tak se struktura Ematiky příliš nezměnila. 
Stále se soutěžilo v rámci třídy a na konci školního roku byli vyhodnoceni ti 
nejúspěšnější. 

Název Ematika j sem však převzala i pro zá jmový k r o u ž e k matematiky, který 
jsem zavedla přibližně půl roku po ukončení Ematiky v Neratovicích na základní škole, 
kde působím jako vyučující na druhém stupni. Důvody, které mne vedly ke změně 
Ematiky nástěnkové na zájmový kroužek, jsou rozepsány v kap. 3.2.14 a 3.3. 

Struktura Ematiky nástěnkové, tj. původní, a zájmového kroužku Ematika se 
výrazně liší. Zpočátku jsem měla záměr umísťovat úlohy na nástěnku, ale nakonec 
nebyla nástěnka využita. A tak z původní Ematiky zbyl snad jen tento fakt: zadávané 
úlohy jsou převážně nestandardní. Jak se změnila pravidla, způsob hodnocení apod. je 
blíže popsáno v již zmíněných kapitolách. 

Proč jsem tedy ponechala původní název Ematika, když tento kroužek s původním 
cílem Ematiky zdánlivě nesouvisí? Název Ematika je v mé práci jakousi červenou 
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nitkou, spojující můj postup od Ematiky v Neratovicích až k zájmovému kroužku 
v Praze. 

Domnívám se, že použití termínu Ematika, jakožto názvu zájmového kroužku 
matematiky, nijak tento termín nepoškodilo a nezneužilo. 

1.3 Cíl práce 

V této kapitole vymezím cíl mé práce. 

Cílem mého diplomového úkolu je najít formu Ematiky: 

1. Z hlediska organizace: 

a) Sociální: 

• zda Ematiku pořádat v rámci třídy či nikoli, 

• jaký počet žáků je pro učitele únosný z hlediska možnosti individuálního 
přístupu a aby stále byla Ematika pro žáky přínosná, 

• zda je pro děti i pro učitele důležité a určující, kolik dětí se Ematice 
věnuje, 

• formulovat smysluplná pravidla (zaměřit se na tvorbu pravidel, zda jsou 
pravidla vůbec nutná, co by mělo být v pravidlech Ematiky nutně 
obsaženo apod.) 

b) Hodnocení: Protože jsem přebrala Ematiku od jiného vyučujícího, který již 
měl svůj systém hodnocení, využila jsem jeho zkušeností a pokusila se 
hodnotící systém mírně změnit a zjistit, co dětem více vyhovuje. Při práci 
s dětmi jsem se snažila najít nejefektivnější způsob hodnocení - měl by stále 
vzbuzovat určitou formu soutěživosti, ale neměl by děti stresovat, a tím je 
demotivovat v případě jejich neúspěšnosti. 

c) Formy zadávání úloh: Původní formou zadávání úloh Ematiky bylo vyvěšení 
úlohy na nástěnku a následné řešení úlohy dětmi. Za cíl v této části jsem si 
kladla zjištění, zda je tato forma zadávání úloh pro žáky dostatečně atraktivní, 
jakou formou poskytovat rady a vysvětlení k úlohám. V neposlední řadě jsem 
chtěla vyzkoušet, jak odlišně děti reagují na úlohy zadávané na nástěnce 
a zadávané jim přímo (tj. na kroužku, kdy je úloha zadána a vysvětlena 
a učitel má větší šanci žáka motivovat). 

d) Formy předávání výsledků: Tímto dílčím cílem jsem měla na mysli nalezení 
vhodného způsobu, jak dětem sdělovat jejich úspěchy či neúspěchy. 

2. Z hlediska výběru úloh: 

Toto byl jeden z hlavních cílů, který jsem si ve svém diplomovém úkolu položila. 
Výběr úloh je totiž pro úspěšnost Ematiky zásadní. Při výběru úloh musí mít 
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vyučující na zřeteli věk dětí (a tím jejich schopnosti a úroveň poznání), počet dětí 
(v zájmovém kroužku) apod. Chtěla jsem zjistit, co všechno by mělo mít vliv na 
výběr úloh, jak je možné reagovat v průběhu práce na řešení žáků apod. 

3. Z hlediska přínosu pro učitele (zadavatele Ematiky): 

Mým cílem bylo bližší poznání dětí v kroužku (či ve třídě) prostřednictvím jejich 
matematického chování, tzn. jejich řešení úloh a také jejich chování ve skupině. 
Prostřednictvím evidence a analýzy řešení dětí je možné vybudovat spolupráci 
s třídním učitelem, který může na způsoby řešení a práce reagovat ve svých 
hodinách matematiky. 

Tudíž cílem bylo zodpovědět otázku: Co může učitel získat hlubší analýzou řešení 
svých žáků? 

4. Z hlediska přínosu pro žáky: 

V tomto směru jsem sledovala, jaký vliv má Ematika a její průběh na žáka jak 
v hodinách matematiky, tak v běžné výuce; zda je možné záměrně působit na 
dětské sebevědomí skrze správně vybrané úlohy. Zda se může díky 
individuálnějšímu přístupu v Ematice změnit žákův postoj k matematice. 

Cílem mé diplomové práce je vytvořit soubor osvědčených úloh, které bude 
možné různě obměňovat a doplňovat s ohledem na počet dětí, věk dětí, na učivo, které 
děti znají apod. a které bude možné využít ať již při matematickém kroužku nebo při 
běžných hodinách matematiky. 

Cílem mé práce tedy nebylo provádění kvalitativních ani kvantitativních analýz 
žákovských řešení (i když několik analýz se v práci objevuje), ale především získání 
zkušeností (teoretických i praktických poznatků) pro doplňkové aktivity v matematice. 
Proto věnuji pozornost především sobě, jakožto učiteli, jak vhodně reagovat, pomoci 
dítěti, poučit se z vlastních ale i z dětských chyb a správného jednání. 

Nemohu s jistotou říci, že mým pracovním cílem je výuka na 1. stupni ZS, 
nicméně velmi ráda zůstanu s dětmi tohoto věku v kontaktu právě prostřednictvím 
Ematiky či jinak nazvaného zájmového kroužku matematiky. K takové práci mi budou 
získané zkušenosti i vytvořený soubor ověřených úloh velkými pomocníky. 

Doufám, že nejen tento soubor úloh, ale celá diplomová práce, bude inspirací 
dalším nápadům nejen mým ale i jiných studentů či vyučujících, a tak budou hodiny 
matematiky pro děti efektivnější a lákavější. 
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2 TEORETICKÁ CAST 

V praktické části se často odvolávám na různé publikace a články (některé 
parafrázuji, jiné cituji), které lze dohledat v seznamu použité literatury. Není tedy pro 
práci natolik zásadní rozepisovat se příliš teoreticky o daných problematikách. 

Z tohoto důvodu je teoretická část práce pojata jako výkladový slovník termínů, 
které se v průběhu práce objevují a nemusí být široké veřejnosti srozumitelné. Uvádím 
jejich vysvětlení buď podle uvedených autorů, případně uvádím své vlastní vnímání 
daného pojmu a v tomto významu jej používám v celé práci. V případě, že uvádím 
několik autorů a jejich vymezení pojmu, vyjadřuji tím osobní souhlas se všemi 
variantami vymezení, které se často doplňují. Termíny uvedené v této kapitole jsou 
vždy poprvé, kdy se objevují v textu, psány v jiném fontu, aby čtenář věděl, že je možné 
toto slovo hledat ve vysvětlivkách (př. a b s t r a k c e ). 

abstrakce Jedna z etap procesu poznání - hlubší vhled do daného poznání 
(Hejný, Jirotková 1999). 

Psychologická činnost, pomocí níž jsou odkrývány podstatné 
vlastnosti předmětů nebo vztahy mezi nimi; též výsledek této 
činnosti; způsob myšlenkového postižení předmětu, jehož 
pomocí se vymezuje určitá stránka či vlastnost věcí, které nelze 
smyslově odlišit; výsledkem jsou pojmy, které nelze vnímat 
nebo si představit (Hartl, Hartlová 2000). 
Rozbor; myšlenkové rozčlenění celku na části, vlastnosti nebo 
souvislosti pro určení podstatných znaků zkoumaných pojmů 
(Hartl, Hartlová 2000). 

Začíná poznáním, že některé izolované modely jsou skoro 
stejné. Pokračuje poznáním, že tyto modely se mohou navzájem 
zastupovat. Končí volbou generického modelu (př. generický 
model pro počítání jsou prsty) (Hejný, Jirotková 1999). 
Postupné nabývání zkušeností s konkrétními případy budoucího 
poznání (Hejný, Jirotková 1999). 

Poznatek, který je uchován pamětí a jeho nositel vlastně 
nerozumí tomu, co si pamatuje (Hejný, Jirotková 1999; Hejný 
2004c). 

individuální přístup Postulát o tom, že učitelé mají respektovat specifické vlastnosti 
jednotlivých žáků, např. individuální styl učení, tempo učení aj., 
což je při naplněnosti běžných tříd v praxi stěží proveditelné 
(Průcha, Walterová, Mareš 2003). 

analýza 

etapa generického 
modelu 

etapa izolovaných 
modelů 

formální poznatek 

7 



konstruktivistické 
vyučování 

mechanizmus 
nabývání poznání 

model 

modelování 

motivační klima 

nestandardní 
(netradiční) úloha 

obraz 

Vyučování, při kterém učitel nepředkládá žákovi hotové kusy 
poznání, ale ukazuje mu cesty, kterými se on sám může 
k takovému poznání dopracovat; učitel je ochoten 
vyposlechnout si žákovo vyprávění o jeho hledání řešení, 
dovede být žákovi dobrým partnerem v debatě a dokáže s ním 
sdílet radost, která doprovází žákův nový objev. Učitel, který 
učí konstruktivně, vede žáka k tomu, aby si na základě vlastních 
zkušeností konstruoval svůj vlastní obraz matematického světa. 
Žák hraje v konstruktivisticky vedené výuce aktivnější roli než 
ve výuce transmisivní (Hejný, Michalcová 2001; Stehlíková 
2004). 

Proces učení se je řízený poznávacím mechanizmem, který je 
popsán pomocí pěti etap: 1. motivace, 2. etapa izolovaných 
modelů, 3. etapa generického modelu, 4. abstrakce, 5. etapa 
krystalizace (Hejný, Jirotková 1999; Hejný 2004c). 

Výsledek modelování - např. matematický model, trojrozměrný 
model aj. (Průcha, Walterová, Mareš 2003). 
Obraz něčeho; postihuje strukturu nebo funkci nějakého 
systému, vystihuje určité vztahy v zjednodušené situaci, je 
neúplným zobrazením skutečnosti (Hartl, Hartlová 2000). 

V metodologii vědy konstrukce zjednodušeného obrazu (např. 
matematického) reality, který umožní studovat modelovaný 
objekt, systém nebo proces, formulovat předpovědi jeho 
chování, popř. testovat intervenční strategie (Průcha, Walterová, 
Mareš 2003). 

Jevy, které probíhají v cílové skupině pod vedením příslušného 
učitele dlouhodobě. Odráží kvalitu vzájemných vztahů uvnitř 
skupiny, míru spolupráce žáků, jejich vztah k učiteli, ale také 
postoje žáků ke studovanému předmětu (Trch, Zapotilová 
2004). 

Úloha, která se téměř nevyskytuje v běžných učebnicích. 

Zobrazení geometrického objektu (př. přímka je zobrazena 
přímou čárou, bod je zobrazen tečkou apod.) (Hejný, Jirotková 
1999). 
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pojem 

propedeutika 

sebereflexe 

standardní úloha 

transmisivní 
vyučování 

zájmový kroužek 

Zobecněná představa o něčem, vyjádřená jedním či více výrazy 
přirozeného nebo formálního jazyka. V oblasti vědy jsou pojmy 
základem teorií, jsou zpravidla definovány jako termíny. 
Osvojování abstraktních pojmů jako součásti vývoje myšlení 
a jazyka dítěte a složek učiva některých předmětů je 
objasňováno teoriemi J. Piageta aj. (Průcha, Walterová, Mareš 
2003). 

Průprava (Průcha, Walterová, Mareš 2003). 

Uvedení do vědního oboru, výklad pojmů, cílů a metod (Hartl, 
Hartlová 2000). 

Obecně zamyšlení se jedince nad sebou samým, nad svou 
osobností, ohlédnutí se zpět za svými činy, myšlenkami, postoji, 
city, rekapitulování určitého úseku vlastního života či vlastního 
chování a rozhodování v situacích, které jsou pro daného 
člověka významné. Cílem je zhodnotit sebe sama, rozhodnout, 
co a jak změnit, zvolit strategii pro budoucnost (Průcha, 
Walterová, Mareš 2003). 

Úloha, která se často objevuje v běžných učebnicích. 
Vyučování zaměřené na výkon žáka. Jak již latinské slovo 
„transmise" říká, jedná se o přenos vědomostí z hlavy učitele do 
hlavy žáka (Hejný, Jirotková 1999; Hejný 2004b). 
Organizační forma mimotřídní nebo mimoškolní činnosti, jejímž 
obsahem je rozvíjení určité zájmové činnosti (Průcha, 
Walterová, Mareš 2003). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Ematika - vznik názvu 

V první kapitole praktické části nejprve nastíním historii vzniku názvu a celé 
soutěže Ematika. 

Idea této soutěže se zrodila v roce 1976, kdy byly o prázdninách organizovány 
dva tábory (Tábory mladých matematiků), první celoslovenský v Tatranských 
Mlynčekoch (vedl M. Hejný), druhý východoslovenský ve Spišské Nové Vsi (vedl 
L. Gavalec). Významnou společnou akcí byly dvě jednodenní vzájemné návštěvy dětí 
z táborů, kdy bylo v průběhu jednoho dne organizováno množství různých sportovních, 
výtvarných a kulturních soutěží. Matematická soutěž dvou pětičlenných družstev měla 
však tvrdý soutěživý charakter. Žáci si vzájemně dávali úkoly a řešili je. 
Východoslovenské děti měly ve svém logu kácátko Mat, které v soutěži dávalo úkoly za 
jejich družstvo. Děti z tábora v Tatranských Mlynčekoch v reakci na tuto výzvu 
okamžitě vytvořily vlastní logo - opičku vykukující ze sudu nazvanou Ematika. 
Sympatické bylo, že tímto rozkladem slova mat-ematika přispěly ke klimatu spolupráce 
v celé soutěži. Po návratu do třídy v září 1976 děti naléhaly na učitele, aby vytvořil 
celoroční soutěž, v níž opička Ematika bude každý týden dávat několik úloh pro 
dobrovolníky. Tuto soutěž pak M. Hejný ve svém experimentálním vyučování vedl až 
do roku 1989 (Kratochvílová 2004, s. 301). 

3.2 Ematika v Neratovicích 

3.2.1 Ematika od Jitky 

Dříve než začnu psát o Ematice, kterou jsem vedla v Neratovicích já, ráda bych se 
zmínila o Ematice, kterou vedla Jitka - třídní 5. třídy, ve třídě přede mnou. 

Jitka je velmi cílevědomá, co se týče získávání znalostí a dovedností, které může 
využít při výuce dětí. Dálkově vystudovala Pedagogickou fakultu a během jednoho roku 
po získání titulu Mgr. obhájila i titul PhDr. Po dobu mého kontaktu s ní bylo možné 
vypozorovat podle mého názoru velmi dobrou Jitcinu vlastnost - pokud Jitka zjistí, že 
nemá dostatek znalostí v dané problematice, začne se jí intenzivně věnovat, aby tento 
problém odstranila. A tak to bylo i s matematikou, ze které napsala jak diplomovou 
práci (na téma Ctvereckovaný papír jako cesta ke konstruktivistické pedagogice), tak 
práci rigorózní. Se svou diplomovou prací se umístila na prvním místě celostátní 
soutěže SVOC v kategorii diplomové práce z didaktiky matematiky, kombinované 
studium. Na Jitce tuto vlastnost obdivuji. Je pro mne obrovskou motivací k vlastnímu 
sebevzdělávání. 
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Jitka otevřeně říká, co si myslí, ve svém jednání je ale opatrná a uvážlivá. Vztah 
k vedení školy má spíše neutrální až negativní, stále ale výrazně lepší než vztahy 
s ostatními kolegyněmi (kromě Mgr. Ireny Krocárkové, která s námi na projektu IIATM 
spolupracuje také), které Jitce závidí spolupráci s Pedagogickou fakultou a odmítají její 
inovativní způsob učení matematice. Naopak, jak zmiňuje Jitka, vedení její základní 
školy podporuje snahy učitelů o příznivé klima pro tvořivé vyučování na škole 
(Krocárková, Michnová, 2005). 

Ve svých hodinách matematiky, které jsem měla tu možnost shlédnout, Jitka často 
využívá skupinové práce, kdy záměrně tvoří heterogenní skupiny dětí s odlišnou úrovní 
schopností a dovedností v matematice. Děti se tak učí od sebe navzájem. Skupinová 
práce v její třídě je většinou úspěšná. 

Styl výuky, který u Jitky převládá, je převážně konstruktivistický, i když se 
objevuje i přístup t r a n s m i s i v n í . Jak říká sama Jitka: „Používám pedagogiku 
konstruktivistickou i tradiční, kooperaci i soutěž, aktivizacní metody i.... Prostě dělám 
všechno, co znám a vše s mírou. Mým stylem vyučování je měnit metody a formy práce 
ve všech předmětech. Jsem přesvědčená o tom, že každému dítěti vyhovuje něco jiného. 
Podle toho prakticky stavím školní den." 

V hodinách čehokoli jsou tak žáci zvyklí pracovat jak ve skupinách, tak 
samostatně, z čehož vyplývá, že i v hodinách matematiky je skupina i samostatná práce 
na denním pořádku. Poměrně pravidelný model hodiny vypadá asi takto: žák dostane 
úlohu a samostatně ji řeší - žák řešení konzultuje se sousedem, případně řešení opraví -
žáci konzultují svá řešení ve skupině (většinou čtyřčlenné) - mluvčí skupiny oznamuje 
výsledek úlohy ostatním ve třídě - ostatní mluvčí souhlasí (většinou) nebo nesouhlasí -
v případě souhlasu máme vyřešenou úlohu; v případě nesouhlasu rozhodne 
argumentace. 

Ještě předtím, než se zmíním o Ematice, která zde probíhala, udělám drobnou 
charakteristiku třídy. Ematika probíhala v 5. ročníku, tj. děti 10-11leté. Ve třídě bylo 
23 dětí, a to 10 chlapců a 13 děvčat. Děti nemají výrazné problémy s matematikou, ba 
dokonce spousta dětí je v matematice výborná. 

O realizaci Ematiky začala Jitka uvažovat v průběhu projektu IIATM a rozhovorů, 
které při projektu proběhly. K myšlence Ematiky nás přivedl Prof. Hejný, který měl 
s touto problematikou mnoho vlastních zkušeností. Původní myšlenka se měla týkat 
toho, aby žákům byly zajímavou formou nabízeny n e t r a d i č n í ú lohy , tedy takové, 
se kterými se v učebnicích běžně nesetkávají. 

Ve třídě začala Jitka tak, že jednoduše připevnila na nástěnku dvě netradiční 
úlohy a sledovala, jak děti zareagují. Svá řešení měly děti připevnit na nástěnku. 
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Úlohy vypadaly takto: 

1. 1/2 tyče je natřená modrou barvou, 1/3 červenou barvou, zbytek je bílý a je to 
5 cm. Jak dlouhá je tyč? 

2. Kolik kg váží cihla, když váží 1 kg a půl cihly? 

Úlohy vzbudily okamžitě pozornost žáků a objevovala se i různá řešení. Žádné 
řešení však nebylo správné. První správné řešení se na nástěnce objevilo třetí den po 
uvedení úloh. Společně s ním bylo na nástěnce i mnoho nesprávných řešení. Protože 
Jitka průběh dění na nástěnce pečlivě sledovala, došlo jí, že tudy cesta nevede. Rada 
dětí s nesprávným řešením totiž přišla k polovině cesty a potřebovala jen lehce navést, 
aby úlohu vyřešila. Jenomže každé dítě postupovalo trochu jinak a za běžného 
každodenního provozu se pro Jitku i n d i v i d u á l n í p ř i s t u p stal nereálným. 

Toho dne Jitka třídě oznámila, že na nástěnce je jedno správné řešení. Během 
přestávek o tom děti diskutovaly. Dožadovaly se odměny za vyřešení úlohy. Jinými 
slovy ve třídě se objevila potřeba jasně zformulovat pravidla. Jitka dětem slíbila 
„jakýsi" bodový systém a body za správné řešení. To je povzbudilo a následující den 
hned zrána se objevila další správná řešení. Hotová lavina správných řešení přišla 
během vyučování. Děti už jednoduše pochopily, které řešení je správné, a za účelem 
získat body, opsaly správné řešení původních a skutečných řešitelů. 

To byla výzva pro vyučující. Uskutečnila třídní diskuzi na téma Ematika a my, 
kde byly projednány otázky, zda chtějí vůbec děti mít Ematiku ve třídě (souhlas) a jak 
to udělat, aby nikdo nepodváděl. Děti samy přišly s návrhem, že řešení by měla být 
tajná a úlohy bodované, aby je to bavilo. Přišly i s nápadem mít za různou náročnost 
úlohy různý počet bodů. 

Na základě událostí Jitka formulovala pravidla. Rafinovaně v nich v podstatě 
neřeší náročnost úlohy ona sama, ale doba, po kterou úlohy visí na nástěnce bez 
správného řešení. 

1. Každá úloha, která se na nástěnce objeví, je od momentu, kdy se objevila, 
hodnocena 5 body. 

2. Na nástěnce zůstává úloha tak dlouho, dokud není odevzdáno první úspěšné 
řešení. 

3. V tomto momentě je úloha označena vykřičníkem, což znamená: „Budu zde viset 
už jen tři dny. Pak nástěnku opustím." 

4. Pro řešitele, kteří chtějí úlohu vyřešit, je to výzva k tomu, že už mají poslední tři 
dny k vyřešení úlohy. Po uplynutí této lhůty úloha zmizí a další řešení (byť 
úspěšná) se nepočítají. 
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5. Pokud zůstává úloha nevyřešena, je za každý započatý týden, kdy visí na 
nástěnce, honorována dalšími 5 body. Tak narůstá počet bodů, které lze za 
úspěšné řešení získat. 

6. Ale pozor! Pokud se ve stanovené době objeví více úspěšných řešitelů, pak se 
o počet bodů, který dostanou za vyřešení úlohy, musí řešitelé podělit. Záleží tak 
jen na dětech, zda se o úspěšné řešení i s body podělí s kamarádem, či nikoli. 
Úkolem dětí bylo úlohu vyřešit a řešení i s postupem odevzdat učitelce. 

V závěru pravidel Jitka upozornila: Pokud počet bodů, kterými je úloha 
honorována, není dělitelný počtem řešitelů, pak zaokrouhlujeme na celé body. Za každé 
úspěšné řešení získáváš minimálně jeden bod. 

Pravidla se dočkala dvou úprav - 5 bodů bylo opraveno na 10, protože úspěšných 
řešitelů bylo více, než Jitka předpokládala. Asi po měsíci zaběhlé Ematiky vyvěsila 
Jitka na nástěnku přehled všech vyřešených úloh s tím, že ten, kdo „ztracenou" úlohu 
(tj. úlohu, kterou neřešil) ještě vyřeší, získává bod. Bod získali úspěšní řešitelé i přesto, 
že „ztracené" úlohy již řešili všichni společně během hodin. 

Jitka vybírala úlohy netradiční, z různých zdrojů. Využila svých poznámek 
z fakulty, jindy použila za zdroj různé publikace, např. Hejný, Stehlíková: Číselné 
představy dětí (úlohy o věku); Hejný, Kuřina: Dítě, škola a matematika; některé úlohy 
byly z Matematického klokánka, některé ze ZAMATU (zajímavá matematika -
korespondenční matematika pro talenty); některé ze sbírek (SPN, Prodos), ale těch 
nebylo mnoho, poněvadž tam se netradiční úlohy často opakují a děti je znají. 
Jednoduše, pokud něčím Jitka listovala a usoudila, že by se to hodilo do Ematiky, tak 
úlohu použila. Všechny úlohy si předem vyřešila a v průběhu řešení odhadovala, zda je 
úloha pro děti vhodná. Kritériem byla vazba na učivo, zároveň jakási nadstavba 
běžného učiva, řešitelnost pro věkovou skupinu se znalostí matematiky v rozsahu, ve 
kterém ji děti znaly, propojenost se životem a Jitcina schopnost úlohu vyřešit. 

V podstatě byly úlohy vybírány náhodně. 

Řešení dětí Jitka evidovala. Měla k tomu vytvořenou tabulku. Ze záznamů 
vyplynulo několik závěrů: 
• Ematiku poměrně úspěšně řešili i žáci, kterým matematika dělala potíže. Tito žáci 

často svá řešení malovali, znázorňovali si je a zpravidla neuměli pořádně 
vysvětlit, jak k řešení přišli. Ale z těch jejich prazvláštních kreseb to bylo možné 
odvodit. 

• Talenty Ematika zaměstnávala ve všech „prostojích", které by jinak možná při 
vyučování měli. Objevily se i ambice žáka, najít několik způsobů řešení. 

• Ve třídě se objevila nelibost k „tradičnímu" řešení slovních úloh, typu zápis-
výpočet-odpověď. Zejména u slabších dětí. Často se objevovala při řešení 
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běžných slovních úloh otázka, zda si to mohou řešit po svém. Jitka však měla 
obavu, zda jim dovednost „řešit úlohy daným postupem" nebude chybět na 
druhém stupni. Situaci proto konzultovala s vyučujícími na druhém stupni. 
Někteří tvrdili, že je to jedno, hlavně, že dítě úlohu vyřeší; jiní zastávali názor, že 
to není jedno, že zápis, výpočet, odpověď musí umět, jinak se úlohy řešit nedají. 
Výsledkem bylo, že děti si úlohy řešily po svém, talentovanější se však také 
pokoušely své řešení poskládat do „zápis, výpočet, odpověď". 

Ematika probíhala neustále. Děti úlohy řešily ve svém volném čase. Pokud se 
vyskytla potřeba cokoli s nimi probrat, pak se k tomu vyčlenila hodina nebo její část. 
Většinou hodina matematiky, ale občas i jiná - podle potřeby. 

Zhruba jednou týdně probíhala v rámci matematiky hodina Ematiky, kdy se 
všichni nejprve pokoušeli vyřešit jednu ze „ztracených úloh" a následně úspěšní řešitelé 
ztracené úlohy prezentovali svá řešení. V těchto hodinách se hodně diskutovalo. Takto 
probíhala Jitcina Ematika po dobu dvou měsíců. 

Vliv Ematiky byl v hodinách matematiky patrný. Objevila se větší úcta dětí 
k úspěšným řešitelům. Často mezi nimi byly děti, které tam spolužáci necekali. Při 
prezentacích tyto děti předvedly, že úloze opravdu rozumí a sklízely obdiv. Bezpochyby 
to mělo blahodárný vliv na jejich sebevědomí. 

Ale také se objevila nelibost některých dětí Ematiku vůbec dělat. Často to byly 
děti jinak úspěšné, které ovšem neměly nejlepší bodové zisky. Možnou příčinou mohl 
být soutěživý bodový systém. 

Také se objevilo zapojení rodin. Zhruba po měsíci se poprvé stalo, že dítě přineslo 
úlohu, kterou poslal Jitce tatínek s dotazem, zda ji vyřeší. Vzápětí jí děti přinesly i další 
úlohy. Bohužel pod tíhou plného úvazku a domácnosti neměla Jitka čas, kdy by mohla 
tyto úlohy řešit. 

Sama Jitka podotkla, že ve své podstatě byla Ematika soutěží, a proto působila na 
některé žáky demotivačně. Zejména na děti méně úspěšné. 

A jak analyzuje a hodnotí Jitka celou svou Ematiku? 

Čím byla úloha složitější, tím více bodů, za ni mohly děti získat. To vedlo k tomu, 
že po určité době měl ambice vyřešit úlohu i slabší žák, který se zabýval řešením doma. 
Dělení poctu bodů, kterými byla úloha honorována, mělo zamezit tomu, aby jeden 
úspěšný řešitel prozradil své řešení kamarádům, a ti pak získávali body zadarmo. To se 
totiž mezi žáky běžně děje. Dělo se to i při zaznamenávání bodů do „průkazky". Děti 
dokázaly kolektivně vymýšlet a psát postupy, jak na to „jako" přišly. Jitka ke konci 
přiznává, že nenašla dostatečně objektivní pravidla, která by nebyla zfalšovatelná 
a zároveň soutěživá. 
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Dospěla tak k několika závěrům: 
• Je třeba se vyrovnat s tím, že Ematika, organizovaná ve třídě, bude vždy ve své 

podstatě soutěží. 
• Soutěž je vždy demotivující pro určitou skupinu žáků. 
• Pro nadané děti, se zájmem o problematiku, má Ematika ohromný přínos 

v několika rovinách: motivace k řešení problémů; rozvoj strategií řešení 
probl mů; zájem o matematiku; rozvoj matematických schopností a dovedností, 
a to i u neúspěšných řešitelů; nestandardní pohled na některé úlohy apod. 

• Ematika ve třídě má smysl. 

Jitka postupně dospěla k názoru, že Ematiku ve třídě, tak jak je časově rozsáhlá, 
nezvládne. V podstatě jí podle jejího názoru chyběly i matematické znalosti, s čímž 
bych si dovolila polemizovat. 

Nicméně právě v tento okamžik mne Jitka požádala o pomocnou ruku v roli jejího 
experimentujícího studenta a já jsem velmi ráda její Ematiku převzala a ujala se jí. 

3.2.2 Cesta k nové Ematice 

Po prvním setkání se žáky a shlédnutí průběhu zavedené Ematiky jsem Jitce 
položila několik dotazů (jsou převážně zodpovězeny v kap. 3.2.1): 

1. Jak často se obj evuj e nová úloha? 

2. Jak funguje hodnocení? 

3. Jak se postupuje, když je odpověď chybná? (individuálně) 

4. Je nová úloha nějakým způsobem představována? 

5. Je po uplynutí doby úloha řešena celou třídou společně? 

6. Které děti se zapojují? 

7. Je možné řešit ve dvojicích a body rozdělit? (o tom Jitka neuvažovala) 

8. Je po určité době poskytnuta nápověda? 

9. Navazují úlohy na sebe, ať již tematicky, nebo obtížností? 

Při rozhovoru s Jitkou se mi dostalo odpovědí na všechny otázky a na nich je 
založena kap. 3.2.1. 

Po rozhovoru jsem se snažila zamyslet se nad takovou organizací Ematiky, která 
by eliminovala soutěž mezi žáky a vzájemné porovnávání na minimum a zároveň 
prospívala žákům ve všech svých možných pozitivech. 

Toto zamyšlení mne vedlo především ke zvolení jiného způsobu hodnocení 
Ematiky - hodnocení jednotlivých úloh, kdy již nebude kladen důraz na rychlost řešení 
jako spíše na správnost. Dále jsem změnila uvádění získaných bodů na nástěnce na 
zápis do průkazů řešitele, což velmi výrazně přispěje k motivování i těch méně 
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úspěšných, protože každý sleduje především vlastní průkaz, než že by jej porovnával 
s ostatními. V neposlední řadě se v průkazu objevilo místo pro slovní hodnocení, které 
v původní Ematice scházelo. 

Vykřičník umísťovaný u úlohy, kterou již někdo vyřešil, jsem změnila v popisky 
lehká/těžká úloha. K těžké úloze jsem se rozhodla poskytovat radu buď já nebo jakýkoli 
řešitel. Myslím si, že rada je pro ostatní efektivnější než vědomí, že mají již jen tři dny -
pokud se dětem nepodařilo vyřešit úlohu dříve, prostor samotných tří dnů nefungoval 
jako dostačující motivace k řešení úlohy. 

3.2.3 Zavedení nové Ematiky 

Z předchozího popisu Ematiky je jasné, že způsob, kterým probíhala, nebylo 
možné aplikovat na mou osobu, a tak musela být stávající Ematika ukončena 
a představena její nová verze. 

Rozdíl, kdy vede Ematiku třídní učitel a učitel externí, je velmi zásadní 
a v průběhu nové Ematiky jsme to také všichni velmi pocítili. Objevily se negativní 
i pozitivní důsledky. 

Z hlavních problémů, které se vyskytly, jsem se snažila vzít si ponaučení pro 
příští práci (viz kap. 3.2.14). 

Protože Jitka potřebovala čas na dokončení své Ematiky, dohodly jsme se, že 
přijedu pouze zavést pravidla nové Ematiky a poté dám dětem týden na dokončení 
Ematiky původní a týden na řešení nových úloh. Proto jsem podruhé do Neratovic 
zavítala až po 14 dnech. 

3.2.4 Dotazník pro děti 

A jak jsme s dětmi vytvořili pravidla? Rozhodla jsem se svou Ematiku započít 
dotazníkem pro děti - co od Ematiky očekávají, co by chtěly, aby se v Ematice objevilo 
a co ne, jaké mají zkušenosti s předchozí Ematikou apod. 

Odpovědi dětí se týkaly především zkušeností s Ematikou probíhající doposud ve 
třídě pod vedením třídní učitelky. Z odpovědí dětí jsem vždy vybrala odpověď 
zastupující tematicky několik odpovědí dětí, např. A3 vznikla z odpovědí: Líbí se mi 
těžké úlohy. Ráda řeším těžké úlohy. Těžké úlohy jsou bezva. 

V odpovědích dětí se samozřejmě objevilo hned několik ze zde uvedených 
odpovědí, jak je patrné i z níže citovaných celých odpovědí dětí. U každé odpovědi 
uvádím počet žáků, kteří vyslovili daný názor. Z důvodu zde již zmíněného nemusí 
souhlasit počet odpovědí s celkovým počtem žáků. 

Odpovědi jsem se pokusila sestavit tak, že v pozitivním a negativním ladění jsou 
na stejné úrovni odpovědi polaritní (viz tab. 3.1). 
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A Pozitivní ladění В Negativní ladění 
1. Ematika je velmi zajímavá. 6 1. Matematika mě nebaví. 3 
2. Ematikou se dobře stráví volný čas 

o přestávkách. 3 
2. Nebudu řešit další úlohy 

z matematiky, stačí mi to ve škole. 1 
3. Líbí se mi těžké úlohy. 4 3. Nelíbí se mi, že některé úlohy 

nejsou lehké. 2 
4. Líbí se mi, že si mohu procvičit 

logické myšlení. 3 
4. Nelíbí se mi to, nezapojil jsem se a 

nic jsem nevyřešil. 4 
5. Líbí se mi, že i slabší žáci mají při 

Ematice šanci být nejlepší. 1 
5. Nelíbí se mi, že od sebe děti 

správná řešení opisují. 1 
6. Líbí se mi, že je to na body. 4 6. Nelíbí se mi, že je to na body. 

Mělo by to být na j ednicky. 2 
Tab. 3.1 

Pro ilustraci cituji čtyři z odpovědí dětí: 

Ivana: „Na Ematice se mi líbí, že se můžu procvičit v matice a že je to na logické 
myšlení (A4). Některé úlohy jsem se ani nesnažila řešit, protože mi přišly hloupé 
a některé jsou zase úplně super a baví mě je řešit (A3). Když se mi to nepodaří, tak si 
z toho nic nedělám a zkusím jinou a tu, co se mi nepodařila, zkusím jindy - třeba se mi 
podaří a nebo ji vůbec nevyřeším, ale to nevadí. Nejlepší na tom je, že tam ty úlohy 
jsou, protože když nějakou nestihnu třeba kvůli nemoci, tak ji vyřeším potom. Nemůžu 
říct, že by se mi něco nelíbilo." 

Katka: „Ještě jsem se do Ematiky nezapojila. Myslím si, že tam jsou jen těžké 
úlohy. V tom jsem se spletla, opravdu se stačí zamyslet a úloha je vyřešena. Např. Když 
se na tu úlohu podívám, tak se mi třeba zdá, že je těžká, ale když se zamyslíš, jde to 
a pak si už jen řekneš, že ta úloha je lehká. Líbí se mi na tom, že kdo to chce vyřešit, 
musí se zamyslet a taky používat logiku (A4)." 

Michal: „Ze začátku se mi to líbilo. Vyřešil jsem asi 2 úlohy a už mě to nebavilo. 
Takže to neřeším vůbec (B4)." 

Robert: „Mně se nelíbí nic. Nezapojil jsem se, mě to nebaví. Nic jsem nevyřešil, 
protože mě to nebaví (B4)." 

Odpovědi dětí jsem záměrně seřadila od velmi pozitivního ohlasu až k výrazně 
negativnímu. U každé odpovědi jsem uvedla, jak se tyto názory projevily v souhrnu 
odpovědí, tj. kam jsem zařadila žákovu odpověď do tabulky. 

Bylo patrné, že nebudu mít příliš práce děti motivovat, většina z nich totiž 
považovala Ematiku za zábavnou formu trávení přestávek. Stále zde ale bylo pár 
jedinců, které matematika nebavila. Co jsem si tedy kladla za cíl? Nezklamat ty děti, 
které Ematika baví, a pokusit se motivovat a přilákat k řešení úloh i další děti. 
Vzhledem k tomu, že si děti, které Ematika nebaví, nepřály řešit to samé co při 
hodinách matematiky ještě při Ematice, pokusila jsem se je motivovat vhodným 
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výběrem úloh, tj. úloh ryze n e s t a n d a r d n í c h a úloh, které předcházejí učivu 
v hodinách matematiky. 

Také se projevila potřeba zamyslet se nad změnou hodnocení. Nebylo možné 
použít stávající systém hodnocení, protože jako externí učitelka jsem nebyla schopna 
evidovat, kdy přesně děti úlohu odevzdaly, a podle toho rozdělovat body. Kromě toho 
se mi (stejně jako některým dětem) nelíbilo hodnocení založené na rychlosti řešení. 

Soutěže zaměřené na rychlost lze využít pro automatizaci úkonů (např. sčítaní, 
odčítaní, tj. početních operací), ale rozhodně ne při zaměření se na složitější výpočty, 
kdy se jedná především o kvalitu řešení a rychlost může narušit soustředěnou činnost 
dítěte (Krejčová, Volfová 1994). 

Dětem vyhovoval systém hodnocení, ve kterém získávaly za správná řešení body. 
Objevily se ale i návrhy, zda by místo bodů nemohly dostávat jedničky z matematiky. 
Tento návrh jsme hned s Jitkou zavrhly těmito argumenty: 

„Ematika je dobrovolná, a tak ji neřeší všichni. Jedničky by pak dostávali pouze 
řešitelé (a to pouze ti úspěšní). Bylo by tedy nespravedlivé, aby dobrovolná činnost 
měla vliv na známku z matematiky. (I když samozřejmě mohlo by to motivovat více 
žáků.) Hodnocení Ematiky by však nemělo mít vliv na hodnocení matematiky ve škole. 
Vliv na známku z matematiky může mít znalost či dovednost získaná při Ematice 
a použitá v hodinách matematiky. To by měla být dostačující motivace k řešení (či 
pokusy o řešení) úloh Ematiky." 

Na základě dotazníků jsem ještě téhož dne zformulovala pravidla a udala první 
termín naší „první Ematiky". Pravidla jsme s dětmi společně přečetli a dohodli se na 
jejich případném přeformulování v případě, když byla pravidla špatně srozumitelná. 

3.2.5 Termíny schůzek a pravidla Ematiky 

První termín, na kterém jsme se dohodli, byl 6. květen. Dále jsme se měli vídat po 
čtrnácti dnech, aby měly děti dostatek času na řešení úloh. 

Nicméně hned při dalším termínu mě aktivita dětí i jejich prosby přesvědčily, že 
budu jezdit častěji, tj. jednou týdně. A tak nám do vysvědčení zbývalo šest setkání. 
Každé setkání trvalo zpočátku 20 minut, kdy jsem představila nové úlohy a vybrala 
řešení úloh předešlých. Později se setkání prodloužila až na 45 minut (jednu vyučovací 
hodinu) s dětmi - což rozhodně nebyla moje původní vize; jednu vyučovací hodinu 
s třídní učitelkou ( a n a l ý z a úloh) a jednu vyučovací hodinu jsem strávila opravou 
vyřešených úloh. Ematika nemá probíhat jako vyučovací předmět, a tudíž průběh, kdy 
děti 45 minut soustavně řešily úlohy ve škole, ztrácel původní smysl aktivity (viz 3.1). 
A co víc, mezi žáky byli i ti, co je matematika nebaví a o to více se bouřili. 
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Ematika často zasahovala do rozvrhu žáků, nejen do hodin matematiky, ale občas 
i do hodin jiných předmětů, např. výtvarné výchovy, což především děti, které Ematiku 
nemají rády, příliš nevítaly. A abych byla upřímná, ani mně se toto řešení situace 
nezamlouvalo. 

Kromě času stráveného ve škole v Neratovicích, jsem samozřejmě věnovala 
spoustu času výběru a přípravě úloh. Od druhého setkání jsem také musela vždy 
vytvořit analýzu žákovských řešení, určit, zda počet řešení postačuje k prohlášení úlohy 
za lehkou či nikoli, vybrat řešitele, který poskytne ostatním řešitelům radu a snažila 
jsem se reagovat na kvalitu i kvantitu řešení při volbě nových úloh. 

Pravidla jsem sestavovala sama, nicméně jsem se snažila zakomponovat do nich 
požadavky dětí vyjádřené v odpovědích v dotazníku. 

Nezájem některých dětí o Ematiku a matematiku vůbec mne samozřejmě vedl 
k uváženému výběru úloh a snaze motivovat je také, ale především mne vedl 
k formulaci prvního pravidla, které jasně říká, že Ematika je dobrovolná - řešit může 
každý, ale zároveň řešit nemusí nikdo. Věřila jsem, že to se nestane. 

Jak jsem se již dříve zmínila, v nové Ematice nemělo jít jako u Jitky o rychlost 
řešení, ale o kvalitu řešení. Děti neměly být motivovány prvním správným řešením 
a třemi zbývajícími dny poskytnutými k řešení. Motivace by měla být vnitřní, měla by 
pocházet z vlastní potřeby zkusit si úlohu vyřešit. Pokud dítě ví, že má dostatek času 
a dokonce je možnost úlohu jednou přepracovat při chybném řešení, může mít větší 
chuť zkusit úlohu vyřešit. Snažila jsem se tedy novými pravidly motivovat žáky, kteří 
v minulé Ematice nebyli tak úspěšní z důvodu pomalejšího způsobu řešení. Již jsem se 
zmínila, že rychlost je častým důvodem zbrklého řešení úlohy a odevzdání špatného 
řešení (viz kap. 3.2.4). Při zjištění, že řešení není správné, většinou opadá touha dítěte 
správné řešení odhalit (samozřejmě jsou i případy, kdy je dítě svým prvotním 
neúspěchem motivováno), a to hlavně za předpokladu, že pokud bude dítě řešit úlohu 
znovu, stejně za ni nedostane žádné body. Pravidlo, které zavedu, proto bude 
umožňovat žákům poučení se z chyby a stálou možnost zisku ohodnocení za správné 
řešení úlohy. 

Stížnosti dětí i Jitky týkající se opisování správných řešení od prvotních řešitelů 
mne vedly k zamyšlení se nad dalším pravidlem. Jak zajistit originalitu řešení? Nebo se 
o to alespoň pokusit? Funguje staré pravidlo: „To, že něčemu rozumíš, dokážeš až 
tehdy, když to umíš naučit někoho druhého." To mne vede k přesvědčení, že původnost 
řešení lze u dětí dokázat jedině dovedností dítěte vyjádřit své myšlenkové pochody 
slovně. Také zápis výpočtu, způsobu řešení je velmi důležitý. Kromě toho analýzou 
tohoto zápisu je učitel schopen vysledovat žákovy myšlenkové pochody, odhalit chybu 
a příčinu chyby apod. 
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Při řešení úloh by měl žák postupovat tak, aby mu přehledný zápis usnadňoval 
řešení. Přehledný zápis často ulehčí obtížnou orientaci v textu a v problému. 

Při psaní na papír je vhodné postupovat zleva doprava a ze shora dolů. Zlozvyk 
psát na papír, kde se mi právě chce a kde je zrovna místo (nebo někdy ani místo není) 
zcela znemožňuje tento text přečíst, natož vysledovat pořadí, v jakém byl zápis 
proveden. Je jasné, že jakýkoli žákův zápis vypovídá o jeho procesu myšlení, tudíž i pro 
učitele zdánlivě nepřehledný zápis může být pro žáka jasný a při bližší analýze mnohé 
vypovídající. Nicméně chtěla jsem se pokusit žáky motivovat k zápisu takovému, který 
bude posléze citelný především pro ně samotné, ale i pro ostatní. Snad pokud děti zjistí, 
že nejsou podle svých zápisů schopny interpretovat svá řešení, přiměje je to k zápisu 
přehlednějšímu. Nejedná se o věc zásadního charakteru, nicméně pokud se děti nenaučí 
zapisovat svoje myšlenky tak, aby byly po čase srozumitelné alespoň jim samotným, 
budou jejich schopnosti a dovednosti nevyužitelné jak pro ně, tak pro ostatní. 

Stížnost žáků na úlohy buď příliš těžké, či příliš lehké mne vedla k formulaci 
dalších pravidel. Jitka neřešila a neurčovala obtížnost úlohy sama. Určoval ji čas, který 
uplynul od vyvěšení úlohy na nástěnce do odevzdání prvního správného řešení. Úlohy 
tak na nástěnce nevisely příliš dlouho, resp. delší doba mohla uplynout pouze od 
vyvěšení k odevzdání prvního správného řešení, protože pak již byl stanoven čas tří dnů 
vymezený na odevzdávání řešení dané úlohy. To vedlo k nejistotě, jak dlouho bude 
úloha na nástěnce viset, a proto jsem se rozhodla stanovit jasnější pravidla, kdy děti 
„vědí, na čem jsou". 

Stejně jako Jitka jsem nemínila určovat obtížnost úloh sama. Zvolila jsem tento 
přístup: „Označení úlohy za lehkou musí předcházet její správné řešení alespoň 
u poloviny odevzdaných řešení dané úlohy. Pokud je tato podmínka splněna, může být 
lehká úloha vysvětlena některými z řešitelů. Úloha, která se tímto způsobem nestane 
úlohou lehkou, se automaticky stává úlohou těžkou." Podobně k těžké úloze dávali 
nápovědu žáci, kteří již úlohu vyřešili (příp. jsem nápovědu dávala já sama). Žáka, který 
napovídal (resp. poskytoval radu) všem ostatním, jsem vybírala podle postupů při řešení 
a pro jistotu ještě po konzultaci s řešiteli, co by konkrétně poradili. Pokud mi jejich rada 
připadala vhodná - tj. ne příliš napovídající ale ani málo, musí tzv. „trknout" - požádala 
jsem je o nápovědu. Z předchozí práce s dětmi jsem věděla, že některé děti nejsou 
schopny poskytnout radu, jsou schopny pouze vyslovit celé řešení. Proto jsem s řešiteli 
byla rozhodnuta konzultovat jejich rady, aby nevyzradili příliš. 

Oproti Jitčině Ematice tak došlo ke změně, kdy nebylo po týdnu, kdy nikdo úlohu 
neřešil, zvýšeno bodové ohodnocení, ale byla poskytnuta rada, která s větší 
pravděpodobností navedla žáky k řešení úloh. Jak se Jitka zmiňovala, řada dětí byla 
schopna vyřešit úlohu do určité části, ale ne celou. To bylo hlavním důvodem k mému 
rozhodnutí poskytovat návodné rady. 
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Věděla jsem, že do Neratovic budu jezdit hned na první vyučovací hodinu, kdy si 
od dětí vyberu řešení úloh vyvěšených na nástěnce, poté řešení opravím a vyhodnotím. 
Protože jsem se rozhodla v jednom z pravidel umožnit dětem jednu opravu jejich 
nesprávného řešení, musela jsem zavést také pravidlo vysvětlující, jak si lze opravit 
úlohu lehkou, která bude ještě týž den vysvětlována. Proto jsem byla rozhodnuta 
nesprávná řešení dětem vracet a dát jim možnost opravit si úlohu ještě do doby 
představení úloh nových a vysvětlení lehkých úloh téhož dne. 

Po uvážení jsem se rozhodla zachovat bodový systém (resp. hodnotící systém, kdy 
děti získávají odměnu za správné řešení), ale s dvěma obměnami: 

1. Bodové ohodnocení nebylo vyvěšeno na nástěnce spolu s úlohami, ale každý měl 
vlastní průkaz řešitele (viz dále). Průkaz mohl obdržet každý, kdo vyřešil alespoň 
jednu úlohu správně. 

2. Správné řešení nebylo odměněno body, ale kytičkou odpovídající barvy (podle 
oblasti - geometrie, aritmetika, logika) - narozdíl od bodů není u kytiček tolik 
patrný jak jejich celkový počet, tak počet kytiček v dílcích oblastech. 

Dětem vadilo rozdělování bodů, které bylo možné získat za úlohu, mezi úspěšné 
řešitele. Je pravda, že vlastně nikdy nevěděly předem, o kolik bodů vlastně soutěží, 
protože nevěděly, kolik správných řešení bude odevzdáno. Proto bylo v nové Ematice 
možné získat za každé správné řešení jednu kytičku (a to za správné řešení odevzdané 
jako první, ale i za správné řešení odevzdané až po druhé nápovědě). 

Průkaz byl nepřenosný, vystaven na jméno. Pokud jej dítě ztratilo, ztratilo tak 
všechny své doposud získané kytičky (výchova k zodpovědnosti). 

Zatím jsem si sama nebyla jista, jak celou Ematiku vyhodnotím, zda pouze 
jednoho vítěze nebo víc. Rozhodnout jsem se chtěla až v průběhu Ematiky. 

Z těchto mých úvah a zkušeností vyplynula následující pravidla: 

1. Řešit může každý. 

2. Každý má nárok úlohu při nesprávném řešení j ednou přepracovat. 

3. Nejde o rychlost řešení, ale o správnost. 

4. Řešení musí být zdůvodněno, např. zápisem nebo slovním komentářem. 

5. Po týdnu budou uvedené úlohy označeny jako LEHKÉ a TĚŽKÉ. 

6. Po týdnu bude lehká úloha vysvětlena úspěšnými řešiteli (jedním nebo více). 

7. Pokud bude mít někdo nesprávné řešení u lehké úlohy, bude mít možnost řešení 
opravit během Dne Ematiky. 

8. Po 14 dnech bude poskytnuta nápověda k řešení těžké úlohy (správnými řešiteli 
nebo sl. Irenou). 

9. Po správném výpočtu (řešení) první úlohy získá každý PRŮKAZ ŘEŠITELE. 
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10. Každá správně vyřešená úloha bude v průkazu ohodnocena ® kytičkou. 

11. Při ztrátě průkazu ztrácí řešitel i všechny své ® kytičky a začíná znovu. (Dávej na 
průkaz pozor!!!) 

12. Způsob vyhodnocení Ematiky a ocenění je překvapení ©. 

S dětmi jsme společně pravidla přečetli a dětem byl dán prostor k vyjádření se 
k nim. Zmínila jsem, že pravidla vycházejí jak z jejich poznatků v dotaznících, tak 
z pravidel původních, a že jsem se tedy snažila vyhnout se již zjištěným problémům 
v Ematice předešlé. Vše bylo dětem jasné a pravidla se jim líbila, a tak i přes to, že měly 
právo cokoli změnit, nedošlo v pravidlech k žádné změně. 

3.2.6 Úlohy a úkoly 

Výběr a tvorba úloh 

Při výběru úloh jsem opět vycházela z názorů dětí vyjádřených v počátečním 
dotazníku. Objevila se zde jak spokojenost s těžkými úlohami, tak nespokojenost 
a žádost o lehcí úlohy. Nicméně častější záliba v těžších úlohách mne vedla k výběru 
převážně složitějších úloh. Přesto jsem se vždy alespoň v jedné oblasti snažila uvést 
úlohu jednodušší, aby měli i slabší žáci šanci uspět. 

Uvědomovala jsem si, že úlohy bych neměla zařazovat náhodně a měla bych mít 
promyšleno, k čemu úlohy slouží, jaký je jejich cíl. Úlohy nemusí k cíli dojít „rovnou", 
mohou pouze přispět drobným dílem a ani to nemusíme dětem sdělovat. 

Výběr úloh nebyl zpočátku snadný. Nicméně snažila jsem se při výběru úloh 
reagovat na probrané učivo v matematice v 5. ročníku. Protože sama tíhnu spíše ke 
geometrii a nechtěla jsem, aby byly děti nuceny podlehnout mé zálibě, rozdělila jsem 
záměrně úlohy do tří podskupin - aritmetika, geometrie a logika. Předem ale 
připouštím, že úlohy nemají žádnou pevnou strukturu a nenavazují na sebe. Dalo by se 
říci, že byly vybrány náhodně, ale ony byly vybrány jakoby zkušebně, s cílem zjistit, jak 
na ně děti zareagují, zda dětem vyhovuje tento typ úloh apod. 

To mělo samozřejmě své výhody i nevýhody. Sama jsem musela hledat zajímavé 
úlohy nejen v geometrii, ale ve všech třech daných oblastech - to byla relativně 
nevýhoda pro mne. Mnohem větší nevýhoda tohoto způsobu zadání se ale projevila 
v průběhu práce dětí. Jakmile bylo určeno, která úloha spadá do které podskupiny, 
velmi to omezilo dětský výběr z úloh. Někdo řešil pouze úlohy z logiky, jindy 
preferovaly děti aritmetiku. Naopak geometrie na tento způsob zadání velmi doplatila. 
Opět se tak potvrdil nepříliš velký zájem dětí o geometrii. 

Hned po zkušenostech s první trojicí úloh jsem druhou sérii doplnila speciálními 
úlohami, tzv. speciály. Ten, kdo vyřešil úlohu základní, mohl požádat třídní učitelku 
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o zadání úlohy speciální. Ta se úzce váže k úloze základní, nicméně je na vyšší úrovni 
a její vyřešení je tudíž obtížnější. 

Tyto speciální úlohy jsem zanechala u Jitky, aby měly děti možnost si o ně 
zažádat v momentě, kdy je daná problematika baví, v okamžiku, kdy vyřešily úlohu 
základní. 

Předpověď lehkých a těžkých úloh 

Většinu úloh základních, které jsem volila, jsem považovala za lehké úlohy, 
nicméně hned druhá úloha v logice a třetí úloha v aritmetice se ukázaly být poměrně 
obtížné. Úlohy z geometrie byly považovány za obtížné, otázkou zůstává, zda skutečně 
obtížné jsou, nebo jen děti nelákalo je zkusit vyřešit. Byla jsem nakonec ráda, že jsem 
se rozhodla neurčovat sama předem obtížnost úloh, protože se ukázalo, že moje 
posouzení obtížnosti se liší od názoru dětí. 

V geometrii jsem nakonec volila speciální úlohy jen o maličko složitější než úlohy 
základní. Často jejich řešení vycházelo ze znalosti získané při řešení základní úlohy. 
V logice a aritmetice jsem naopak záměrně volila obtížnější varianty speciálních úloh. 
V čem konkrétně byly speciální úlohy složitější v porovnání s úlohami základními je 
vidět v této kapitole v části Seznam úloh. 

Zdroj úloh 

Úlohy použité v Ematice jsem čerpala z různých zdrojů. V průběhu let studií jsem 
si nashromáždila mnoho výstřižků z časopisů týkajících se matematiky, různé testy 
inteligence apod. Z nich pochází většina úloh podskupiny Logika. U ostatních úloh 
vždy uvádím zdroj. Pouze čtvrtá úloha je inspirována různými úlohami z učebnic 
matematiky pro 5. ročník, a tak zdroj neuvádím. 

Zdrojů pro čerpání úloh jsem využila mnoho. Jako zdroje jsem použila především 
publikace, které se ve škole moc nevyskytují. Použila jsem sice některé učebnice 
a sbírky, ale převážná část úloh pochází z publikací, které jsou plny úloh 
nestandardních, tj. v učebnicích neobvyklých. 

Při důkladném prostudování učebnic jsem zjistila, že v běžně používaných 
učebnicích matematiky (nakladatelství Prodos, Alter, SPN, Dialog apod.) se tyto úlohy 
(či úlohy jim podobné) vyskytují málokdy. Pro ilustraci jsem vytvořila tabulku, v níž je 
jasně vidět, které úlohy se objevují v klasických učebnicích a které se objevují pouze 
v rozšiřujících sbírkách, cvičebnicích apod., tj. publikacích, které nejsou běžnou 
součástí výuky. Úlohy neuvedené v tabulce, tj. A1, A3, L1, L4, G1, (ani úlohy jim 
podobné) jsem neobjevila ani v běžných učebnicích, ani v rozšiřujících publikacích. 
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Úloha Učebnice běžná Publikace rozšiřující 

A2 Alter 2 (1996) SPN 1 (2001) 

A4 SPN (1996); Alter 2 (1996); 
Scientia (2000) 

SPN 2 (2000) 

L2 Prodos (1997); SPN 2 (2000) 

L3 Prodos (1997), SPN 1 (2001) 

G2 Alter 1 (1996) Prodos (1997); SPN 2 (2000) 

G3 Dialog (1992); Alter 2 (1996); 
Prodos(1996) 

G4 SPN 2 (2000) 
Tab. 3.2" 

Úlohu podobnou úloze G1 jsem objevila v (Kaslová 2002). V tabulce ji neuvádím, 
protože položená otázka a uvedená odpověď v řešení knihy spolu nekorespondují, a tak 
na tuto úlohu neapeluji (pozn. Otázka: Které trojúhelníky vidíme na obrázku? -
Odpověď: 15 trojúhelníků., s. 114). 

Seznam úloh 

Seznam úloh je uspořádán podle toho, jak byly úlohy předkládány dětem. Úlohy 
jsou rozděleny do podskupin aritmetika, logika a geometrie. Označení úloh je A(G, L)1 
- A(G, L)4, kdy písmeno značí podskupinu a číslo pořadí úlohy. Malé „s" u označení 
úlohy pak značí speciální úlohu, která je mírně obtížnější - v čem je obtížná je u každé 
úlohy rozepsáno. 

U každé úlohy je popsán účel zařazení úlohy a možné problémy, které se mohou 
vyskytnout. 

Úlohy A1 a A3 jsou slovními úlohami, a proto zde zmíním pozitiva a negativa 
slovních úloh a zdůvodním svůj výběr slovních úloh do souboru úloh. 

Jak se zmiňuje J. Novotná (2004), mnoho informací, které jsou nám denně 
sdělovány, je formulováno slovně, a i když jsou problémy či situace popsané ve 
slovních úlohách často zjednodušením běžného života, vyžaduje jejich řešení 

Vysvětlivky: Učebnice běžné: Alter 1 - Matematika pro 5. r. ZS (1. díl) (Justová 1996); Alter 2 -
Matematika pro 5. r. ZS (2. díl) (Justová 1996); SPN - Matematika pro 1. st. - 5. r. (1. díl) (Trejbal, 
Komárková 1996); Scientia - Matematika pro 5. r. ZS (Kárová 2000); Dialog - Matematika pro 
5. ročník základní školy (1. díl) (Cihlář, Zelenka 1992); Prodos - Matematika 5. ročník (1. díl) 
(Molnár, Mikulenková 1996) 
Publikace rozšiřující: SPN 1 - Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. r. ZS (Kaslová, Fialová, Čížková 
2001); SPN 2 - Barevná matematika pro páťáky (Kaslová a spol. 2000); Prodos - Zajímavá 
matematika (nejen) pro páťáky (Molnár, Mikulenková 1997) 
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matematizaci slovně popsaných situací a opětovný návrat do kontextu po vyřešení 
úlohy. Žák tak ve zjednodušené formě získává zkušenosti s užitečností matematiky při 
řešení úloh z praxe, tj. běžného života. Řešením slovních úloh se žák také učí 
porozumět kontextu úlohy, získat potřebné informace ze zadání, což je využitelná 
dovednost i v jiných oblastech než jen v matematice. 

Aritmetika 

AI Na fotbalovém utkání bylo 700 diváků. Mužů bylo o 50 více než žen. Kolik bylo 
žen (Loukota 1998, s. 11)? 

Tato slovní úloha se jeví poměrně jako s t a n d a r d n í ú loha . Důvod zařazení 
této úlohy je diagnostický - snažila jsem se zjistit, kolik různých řešení se ve třídě 
objeví, protože jak se zmiňuje Hejný (2005, s. 19) rozmanitější řešení jsou z těch 
tříd, v nichž je edukační styl učitele tvořivější a málo rozmanité z těch tříd, 
v nichž edukační styl učitele je transmisivní. 

Tato úloha je v kap. 3.2.8 blíže analyzována. 

A2 Jestliže k dvojcifernému číslu připíšeme zprava 6, k tomuto číslu přičteme 
6 a u tohoto součtu škrtneme číslici značící jednotky, dostaneme číslo 76. Jaké 
bylo původní číslo (Loukota 1998, s. 14)? 

A2s (speciál) Trojnásobek čísla zvětšeného o tři a dvojnásobek téhož čísla zmenšeného 
o 1 jsou dohromady právě tak velké jako trojnásobek téhož čísla zvětšeného o pět. 
Které je to číslo (Loukota 1998, s. 15)? 

Obě úlohy (A2 i A2s) jsou diagnostickými úlohami. Cílem bylo zjistit, jak jsou 
děti schopny zpracovat informace v zadání, jak uchopí danou úlohu. U obou úloh 
je možné sledovat, jak žáci různě vizualizují zadání, resp. jak vizuálně interpretují 
zadání. Zajímalo mne, jakým způsobem budou děti značit „dvojciferné číslo" 
a „číslo" neznámé. 

A3 Po dvoře pobíhalo stejné množství slepic jako ovcí. Dohromady měly 168 nohou. 
Kolik bylo ovcí a kolik slepic (Loukota 1998, s. 18)? 

A3s (speciál) 

Úloha 1 
Na louce se pasou husy a ovce. Mají celkem 40 hlav a 96 nohou. Kolik hus a ovcí 
je na louce (Loukota 1998, s. 19)? 

Úloha 2 

Na pastvě byly koně, ovce a husy. Ovcí je víc než hus. Ovce a husy mají 
dohromady 100 noh a hlav. Husí a ovcí je třikrát víc než koní. Kolik je koní 
(Loukota 1998, s. 19)? 
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Tuto sérii úloh s gradovanou obtížností jsem vybrala jako úlohy diagnostikující 
schopnost dětí využít získané znalosti z úloh jednodušší úrovně při řešení úloh 
obtížnějších. Také mne zajímalo, jakou roli hraje metoda experimentování v jejich 
řešení úloh, zda zvolí jiný způsob řešení než systematické experimentování a zda 
považují systematické experimentování za řádný způsob řešení. 

A4 Rozhodněte, zda je možné sestrojit trojúhelníky s těmito délkami stran. Svou 
odpověď zdůvodněte. 

a) 9 cm, 8 cm, 7 cm 

b) 3 dm, 9 cm, 250 mm 

c) 43 mm, 27 mm, 60 mm 

d) 7,2 cm, 4,3 cm, 2,1 cm 

A4s (speciál) Je možné sestrojit trojúhelníky s těmito délkami stran? Existuje nějaké 
pravidlo? Pokud jej neznáš, zkus jej vytvořit - co musí platit pro strany 
trojúhelníka, aby bylo možné jej sestrojit? 

a) 4 cm, 2 cm, 5 cm 

b) 3 cm, 2 cm, 1 cm 

c) 5 cm, 2 cm, 1,3 cm 

(obě uvedené úlohy patří mezi standardní úlohy) 

Poslední dvě úlohy z podskupiny aritmetika jsou běžné standardní úlohy. Jejich 
účel spočívá v diagnostice poznání žáků a případné reedukaci poznání 
f o r m á l n í h o . Poznatek o trojúhelníkové nerovnosti bývá často v dětské mysli 
poznatkem formálním, a proto jsem chtěla zjistit, jak je tomu u těchto dětí. 

Logika 

LI Který ze šesti očíslovaných obrázků patří do volného čtverce? Napiš do čtverce 
příslušné číslo (výstřižek z časopisu). 
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Obr. 3.1 

Účel první úlohy v podskupině logika byl čistě motivační. Úloha měla nalákat 
svou jednoduchostí, podobností k úlohám, které děti znají z různých časopisů. 

L2 Zjisti, které číslice odpovídají písmenům, aby příklad vycházel. 

FORTY 
TEN 
TEN 

aby TO bylo dvojnásobkem NA 

SIXTY 
(Loukota 1998, s. 38) 

L2s Úloha 1 

JAK : NA = TO 
Úloha 2 

DO + RE = MI 
FA + SI = LA 
RE + SI + LA = SOL 
Jaké jsou příklady? Napiš v číslech (Loukota 1998, s. 38-39). 
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Úlohy L2 a L2s byly zvoleny jako diagnostické a posléze jako vzdělávací. 
Očekávala jsem chybná řešení založená na nesprávném porozumění pojmům 
„číslo" a „číslice" a na základní znalosti anglického jazyka (tj. překlad slov). 
Obtížnost speciálu spočívá v poctu početních operací. 

L3 Napiš na konec každé řady čísel to číslo, kterým by měla řada logicky pokračovat. 
Svoji volbu vždy zdůvodni (př. 2, 4, 6, 8, protože 2 + 2 = 4; 4 + 2 = 6; 6 + 2 = 8; 
stálé přičítání 2) (výstřižek z časopisu). 

a) 3, 5, 7 d) 45, 36, 27 

b) 28, 21, 14 e) 2, 4, 8, 16 

c) 3, 7, 11 

L3s Doplň řady čísel logicky následujícím číslem a zdůvodni (výstřižek z časopisu). 

a) 2, 2, 3, 5, 8 d) 3, 6, 5, 10, 9 

b) 81, 27, 9, 3 e) 288, 144, 148, 74, 76 

c) 1, 4, 9, 16 

U těchto úloh jsem nepředpokládala problém v jejich řešení, ale problém 
v argumentaci řešení. Děti jsou často schopny popsat způsob řešení písemně, 
tj. jakou početní operaci v řadách provádí, ale při snaze artikulovat řešení slovně 
jej formulovat často nedovedou. Tyto úlohy byly proto voleny jako vzdělávací. 
L3s je obtížnější ve formulování početních operací, např. c) mocniny - na 
1. stupni se neprobírají, a tak je možné chápat úlohu jako p r o p e d e u t i c k o u . 

L4 Ve dvou řadách jsou pod sebou napsána tři čísla. Poslední číslo ve 2. řadě vždy 
chybí. Abyste mohli číslo doplnit, musíte zjistit, v jakém poměru jsou obě řady 
sestaveny. Doplňte čísla a zdůvodněte (výstřižek z časopisu). 

a) 3 5 1 

5 7 ( ) 

b) 6 3 2 

5 2 ( ) 

c) 3 4 7 

6 8 ( ) 

d) 2 9 3 

6 27 ( ) 
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L4s Zadání je stejné jako u úlohy c. 4 (výstřižek z časopisu). 

a) 4 7 9 d) 13 7 4 

11 14 ( ) 8 2 ( ) 

b) 12 3 18 e) 27 75 9 

4 1 ( ) 18 50 ( ) 

c) 24 100 144 f) 45 24 12 

6 25 ( ) 60 32 ( ) 

Důvody k výběru těchto úloh jsou obdobné jako u úloh L3, L3s. Tyto úlohy jsou 
ale náročnější v tom, že žák musí hledat závislost nejen v řadách, ale i ve 
sloupcích. Vyskytuje se zde tak více možných způsobů řešení - tím se stávají 
úlohy diagnostickými k rozpoznání, zda děti vidí více než jeden způsob řešení. 
Úlohy v L4s nejsou obtížnější, jsou na stejné úrovni, byly voleny jako rozšíření 
palety úloh. Za zmínku také stojí zdroj úloh - výstřižek z novin - zadání úlohy je 
ukázkou nepřesných formulací takových úloh v novinách z hlediska matematiky, 
např. v zadání L4 je slovo poměr matoucí pro řady a) a b) a v L4s pro řady a) a d). 
Tyto úlohy (L3, L3s, L4, L4s) nepatří ke standardním učebnicovým úlohám. Jsou 
zaměřeny na odhalování algebraické formulace matematického vztahu na základě 
práce s jistou pravidelností, s jistým vzorem (pattern) (Littler, Jirotková 2005). Jak 
se autoři zmiňují, v Anglii jsou pravidelnosti základem školské matematiky 
a schopnost rozpoznat je je považována za velmi důležitou v rozvoji 
matematického myšlení (Littler, Jirotková 2005, s 82). 

Geometrie 

Gl Spočítej, kolik trojúhelníků je na obrázku. Vypiš jejich názvy (viz Malaty, 2003). 

Obr. 3.2 

U menších dětí by smysl zadání této úlohy spočíval především v poctu 
trojúhelníků, k prověření jejich schopnosti vidět analyticky. U starších dětí má ale 
tato úloha jako úloha n e s t a n d a r d n í jinou funkci, a to diagnostikovat jejich 
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schopnost evidence údajů a jejich organizace. Proto úloha vyžaduje nalézt 
všechna řešení, tj. vypsat názvy všech trojúhelníků na obrázku. 

G2 Dřevěná krychle má hranu o délce 3 cm. Natřeme ji barvou a pak nařežeme na 
krychličky o hraně 1 cm. Určete počet krychliček, které mají 

a) žádnou stěnu nabarvenou, 

b) jednu stěnu nabarvenou, 

c) dvě stěny nabarvené, 

d) tři stěny nabarvené. 

(Loukota 1998, s. 50) 

G2s Dřevěná krychle má hranu o délce 4 cm. Natřeme ji barvou a pak rozřežeme na 
krychličky o hraně 1 cm. Kolik krychliček má barevnou 

a) žádnou stěnu 

b) 1 stěnu 

c) 2 stěny 

d) 3 stěny 

Jak by to bylo u krychlí o hraně 5, 6, 7 cm, kdybychom je řezali na stejné 
krychličky o hraně 1 cm? A co krychle o délce hrany 18 cm - umíš bez 
mode lován í či kreslení co nejrychleji zjistit pocty různě nabarvených krychlí 
(vlastní úloha)? 

Tyto dvě úlohy jsou diagnostické - jejich cílem je zjistit, na jaké úrovni jsou 
poznatky dětí, resp. jak dokáží své znalosti využít k rychlejšímu řešení. 
Samozřejmě v případě zařazení úlohy dříve, než děti probírají pojem krychle, má 
úloha význam vzdělávací. V tom případě je však nutné pojem krychle v úloze 
změnit na pojem kostka. Při zpracování úlohy vyplynou vlastnosti krychle, čímž 
je při zjištění chyb u dětí možné použít úlohu nejen jako vzdělávací, ale i jako 
reedukacní. Možnými způsoby řešení jsou modelace, vizualizace a kalkulace. 
U dětí předpokládám první dva způsoby řešení. 

G3 Vytvoř k nakreslenému tělesu (krychle) síť. Kolik sítí lze vytvořit? Najdi jich co 
nejvíce a metodu hledání popiš (náčrt není přesný) (inspirováno spoluprací 
v IIATM). 
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Obr. 3.3 

Tato úloha byla pouze diagnostickou úlohou. Věděla jsem, že děti mají se sítěmi 
krychle již zkušenosti. Při hodině výtvarné výchovy vytvářely všechny varianty 
sítě krychle překlopením a obtiskem nabarvené dřevěné kostky. Účelem úlohy 
tedy bylo zjistit, jak je jejich poznatek hluboký. Děti bohužel úloha k aktivitě 
nemotivovala. Proto jsem se v druhé sérii úloh pokusila o odlišnou motivaci (viz 
kap. 3.4.4 úloha c. 5). 

G3s Vytvoř k nakreslenému tělesu (komolý ctyřboký jehlan) síť. Kolik sítí lze 
vytvořit? Najdi jich co nejvíce a metodu hledání popiš (náčrt není přesný) (vlastní 
úloha). 

Úloha speciální byla volena jako úloha vzdělávací. Podobnost komolého 
ctyřbokého jehlanu a krychle měla sloužit jako vodítko k zisku nového 
neformálního poznatku. 

G4 Na desce stolu leží tyto geometrické útvary: červený trojúhelník, modrý čtverec, 
zelený obdélník a žlutý kruh. Jsou položeny na sobě tak, jak je vidět na obrázku. 
Vybarvi pouze viditelné části podle následujících pravidel: 
- vespod leží trojúhelník, 
- na něm j e položený čtverec, který j e zčásti překrytý kruhem, 
- obdélník vidíme celý, protože leží navrchu. 
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Obr. 3.5 

(Kaslová a spol. 2002, s. 115-116) 
G4s Na desce stolu leží různé geometrické útvary. Jsou položeny na sobě, mohou ležet 

i vedle sebe. Vybarvi pouze viditelné části podle pravidel: 
- světle modrý kruh leží vespod, 
- na kruhu je položený žlutý rovnoramenný trojúhelník a zelený čtverec, 
- v další vrstvě leží červený pravoúhlý trojúhelník a oranžový rovnostranný 

trojúhelník, 
- na trojúhelníkách leží tmavě modrý ovál s hnědým různostranným 

trojúhelníkem, 

- fialový obdélník překrývá všechny ostatní útvary. 

Kam by se umístil kosočtverec, aby nebyl shora viditelný? 

Obr. 3.6 

(Kaslová a spol. 2002, s. 116) 

Poslední dvě úlohy z podskupiny geometrie jsou častými úlohami v dětských 
časopisech, a tak jsem očekávala velkou odezvu na jejich uveřejnění. Obě úlohy 
sloužily k diagnostice orientace dětí v problematice rovinné geometrie a vlastností 
rovinných geometrických útvarů. 

Jak úlohy zaujaly 

Jak jsem již uvedla, dětem se líbily úlohy z podskupiny logika. Tyto úlohy lákaly 
svou „záhadností" a jednoduchostí na první pohled. Podobně, i když o něco méně, se 
líbila první úloha z aritmetiky. V geometrii se líbila úloha čtvrtá, která nebyla na první 
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pohled tak obtížná jako úlohy zbývající. Zda se úloha líbila, usuzuji ze statistiky poctu 
(úspěšného) řešení u každé úlohy (viz tab. 3.3). To může být však i mírně zavádějící, 
některé úlohy se totiž pokoušelo řešit i více žáků ač neúspěšně (evidence však chybí). 

Ú1 úls Ú2 Ú2s Ú3 Ú3s Ú4 Ú4s 

A 10 0 3 0 4 0 0 0 

G 2 0 0 0 0 0 8 1 

L 14 0 14 0 12 0 3 1 
Tab. 3.3 (úl = úloha c. 1; úls = úloha c. 1 speciál) 

Úspěchem zůstává, že z poctu 23 žáků ve třídě se zapojilo 20 žáků do nové 
Ematiky aktivně. Někdo pouze v jedné podskupině, jiný ve všech daných oblastech 
matematiky (viz tab. 3.4). 

Podle tohoto shrnutí lze konstatovat, že většina úloh se ukázala být pro děti spíše 
obtížná. 

Poučení pro příští výběr 

Pro příští práci v Ematice jsem získala následující ponaučení: Je nutné ještě 
rozšířit zdroje, tj. vyhledat úlohy a úkoly, které jsou více motivující, a nebo na základě 
analýz žákovských řešení sestavovat další úlohy sama. 

Složení úloh je nutné drobně obměnit. Úlohy, které se setkaly s dobrým ohlasem 
ve výběru ponechám, úlohy, které se s ohlasem nesetkaly, se pokusím přetransformovat 
tak, aby se staly více zajímavými. To se týká především úloh z geometrie (G3). 

Dalším rozhodnutím je ukončení dělení úloh do podskupin. Výběr úloh reguluji já 
jakožto vyučující - tudíž prostor k výběru úloh zabývajících se různou problematikou 
mi stále zůstává. Nicméně děti obdrží úlohy bez bližšího určení, tudíž si k nim vytvoří 
postoj buď až po přečtení zadání nebo dokonce až při řešení (či vyřešení). 

3.2.7 Průběh Ematiky a vzniklé problémy 

A jak nová Ematika probíhala? Ráno jsem přijela do Neratovic a vybrala si 
krabici (kyblíček) s dětskými řešeními různých úloh. K mému podivení bylo řešení po 
14 dnech velmi málo. Když jsem děti nabádala ještě úlohy dovyřešit, tak se najednou 
během hodiny objevila spousta nových řešení. 

Nicméně organizace nové Ematiky probíhala tak, že jsem nebyla spokojena ani já, 
ani děti. Jitka nám vždy nechala k dispozici volnou hodinu, kdy děti hledaly řešení 
k úlohám již zadaným a lehkým, kdy jsme si říkali nápovědu k úlohám těžkým, kdy 
jsme si představovali úlohy nové a kdy děti začaly řešit tyto nové úlohy. 
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Ve třídě ale byly samozřejmě i děti, které matematika neláká či dokonce vůbec 
nebaví, a tak udržet ve třídě s dvaceti dětmi klid nebylo jednoduché. Předem jsem 
stanovila, že řeší pouze ten, kdo chce. A tak ve třídě bylo přibližně 5-8 dětí, které 
nepracovaly a rušily. 

Děti si jakoby zvykly, že řešit úlohy mohou v dané hodině, když přijedu do školy, 
a tak byl týdenní čas na řešení úloh málokdy skutečně využit k řešení úloh. Nicméně 
danou hodinu, kdy jsem přijela, řešily děti s ohromným zápalem všechny úlohy. 
Někomu se správné řešení nalézt povedlo, jiným ne. 

Jak jsem se již zmínila, řešení k lehkým úlohám poskytovaly především děti 
samotné. Mnohdy jsem záměrně o správné řešení požádala více dětí, protože se u nich 
objevily různé způsoby řešení, a tak jsem chtěla ostatním poskytnout všechny možnosti. 

Radu k úlohám těžkým jsem poskytla buď já sama, nebo někdo ze žáků, kdo řešil 
správně. Často jsem si vybrala (hlavně z počátku) pro poskytnutí rady někoho, u koho 
bylo patrné, že správný výsledek pouze opsal. Po zjištění, že sám neví, jak řešení 
vysvětlit, či jak poradit, jsme zavedli další nepsané pravidlo: „Nepovažuji za podvod 
opsání výsledku od spolužáka, pokud si to necháte i vysvětlit a budete si umět opsaný 
výsledek obhájit. Za podvod a pouhou snahu o zisk bodů považuji opsání správného 
řešení bez nejmenšího tušení, jak se k výsledku dobrat." Toto pravidlo mělo vést k lepší 
spolupráci ve třídě, samostatnější práci a samozřejmě k tomu, aby ti úspěšnější 
pomáhali méně úspěšným. To se myslím podařilo. Samozřejmě to ale také vedlo 
u přibližně pěti dětí (které doposud pouze opisovaly) k absolutnímu nezájmu o Ematiku. 
To ale nevadilo, protože jejich zájem o pouhý zisk bodů nesplňoval účel Ematiky 
rozvíjet svoje vědomosti. 

3.2.8 Ukázky řešení 

Blíže analyzovat jsem se rozhodla první úlohu z aritmetiky, tj. úlohu z aritmetiky, 
kterou řešilo nejvíce žáků (tj. deset). 

Úloha 

Na fotbalovém utkání bylo 700 diváků. Mužů bylo o 50 více než žen. Kolik bylo 
žen? 
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Konkrétní ukázky řešení. 
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Obr. 3.7 První řešení Kamily 
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Obr. 3.9 První řešení Pavly 
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Obr. 3.10 Druhé řešení Pavly, 1. str. 
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Obr. 3.11 Druhé řešení Pavly, 2. str. 
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Obr. 3.12 První řešení Ivany, 1. str. 
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Obr. 3.13 První řešení Ivany, 2. str. 

36 



ш/_ ; V* 
. W o 

Л 

Aju^ 

$00 

2Г 
/ft? 

Johana ^ 
Obr. 3.14 První řešení Johany, 1. str. 
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Obr. 3.15 První řešení Johany, 2. str. 

Komentář řešení. 

V polovině případů si děti zapsaly zápis z úlohy správně (viz obr. 3.9-3.10). 
Objevily se ale i chyby - záměna slov „více - méně" (viz obr. 3.14), přepis v číslech 
„50-5" (viz 3.7). Objevila se ale i řešení, kdy děti nezapisovaly zadání úloh, ale rovnou 
prováděly výpočet. Tato varianta řešení se objevila dvakrát. To, že si děti nezapisují 
zadání úlohy, dokazuje jejich vhled do situace, naopak přepisem zadání získávaly děti 
čas k porozumění či uvědomění si kontextu. 

Řešení systematicky řízeného experimentování neboli systematickou metodou 
pokus - omyl, o níž se mnoho dětí domnívá, že není považována za matematickou 
metodu, se objevilo pouze jednou (viz obr. 3.12). Pokud je v řešení ale patrný 
systematický postup, považuji tuto metodu za velmi vhodnou k řešení dané úlohy. Svou 
hypotézu řešení si žákyně potvrdila kontrolou - nejprve součtem (700) a poté rozdílem 
mezi počtem mužů a žen (50). Toto řešení mne velmi mile překvapilo. Ukazuje, že tato 
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dívka má dobrý vhled do situace, velkou představivost a dokáže velmi dobře zpracovat 
zadané informace. 

V jiných případech (než zde uvedených) správného řešení nebyl způsob řešení 
popsán nebo rozepsán výpočet, většinou byla napsána jen odpověď za výpočtem 
325 + 375 = 700. Pokud se objevila nesprávná řešení, bylo to dáno opomenutím 
konečné kontroly, zda výsledek splňuje zadané podmínky. Proto se objevilo mnoho 
výsledků, že žen bylo 300 a mužů 400 (viz obr. 3.9). Řešení na obr. 3.7 je ukázkou 
několika různých chyb, z nichž lze usuzovat, že řešitel nemá vhled do kontextu úlohy, 
ale je možné, že se jedná o pouhou nepozornost. V zadání je sice zmíněno, že mužů je 
o 5 (!) více, přesto však řešitel ve výpočtu tento rozdíl odečítá a úlohu uzavírá 
výsledkem, že mužů je 300 a žen 400. 

V mnoha žákovských řešeních jsem evidovala rozmanitost v použití písmen x, 
příp. y. Písmena byla občas použita pro označení neznámého čísla (viz obr. 3.7, 3.14). 
V několika případech byla ale písmena x, y použita v jiném smyslu, jak se zmiňuje 
Hejný (2005). Písmena x, y představovala jakousi ikonu pro: toto číslo hledám, toto 
číslo právě počítám (viz obr. 3.9). 

Podívejme se blíže na řešení Pavly (obr. 3.9). V prvním řešení místo neznámého 
čísla, vyjadřujícího počet žen, zapisuje otazník, pravděpodobně jako symbol „toto číslo 
nevím ". Pod tímto řádkem je však uvedeno: „Vypočítat...y ". Při výpočtu však nejprve 
používá písmeno x, které vůbec neuvedla v zadání. Má tedy toto písmeno nahrazovat 
zmíněný otazník? Nebo je pouze ikonou: toto číslo právě počítám ? V pokračování 
výpočtu používá již zmíněné písmeno y. Zajímavé také je, že v druhém řešení 
(obr. 3.10) již písmena x, y nepoužívá vůbec. Jak je ale vidět na zápisu řešení, vypadá 
to, že si není úplně jista tím, co chce vlastně počítat. 

3.2.9 Hodnocení - průkaz řešitele 

Jak jsem se zmínila, původní soupiska bodového stavu, umístěná na nástěnce, mi 
nevyhovovala a ze zkušenosti vím, že některým dětem také ne. Proto jsem se rozhodla 
vytvořit průkazy řešitele, do kterých se bodový stav zaznamenává. Jak je uvedeno 
v pravidlech, hned jakmile někdo vyřeší první úlohu a má správné řešení, získává 
průkaz řešitele. 

V případě ztráty průkazu přichází řešitel o všechny doposud získané kytičky. To 
je jakousi pojistkou pro učitele - pokud si zapomene zaznamenat získané kytičky 
k sobě, může si je později podle průkazů doplnit do svého seznamu. Pokud ale dítě 
průkaz ztratí, nemůže si učitel zkontrolovat stav, a tak se vše anuluje. 

38 



Průkaz vypadá takto: 

PRŮKAZ ŘEŠITELE 
Jméno: 

Datum Úloha Hodnocení 

Doplnění kolonek je jednoduché. 
• Datum - den, kdy žák získává kytičku. 
• Úloha - označení úlohy (př. L1, A3, G2 apod.) 
• Hodnocení - kytička - různá barva (aritmetika zeleno-modrá, geometrie modro-

červená, logika cerveno-zelená) + slovní hodnocení (např. Moc pěkná práce. 
Pěkný popis řešení. Příště lepší úprava! apod.) 

Dětem se průkazy moc líbily, byla to jejich vizitka. Na rozdíl od soupisky 
bodového stavu na nástěnce v případě průkazu řešitele nemusel nikdo vědět o nikom, 
jak si vede. Děti si samozřejmě své úspěchy sdělovaly, ale srovnání s ostatními nebylo 
tak patrné, jako na seznamu, a tak jim rozdíly nepřišly tak veliké. 

Všichni svůj průkaz střežili jako ostříži, nestalo se, že by někdo svůj průkaz někde 
nechal ležet nebo jej zapomněl přinést na Ematiku. 

Moje evidence řešení spočívala v ukládání všech odevzdaných úloh, 
v tabulkovém zápisu, kdo řešil kolik úloh v které oblasti, kolik rad poskytoval apod. 
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Počet 

Jméno Geometrie Aritmetika Logika správně 
vyřešených 

úloh 

Rady 
k úlohám 

Lenka G1 A1/A2/A3 L1/L2/L3 7 G1/A1 
Kamila G4/G4s A1/A2 L1/L2/L3 7 
Nataša G4 A1 2 
Markéta G4 1 
Jana G4 A1/A3 L1/L3/L4 6 
Ivana G1/G4 A1 L1/L2/L3/L4 7 A1 
Kateřina G4 A1/A3 L1/L3 5 L1 
Johana A1/A2/A3 L1/L2/L3 6 L2/A1/A2 
Pavla L2/L3/L4/L4s 4 L2 
Petra L1/L2/L3 3 
Simona 0 
Milada 0 
Vlasta 0 
Jan G4 A1 L1/L2/L3 5 
Robin G4 L1/L3 3 
Tomáš A1 L1/L2 3 
Petr A1 L1/L2 3 
Pavel L2/L3 2 
Jirka L2/L3 2 L3 
David L1 1 
Lukáš L1/L2 2 
Martin L1/L2 2 
Michal L2 1 

Tab. 3.4 

3.2.10 Druhý dotazník pro děti - zpětná vazba 

Při posledním setkání, před vyhlášením výsledků, jsem děti požádala 
o dobrovolnou (anonymní) reflexi Ematiky se mnou. V jejich reflexi se mělo objevit, co 
se na Ematice zlepšilo, co zhoršilo, proč je nová Ematika začala bavit nebo naopak 
přestala a samozřejmě jakékoli další připomínky - např. vyjádření se k návrhu, že by 
Ematika byla odpoledne jako kroužek a ne součástí běžné výuky. 

Při analýze odpovědí je možné je opět rozdělit na pozitivně a negativně laděné, 
ale hranice jsou občas velmi těžko rozpoznatelné (viz tab. 3.5). Opět jako u dotazníku 
vstupního jsem se pokusila dát na stejnou úroveň polaritní odpovědi (AB1-AB3). Zbylé 
odpovědi nejsou odpovědi polaritní. U všech odpovědí uvádím počet žáků majících 
tento názor. 
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A Pozitivní ladění В Negativní ladění či prosba 
1. Ematika se mi líbí, je zábavná 

a poučná. 9 
1. Strašně mě to nebaví, protože to 

nechápu a je to nuda. 5 
2. Líbí se mi, že se dávají rady. 2 2. Nebaví mě nápovědy psané na 

tabuli (stačí jenom drobná 
nápověda). 2 

3. Neměnila bych nic. 3 3. Chtěla bych víc úloh (např. 
z logiky). 2 

4. Slečna Irena je hodná a pracovitá, 
spolehlivá a dobře vše vysvětluje. 3 

4. Některé úlohy by mohly být trochu 
lehcí. 4 

5. Slečna Irena nás svými úlohami 
donutila „myslet", a to se nám 
bude hodně hodit do budoucna. 1 

5. Je nespravedlivé, že někteří mají 
mnohem větší šanci než ostatní. 
Když chybím, tak nic řešit 
nemůžu. 2 

6. Je mi líto (štve mě), že jsem 
nevyřešila ani jednu úlohu 
z geometrie. 2 

7. Chtěla bych, aby v pravidlech 
bylo, že se nesmí opisovat úlohy 
od kamarádů. 1 

8. Chtěl bych, aby každý dostal na 
průkaz kytičku i za snahu. 1 

Tab. 3.5 

Vedle těchto názorů zazněly ještě další, které nelze zařadit mezi názory kladné či 
záporné. Tyto názory označuji jako podskupinu C. Za každým názorem je uveden počet 
žáků, kteří se na tomto názoru shodli. 

C1 - Trochu bych změnila pravidla - chtěla bych Ematiku 2krát nebo 3krát týdně. (2) 

C2 - Skoda, že Ematika končí, protože je konec školního roku, řešila bych dále. (3) 

C3 - Je mi líto, že jsem dva týdny chyběla ve škole a přišla jsem o příležitost řešit 
s ostatními od začátku. (2) 

C4 - Kdyby tak byla Ematika místo matematiky každý den. (1) 

C5 - Nápad s mimoškolní Ematikou není dobrý pro ty, koho to baví, protože mohou mít 
po škole jiné kroužky. (1) 

Opět jsem vybrala několik zástupných reflexí. 

Dana: „Ematika je velmi zábavná a poučná (A1). Dále bych ji řešila, jenže končí 
školní rok, a to už bude konec Ematiky:-(! Skoda :(((! (C2) Jinak bych nic neměnila 
(A3), no možná aspoň Ematiku 2krát nebo 3krát týdně?! (C1) Slečna Irena je fajn, je 
spolehlivá, pracovitá a dobře všechno vysvětluje. Je na ni zkrátka spoleh!!! (A4) Už 
nevím, co dál, ale je hrozná škoda, že nemůžeme dál spolupracovat se slečnou Irenou." 

Lucka: „Chtěla bych víc logiky, ta mě nejvíc baví (B3). Vím, že se stoprocentně 
nedostanu mezi ty nejlepší, ale dělám to, protože mě to baví (A1). Dřív jsem matiku 
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úplně nenáviděla a teď ji mám o hodně radši. A líbí se mi, jak se k nám paní učitelka na 
Ematiku chová. Když to vyřeším špatně, tak ke mně přijde a vysvětlí mi to (A4)." 

Karel: „Nebaví mě to (B1), protože nemám aspoň napodruhé správné řešení. Ty 
úlohy jsou docela těžké (B4). Někdy mě to baví, když je to lehké." 

Mirek: „Já jsem se o to nepokoušel, takže mě to nebaví. Já to řešit nebudu, mě 
matika baví, ale tohle ne! (В1)" 

Musím se přiznat, že ohlas na mé vedení hodin Ematiky mne velmi potěšil 
a povzbudil do další práce. Negativní hodnocení mne z většiny nepřekvapilo, protože se 
dané problémy objevovaly již v průběhu Ematiky, a tak jsem je vnímala jako ponaučení 
pro další pokračování. 

3.2.11 Hodnocení dětí 

Jak hodnotily děti Ematiku je patrné z reflexních dotazníků - někdo pozitivně, jiní 
negativně. Všeobecně byly děti velmi spokojené a moc je mrzelo ukončení Ematiky 
s koncem školního roku. 

Při posledním setkání jsem nejen vysvětlila řešení všech vyřešených či 
nevyřešených úloh, ale především vyhodnotila celou Ematiku. 

Hodnotila jsem úspěšnost zvlášť v oblasti Logiky, Geometrie a Aritmetiky. Byli 
tak tři vítězové dílčí a nakonec jeden vítěz celkový - ten, kdo získal nejvíce kytiček za 
celý průběh Ematiky. 

Protože v každé oblasti byly dvě žákyně se shodným počtem kytiček, byly 
vyhlášeny „rozstřelové" úlohy. 

„Rozstřelová" úloha z geometrie: Jsou trojúhelníky správně popsány? 

£ A fl ^ ® Ъ 

A CAB A KPM A TQS ABMW 
Obr. 3.16 

„Rozstřelová" úloha z aritmetiky: Mezi Štěpána, Aloise a Vlastu máme rozdělit 
175 Kč tak, aby Štěpán dostal dvakrát víc než Alois, a Vlasta o 25 Kč méně než Štěpán. 
Kolik dostane Vlasta? 
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„Rozstřelová" úloha z logiky: Čtyři bratři - Vít, Standa, David a Vašek - bydlí 
v jednom domě, ale každý na jiném poschodí. David bydlí níž než Vít a Vašek, který 
bydlí mezi Standou a Vítem, zatímco Vít bydlí mezi Davidem a Vaškem. Ve kterém 
poschodí kdo bydlí, když dům, ve kterém žijí, má přízemí a tři poschodí? 

Díky těmto úlohám bylo rozhodnuto o dílcích výherkyních (chlapci se vůbec 
neumístili). Nicméně stále ještě zbýval celkový vítěz, a protože měly tři dívky stejný 
celkový počet kytiček, muselo se opět rozhodnout „rozstřelovou" úlohou. V této úloze 
se objevila jak geometrie (kostka a nutná představivost), aritmetika (sčítání), tak logika 
(co se sčítá). 

Úloha: Urči, kolik puntíků je na kostce na zbylých stěnách (vzadu, vlevo, dole) 
(náčrt není přesný). 

Jako ocenění za snahu a za správné řešení úloh získala děvčata drobné ceny. 
Nakonec byly pouze tři výherkyně, protože jedna vyhrála jak v kategorii Geometrie, tak 
v kategorii Logika, druhá vyhrála v Aritmetice a třetí, úspěšná především v geometrii, 
uspěla jako celkový vítěz. 

Dárky děti velmi mile překvapily, a protože děti netušily, jaké ceny získají, měly 
z nich o to větší a upřímnou radost. 

Na rozloučení jsem všem dětem rozdala poslední úlohu: 

Jak zní taienka? 

(33 + 66) . 44 = Á 

44 . 33 + 66 = D 

(66 - 33) . 44 = É 

33 . 44 - 66 = Ě 

66 . 33 - 44 = I 

33 . (66 - 44) = Z 

66 . 33 + 44 = K 

(33 + 44) . 66 = N 

66 . 44 - 33 = P 

(44 + 66) . 33 = R 

33 + 66 . 44 = Y 
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výsledky 2871 1386 2222 5082 1452 

písmena 

výsledky 2871 3630 4356 726 1518 5082 2134 5082 2957 

písmena 

Napiš, co důležitého jsi během počítání objevil nebo jaké znalosti jsi využil. 

V tajence vyjde: Pěkné prázdniny. 

3.2.12 Hodnocení Ireny 

Kromě toho, že jsem sama hodnotila celou Ematiku a evidovala si tak neustále 
přibývající kytičky, děti také hodnotily mne samotnou. 

Protože nejsem oprávněna jmenovat děti přímo, ráda bych pouze zmínila, kolik 
musely mít děti kytiček v které oblasti, aby se mohly ucházet o titul vítěze. V Geometrii 
stačily k boji o vítězství „pouze" dvě kytičky (bojovala dvě děvčata). V Aritmetice již 
tři (opět souboj mezi dvěma děvčaty) a v Logice musely mít děti na průkazu čtyři 
kytičky, aby se mohly ucházet o titul vítěze (to se podařilo opět pouze dvěma 
děvčatům). 

O titul celkového vítěze se ucházela tři děvčata s celkovým počtem 7 kytiček 
(z 12 možných). 

Velkou radost mi udělalo i velmi pozitivní hodnocení mého vedení hodin 
Ematiky, jak vyplynulo z reflexivního dotazníku. I Ematika samotná byla hodnocena 
vesměs velmi kladně, pouze byla žádost o lehcí úlohy a více hodin Ematiky. 

Jako poděkování jsem od dětí obdržela překrásné plakáty, které samy malovaly. 
Je na nich patrné, jak jsem je ovlivnila v průběhu celé Ematiky - i přes to, že geometrie 
v Ematice moc neuspěla, na plakátech se objevují geometrická tělesa a útvary nejčastěji. 
To mě velice potěšilo, protože to bylo důkazem alespoň malé změny v postoji dětí ke 
geometrii. 

Fotodokumentace plakátů (diplomů) viz přiložené CD. 

3.2.13 Zapojení pí učitelky Jitky a její hodnocení Ematiky 

Zpočátku neměla být Jitka zapojena do nové Ematiky vůbec. Jedním důvodem 
byla snaha nezaneprazdňovat ji prací, se kterou jsem se jí snažila pomoci. Druhým pak 
oddělení Ematiky jako takové od školních aktivit s třídní učitelkou. 

Posléze jsem Jitku požádala o pomoc při rozdávání bonusových úloh v případě, že 
si je někdo vyžádal. 
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Ani do řešení úloh, ani do hodnocení úloh Jitka nezasahovala. Pouze při 
dotaznících chtěla vědět, jaké názory u dětí převažují, aby se mohla sama poučit do 
vlastních hodin (nejen) matematiky. 

V průběhu, ale především po zakončení Ematiky, zhodnotila Jitka proběhlou 
Ematiku za velmi úspěšnou, motivující a dobře připravenou. Byla mile překvapena 
cenami, které děti získaly a pokud bych ji citovala, záviděla dětem, že se mohly 
zúčastnit a zábavným počítáním i něco pěkného vyhrát. 

3.2.14 Ponaučení pro příště a nová rozhodnutí 

Ponaučení jsem získala mnoho. Začněme ale po pořádku. 

Moje postavení jako externí učitelky bylo výhodnější, protože Jitka byla pro děti 
přece jen „okoukaná" a příjezd externí učitelky do školy byl jakýmsi pozitivně rušivým 
elementem. 

Na druhou stranu jsem nebyla schopna reagovat na momentální potřeby dětí, 
protože jsem s nimi nebyla každý den ve škole (narozdíl od Jitky), ale pouze jednou 
týdně jednu hodinu intenzivně, dvě hodiny relativně k dispozici. To nebylo příliš 
motivační pro řešení úloh průběžně, protože když narazily děti na problém, neměly ho 
s kým vyřešit a pokračovat v řešení, a tak si děti nakonec zvykly řešit úlohy pouze za 
mé přítomnosti. 

Děti mne samy přesvědčily, že Ematika by měla být častěji. Minimálně tedy 
jednou týdně. I to se však s postupem času ukázalo, jako nedostačující potřebám dětí. 
Nicméně protože jsem Ematikou zasahovala do běžné výuky, nemohla jsem si dovolit 
zavést Ematiku vícekrát než jednou týdně. Pro další práci jsem ale poučena - pokud 
něco děti baví, je třeba toho využít a pokud má učitel možnosti, jak práci zefektivnit, 
měl by je využít. 

Ať už nástěnky, tak speciální úlohy u Jitky se nesetkaly s příliš velkým ohlasem. 
U dětí převládal zájem řešit úlohy v danou hodinu, kdy jsem přijela, kdy jsme spolu 
s ostatními řešiteli poskytli rady, a nikoli během týdne, kdy měly relativně více času. 
Speciální úlohy byly využity jednou či dvakrát. Děti si na ně často nevzpomněly, 
a i když je základní úloha bavila, tak nebyly dostatečně motivovány k požádání 
o speciální úlohu. 

Co se týká výběru úloh pro další pokračování Ematiky, svá ponaučení jsem již 
zmínila (kap. 3.2.6). Stručně - bylo nutné rozšířit zdroje, hledat pro děti zajímavější 
úlohy a nerozdělovat úlohy na podskupiny. 

Nezbývá mi než konstatovat, že to, k čemu došla Jitka po ukončení své Ematiky 
(viz kap. 3.2.1), jsem si ověřila i během mojí Ematiky. Ematika organizovaná ve třídě 
bude vždy chápána jako soutěž mezi spolužáky, což je pro některé žáky demotivující. 
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Přesto má Ematika veliký smysl, protože pro nadané děti má přínos v mnoha rovinách 
poznání. 

Problémy a požadavky dětí, které se vyskytly v průběhu Ematiky mne vedly 
jednoznačně k myšlence změny - změny třídní Ematiky na nástěnce na školní 
zá jmový k r o u ž e k Ematiky pro 4. a 5. ročníky. 

Byla jsem si předem vědoma úskalí, která se vyskytnou - např. děti nebudou moci 
na kroužek Ematiky, protože budou mít jiné kroužky. Věděla jsem, že z tohoto důvodu 
také není úplně reálné, aby byl kroužek víckrát nežli jednou týdně. I když i tuto variantu 
jsem zpočátku zamýšlela. 

Děti uvítaly rady při řešení, a na kroužku je spousta prostoru pro poskytování 
individuálních rad - ať již od vyučujícího, tak od spolužáků. 

Problém s absencí dětí a ztíženou možností získat body (či kytičky) by byl také 
odstraněn - žádné body by se totiž neudělovaly. 

A hlavní problém, který by byl kroužkem vyřešen, by bylo ukončení mrhání 
časem dětí, které matematika nebaví a na hodinách Ematiky doslova trpí. 

Nutným předpokladem pro zájmový kroužek zůstalo, že by měl být učitel, který 
kroužek vede, učitelem působícím na dané škole, aby byl dětem kdykoli k dispozici. 

3.3 Přechod od Ematiky ve třídě к zájmovému kroužku Ematika 

Mnohé z důvodů, které mne vedly ke změně Ematiky ve třídě na zájmový 
kroužek, jemuž jsem propůjčila název Ematika, jsem uvedla v kap. 3.2.14. V této 
kapitole si dovolím všechny své důvody shrnout a nastínit svou vizi zájmového kroužku 
Ematika. 

3.3.1 Proč zájmový kroužek? 

V průběhu Ematiky v Neratovicích se jako velké pozitivum ukázal být fakt, že 
nejsem třídní učitelka a že můj příchod do hodin je pro děti jakýmsi vytržením z běžné 
výuky. 

Také se ale objevil problém, kdy děti potřebovaly v průběhu týdne pomoc 
s řešením a neměly možnost se na někoho obrátit se svými problémy nebo úspěchy při 
řešení. Pravděpodobně i to bylo příčinou jejich řešení úloh především v mojí 
přítomnosti, kdy jsem okamžitě reagovala na jejich potřeby, poskytovala rady (či je 
poskytovali ostatní) a sdílela s nimi jejich radost ze správného řešení. 

To mne dovedlo k názoru, že Ematiku ve třídě má smysl vést na základní škole, 
kde budu působit jako vyučující a budu dětem téměř kdykoli k dispozici. 
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Problém mrhání časem dětí, které Ematika nebaví, byl pravděpodobně hlavním 
impulsem k mé myšlence zavedení Ematiky jako zájmového kroužku v odpoledních 
hodinách po vyučování, kdy mohou na kroužek docházet děti, které tato problematika 
zajímá. 

Jak se ukázalo v Neratovicích, dětem vyhovuje řešit úlohy v pevně stanovený čas, 
protože jinak nejsou schopny si v dnešní i pro ně uspěchané době udělat čas na řešení 
úloh. Většina dětí má spoustu zájmových kroužků v průběhu týdne, a tak si nenajdou 
chvilku klidu, kdy by řešily úlohy z matematiky. Proto jim poskytnutá hodina na řešení 
velmi vyhovuje. Vyučovací hodina se ukázala jako nedostačující pokud chci dát dětem 
dostatek času, a proto by měl být kroužek delší. 

Způsob hodnocení jsem ještě neměla rozmyšlen. Ovšem vzhledem k tomu, že 
systém hodnocení v nové Ematice všem vyhovoval, domnívala jsem se, že zavedení 
průkazu řešitele v zájmovém kroužku by opět mohlo dětem vyhovovat. 

3.3.2 Původní představa zájmového kroužku 

Hlavní struktura kroužku by byla převzata z Ematiky ve třídě, tj. řešení 
nestandardních úloh a poskytování pomocných nápověd. 

Kroužek jsem však nechtěla dělat v rámci jedné třídy, ale jako každý jiný zájmový 
kroužek v rámci celé školy, resp. 4. - 5. ročníků. Na škole, kde pracuji, jsou dva 
4. ročníky a dva 5. ročníky. Ocitala jsem se mezi dvěma póly - buď se přihlásí mnoho 
dětí anebo žádné. 

Úplně v počátcích vypadala má představa takto: Na nástěnce na chodbě bude 
vyvěšeno několik úloh, děti je budou moci nezávazně řešit a pokud budou mít chuť 
přijít řešit i jiné úlohy, zjistit, zda je jejich řešení správné, apod., tak mohou přijít 
dvakrát v týdnu na kroužek Ematiky. 

Sama jsem si ale posléze uvědomila nereálnost této představy. Nedokázala jsem si 
představit, kdy bychom řešili úlohy dohromady, pokud by děti chodily nezávazně, 
každé jindy. Proto jsem se rozhodla pro variantu jednou týdně, což i odpovídalo 
prosbám dětí, že mají vlastní kroužky a víckrát týdně nemohou. 

Druhá zásadní věc, pro kterou jsem se rozhodla, bylo zrušení hodnotícího 
systému. Celý kroužek by jakožto dobrovolná činnost neměl mít potřebu ještě 
motivovat hodnotícím systémem a soutěžením v rámci skupiny dětí na kroužku. 

S představou kroužku zábavné matematiky, kde se budou počítat převážně 
nestandardní úlohy a rozhodně se nebude jednat o doučování matematiky, jsem přišla za 
vedením školy, které mi dalo souhlas k realizaci kroužku. 

První problém, na který jsem narazila, byly finance. Každý kroužek se musí 
zaplatit, a to i v případě, že učitel je ochoten učit zadarmo. Děti musí zaplatit za 

47 



elektrickou energii při svícení apod. Hned mi bylo jasné, že tím je zničena moje 
představa docházení dětí do kroužku, kdy chtějí, kdy je právě zaujme nějaká úloha, 
protože musí za celý kroužek zaplatit. 

Pravdou je, že až později jsem si uvědomila ještě další důvod, pro který byla tato 
představa nereálná. Nikdy bych nebyla schopna předem říci, za koho jsem v době 
kroužku zodpovědná, rodiče by nevěděli, zda jsou děti na kroužku nebo se ztratily apod. 
Samozřejmě by bylo možné chtít od rodičů písemnou formou souhlas k účasti na 
kroužku, ale to už začínalo být trochu moc komplikované. 

Konečná vize kroužku je popsána v letáku v kap. 3.4.1. 

3.4 Zájmový kroužek Ematika v Praze 

3.4.1 Zavedení kroužku 

Zavedení kroužku mělo několik úskalí. Problémy s financemi jsem již zmínila 
v předchozí kapitole. 

Druhou věcí, kterou mi vedení školy oznámilo až v průběhu, byl stanovený počet 
dětí, při kterém je možné kroužek otevřít. Dětí muselo být 12. Tento počet mi připadal 
přiměřený, možná i moc, abych se stále mohla dětem věnovat dostatečně individuálně. 
Po mém poznamenání, že jsem schopna v kroužku pracovat i s pouze třemi dětmi, mi 
bylo povoleno tento požadavek na počet nesplňovat. 

Protože kroužek matematiky byl na škole cosi nového, požádal mne pan ředitel 
o stručný popis kroužku. Vypadal následovně: 

EMATIKA (matematický kroužek pro 4. a 5. ročníky) 

Vynikáš v matematice? Nejde Ti? 

Matematický kroužek Ematika je pro všechny. Nejedná se o doučování. 

V kroužku budeme řešit netradiční úlohy z matematiky - geometrie, aritmetiky, logiky 
apod. a Tobě se tak otevře cesta k matematice jinou formou. Pro Tvoji úspěšnost 
v kroužku není nutná dobrá známka v matematice ve škole. 

Znalosti a logické myšlení, které v kroužku získáš, využiješ nejen v hodinách 
matematiky, ale především i v běžném životě. 

Max. počet: 15 

Termín: čtvrtek 14.00-15.40 

Vedoucí kroužku: Irena Matalová 
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Pan ředitel si od všech kolegů vybral soupis kroužků, které se budou otevírat, aby 
mohl vytvořit leták zájmových činností. Podle zkušeností s podobnou reklamou kroužků 
na jiné základní škole jsem očekávala jakýsi bulletin obsahující stručný popis kroužku, 
čas a místo konání, jméno vyučujícího apod., tak jak jsem to uvedla já. 

Bohužel jsem se velmi zklamala. Výsledkem soupisu kroužků byl jmenný 
seznam, bez uvedení náplně kroužku. Na tomto seznamu se tak objevil pouze název 
kroužku Ematika, moje jméno, třída, kde bude kroužek probíhat a cena za pololetí. 

Protože vyučuji převážně na druhém stupni, důsledkem bylo toto: Děti na 
2. stupni, které vyučuji, se chtěly hlásit ke mně na kroužek - ačkoli bylo jasně uvedeno, 
že kroužek je pro 4. - 5. ročníky. Naopak děti z 1. stupně mne neznaly a neměly tušení, 
co znamená název Ematika. Takže se na kroužek nehlásil nikdo. 

Vyčkala jsem týden, zda se mne přijde někdo z vyučujících na prvním stupni 
zeptat, o co se jedná. Stalo se tak pouze v jednom případě, a tak se do kroužku přihlásil 
jeden chlapec. 

Protože se stále nic nedělo, rozhodla jsem se hned vedle vyvěšeného seznamu 
kroužků pověsit vysvětlivky k Ematice - ty, co ode mne obdrželo vedení. Tyto 
vysvětlivky byly neznámo kým (kolegové podezřívají vedení) odstraněny z nástěnky. 
Připadalo mi, že má někdo zájem na tom, aby se můj kroužek neuskutečnil. 

Po dvou týdnech mi došla trpělivost a rozhodla jsem se 4. a 5. ročníky osobně 
obejít, vysvětlit dětem, o co se jedná, a dát jim letáček jak pro ně, tak pro rodiče. Leták 
vypadal takto: 
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EMATIKA 

aneb matematika netradičně 

Nový kroužek matematiky vhodný pro každého, i pro Einsteiny na propadnutí. 

V kroužku se vždy zadají nové úlohy, na kterých budete mít do dalšího setkání čas pracovat a které budete řešit. 

Úlohy budeme poté řešit společně, jakmile se objeví více než jedno správné řešení (dle počtu účastníků). 

Budeme si i navzájem radit, jak řešit dál. 

Postupem času budete vymýšlet úlohy i vy sami. 

Ukážeme si matematiku, jak ji možná neznáte - na netradičních úlohách z logiky, aritmetiky i geometrie. 

Termín : Pondělí 14,00 - 15,40 (případně čtvrtek ve stejnou dobu) 

První setkání ČTVRTEK 6.10., 14.00 - 14.40 

Vyučující: Matalová Irena 

Poplatek: 300,-Kč/pololetí 

Na ukázku dvě příkladové úlohy, které budeme také řešit. Zkuste přijít na první setkání se svým způsobem řešení. 

1. Na fotbalovém utkání bylo 700 diváků. Mužů bylo o 50 více než žen. Kolik bylo žen? 

2. Zjisti, jaké číslice odpovídají písmenům, aby příklad vycházel. 

FORTY 

TEN 

TEN 

SIXTY 

Těším se na setkání se všemi neobjevenými Einsteiny. 

Při obcházení tříd jsem zjistila, že téměř 90 % dětí netušilo, že nějaký podobný 
kroužek byl vůbec vypsán. Nejvíce dětí, které projevily o kroužek zájem, bylo ze třídy, 
odkud byl i onen chlapec, co se přihlásil jako jediný. Bohužel při změně termínu 
kroužku zjistil, že nový termín mu nevyhovuje a nemůže se tedy zúčastnit. 

Bylo úterý a já jsem netrpělivě cekala na čtvrtek, kolik dětí přijde. Věděla jsem, 
že v pondělí mohou dorazit ještě další, co nemají ve čtvrtek volno, ale stejně byl pro 
mne tento čtvrtek dnem rozhodujícím. 
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3.4.2 Členové kroužku 

Na první setkání dorazila dvě děvčata. Ta se na kroužku objevila jen párkrát, 
později je chodit na kroužek omrzelo. Ani jsem se nedivila, jak jsem totiž později 
zjistila, vždy hned druhý den po kroužku řešila s celou třídou vše, co jsme dělali na 
kroužku. Paní učitelka třídní mi to odůvodnila: „Ono se jim to všem hodí, hlavně teď na 
přijímací zkoušky - aby se rozvíjely." To se mi moc nelíbilo, zaprvé to způsobilo 
nezájem o kroužek z řad dětí již na kroužek chodících a zadruhé to rozhodně 
nemotivovalo někoho nového se do kroužku přihlásit. Děti věděly, že budou to samé -
a zadarmo, místo vyučování - dělat druhý den. A tak jsem důrazně požádala paní 
učitelku, aby s dětmi dělala v hodinách jen některé úlohy a rozhodně nejdříve tři dny po 
kroužku. Často totiž řešili i úlohy, na kterých měly děti pracovat doma. 

Obě tato děvčata nosila správná řešení úloh, ale málokdy uměla vysvětlit, jak na 
ně přišla. Nakonec se jedna z dívek přiznala, že řešení jí dala maminka a že neví, jak na 
ně přišla. A to se stávalo často. Netěšilo mě, že má správný výsledek a přitom neví, jak 
k němu dojít. O to více mne mrzelo, že dívka byla naučená z domova, že formální 
poznatek je cosi obvyklého a vždy úspěšného. Pravděpodobně poté, co dívka zjistila, že 
kroužek Ematiky nespočívá v tom, že máme správné řešení, ale že hledáme různé cesty 
ke správnému řešení, kroužek opustila. 

Stálými cleny kroužku se stali: Markéta, Jana, Karolína a Pavel (jediný ze 
4. ročníku). Bylo nás málo, ale o to lépe se nám pracovalo. Ráda bych se o každém 
z dětí trochu zmínila. 

Markéta: Velmi sebejistá dívka, aktivní, trochu egocentrická. Matematika ji velmi 
baví, často chodí na přípravné zkoušky na víceleté gymnázium, a tak nám nosí mnoho 
úloh k řešení. Jejím nedostatkem je neschopnost artikulovat svá řešení, neustále 
vyslovuje frázi „to je logické", čímž se snaží znejistět spolužáky. Je trochu impulzivní, 
dává neskrytě najevo svoje emoce. Jak formuluje Hejný (2005), Markéta je protipólem 
přepečlivělých žáků a řeší úlohu často jen „pro sebe". Když řešení najde, necítí potřebu 
výsledek formulovat i pro jiného člověka. 

Jana: Tichá, nejistá dívka, která se učiteli ani spolužákům nedívá do očí, když 
s nimi mluví. Je velmi plachá. Pracuje však rychle a pečlivě. Je velmi šikovná, na práci 
ale potřebuje klid, a tak ji občas emocionální výbuchy Markéty ruší. Když najde 
správné řešení, není si jista, zda je správně, moc si nevěří i přes to, že má výsledek 
zkontrolován. 

Karolína: Pečlivá dívka. Zápisky z Ematiky si přepisuje, aby byly úhledné 
a pěkné. Všemu chce přijít „na kloub". Reší v klidu, nedá najevo že ji něco napadlo, 
občas však celý svůj postup práce komentuje, svým řešením si ale není příliš jistá. 
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Všechna děvčata umí projevit obrovskou radost při objevení nové závislosti, 
pravidla, správného výsledku apod. Často sdílejí radost i s druhým. 

Pavel: Jednoduše by se dalo říci „Jana v chlapeckém provedení". Pracuje tiše, ale 
velmi cíleně, s obrovskou snahou a pílí. Emoce nedává moc najevo. Je jakoby 
zakřiknutý - tak se projevuje ale i v běžných hodinách. 

Zakřiknutost Jany a Pavla je možné vysvětlit i jejich tělesnou konstitucí, a tím 
problémy s okolím - Jana je spíše silnější, zatímco Pavel je drobný slabý chlapec. Obojí 
přináší mnoho negativních emocí z úst spolužáků (nikoli však na kroužku). 

3.4.3 Administrativa kroužku 

Termíny kroužku byly jasně stanoveny - každé pondělí od 14.00 do 15.40. Po 
skončení pololetí jsem dětem nabídla ještě dva termíny v únoru. 

Pravidla v kroužku nebyla pevně stanovena. Jedním důležitým pravidlem byla 
možnost dětí nosit do kroužku vlastní úlohy. Cílem tohoto pravidla bylo 1. naučit děti 
vyhledávat zajímavé úlohy a pracovat s doplňkovou literaturou, 2. přenést část 
zodpovědnosti za program a za vlastní učení se na samotné účastníky kroužku (tím jsem 
se samozřejmě tohoto úkolu sama nezřekla), 3. zjistit tímto způsobem oblast zájmu dětí 
a jim dostupné zdroje. 

Původní záměr uvádět úlohy na nástěnce na chodbě, kde by k nim měly přístup 
všechny děti, byl zavržen. Zaprvé nebyla k dispozici žádná vhodná nástěnka a zadruhé, 
i pokud by se našla nástěnka, nenašla jsem vhodné místo, kam ji umístit. Nepodařilo se 
mi narušit zaběhnutý provoz pouze obvyklých sportovních nástěnek, a tak se úlohy na 
nástěnku vůbec nedostaly. 

3.4.4 Úlohy a úkoly 

Výběr a tvorba úloh - zdroje 

Byla jsem rozhodnuta rozšířit zdroje úloh, což se také stalo. Nicméně úlohy, které 
byly v předešlé nástěnkové Ematice úspěšné, tj. alespoň někdo je vyřešil úspěšně, jsem 
znovu použila v zájmovém kroužku Ematika. Jednalo se o úlohy A1, A2, A2s, A3, A3s, 
A4, L2, L2s, L3, L3s, L4, L4s, G1, G2, G2s. 

Zdroje jsem vskutku rozšířila, použila jsem i cizojazyčnou literaturu. V nových 
zdrojích jsem však již objevila drobné nedostatky, např. (Poskitt 2005). Těchto 
nedostatků, které mne zprvu pobouřily, jsem využila jako motivace k hledání správného 
řešení či tvrzení (viz úloha 5). To mě také přivedlo k myšlence, že je nutné vše 
prověřovat a nespoléhat se na to, že co je napsáno v knize, je určitě dobře. K tomuto 
postoji jsem také chtěla vést své žáky. 
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To, aby byly úlohy propojeny s učivem probíraným v běžných hodinách 
matematiky, se ukázalo jako nepříliš snadné. Zadavatel úloh totiž musí vědět, jakou 
učebnici děti při výuce používají, a tak zjistit, které učivo již děti probíraly a jakým 
pravděpodobně způsobem jim byly poznatky sděleny. Každá učebnice matematiky má 
totiž trochu odlišné řazení problémů. To však naštěstí nebyl v mém případě problém, 
protože jsem měla v kroužku málo dětí a převážně byly z jedné třídy. Problémovou se 
však může stát snaha o tvorbu programu, který by byl univerzální pro směs věkových 
kategorií i škol. 

V budoucnu bude koordinace takto volených úloh, které učivo buď procvičují 
a upevňují nebo slouží ke kontrole porozumění učiva již probraného či slouží jako úlohy 
průpravné, s průběhem výuky učiva v hodinách matematiky ještě obtížnější. Přechodem 
na školní vzdělávací program se může stát, že na každé škole bude probíhat výuka 
daných problémů v odlišných časových horizontech, nicméně v rámci školy by to snad 
tak velký problém být neměl. Pokud by ale zadavatel pracoval jako vedoucí kroužku 
matematiky na více školách, musel by tento aspekt brát v úvahu. 

Seznam úloh 

V seznamu úloh již znovu neuvádím úlohy použité v Ematice nástěnkové, jsou na 
seznamu úloh v kap. 3.2.6. Úlohy, které zmiňuji v tomto seznamu, jsou úlohy nové, 
v Ematice ještě nepoužité. Opět byly úlohy vybírány tak, aby na sebe navazovaly 
a souvisely s probíhající výukou v 5. ročníku. Inspiraci jsem nacházela hlavně 
v průběhu souvislé praxe, konané v 5. ročníku, kdy jsem měla tu možnost vysledovat, 
s čím mají děti problém, na co je potřeba se zaměřit. Stále jsem se ale snažila, aby se 
z kroužku nestalo doučování, a tak jsem se snažila zařazovat především úlohy 
rozšiřující, nestandardní. 

Kromě úloh, které jsem zadávala já, se objevilo mnoho úloh, které přinesly na 
kroužek děti. Tyto úlohy uvádím na konci seznamu úloh (úloha 16. - 19.). Řešení úloh, 
které donesly děti, na mne samozřejmě kladlo další nároky, o to více jsem musela být 
připravená vždy včas zareagovat podnětně, správně formulovat výzvu apod. 
1. Sestav podobnou krychli z novinového papíru. Původní krychli můžeš rozebrat 

a zase složit. 

Tato úloha je ryze vzdělávací. Dětem byla dána sestavená papírová krychle 
a jejich úkolem bylo vymodelovat krychli podobnou. K dispozici jim byl dán 
pouze novinový papír. V průběhu práce si děti osvojovaly či upevňovaly znalosti 
o vlastnostech krychle. Inspirována jsem byla prací J. Michnové. 
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2. Doplň číslo do tabulky. Najdi závislost ( 

12 6 4 

10 2 7 

16 4 6 

9 3 

•avelka 2002, s. 28). 

Doplň čísla 1-9 na místa otazníků. Každé číslo lze použít pouze jednou (Pavelka 
2002, s. 10). 

a) ( ? x ? ) : ? = 4 

b) ( ? - ? ) x ? = 4 

c) ? - ( ? + ? ) = 4 

Úlohy 2. a 3. prověřují schopnosti dětí najít závislost mezi cleny posloupnosti, 
příp. cleny početní operace. 

Creature feature: Tato úloha byla dětem předložena v originále a přeložena. 
Reagovala jsem na probíraní závorek při běžné výuce. Tato úloha je velmi 
vhodná, čtyři kamarádi tvrdí, že znají výsledek úlohy, každý má však výsledek 
jiný. Úkolem je zjistit, kdo má pravdu a jak je možné, že mají ti ostatní výsledek 
špatně, tj. kde udělali chybu (Billet 2001, s. 10). 

One day we 
asked three 

friends of 
ours to find 

the answer to 
this problem: 

incredible/^ 
really 

incredible. 
As all good 

adders know, 
the answer« 

is 26. 

Both of you 
guys are way off: 

it's 59Í 

Soho $ozo Podo 

Curly, the friendly 
adder, overheard 
them and quickly 
added his com-
ments to the dis-
cussion. 

Naturally, only 
one of them was 
right. 

Explain why 3 of our friends are wrong and how they were able to make the mistakes! 

Obr. 3.18 

Tato úloha měla dvě základní fúnkce. První je motivační k porozumění cizímu 
jazyku (úlohu jsme společně překládali), druhá je diagnostická ve smyslu chápání 

3 

4 
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chyby. Při řešení této úlohy jsem měla možnost sledovat, jak děti vnímají chybu, 
co je pro ně velká a co zbytečná chyba apod. 

5. Nejjednodušší sítí je pravděpodobně krychlová. Vyskytuje se ve čtyřech 
variantách. Kteroukoliv z nich můžete vystřihnout a složit do krychle, jenže 
pozor, nebudete to mít tak jednoduché - na správné hrací kostce je počet teček na 
dvou protějších stranách vždy roven sedmi. Tuto podmínku splňuje jenom jedna 
ze sítí na obrázku. Která (Poskitt 2005, s. 126-127)? 

Podúloha: V zadání úlohy je lež, varianty sítě krychle nejsou čtyři, je jich víc. 
Kolik jich najdete vy? Text je doplněn touto ilustrací: 

Cha chá! Přidal 
jsem jednu siř, ze 

Obr. 3.19 

Tuto úlohu jsem zařadila za úlohu G3, která nebyla příliš motivující. Velmi mě 
zaujala chyba v tvrzení v (Poskitt 2005), že existují jen čtyři varianty sítě a vedlo 
mne to k přesvědčení, že zpochybněním informace z naučné literatury mohu děti 
zaprvé více motivovat k objevení pravdy, tj. všech variant sítě krychle, zadruhé 
k uvědomění si nutného vlastního hodnocení předkládaných poznatků. Proto je 
tato úloha diagnostická, tj. jak děti zareagují na cizí chybu, jaké metody řešení 
zvolí pro hledání všech variant sítě. 

6. Nahraď ovoce v tabulce číslicemi, aby byl součet správně (www.pikomat.cz -
první série). 

o f? 0 O 
+ « a ft 

= 9 9 2 7 
Obr. 3.20 
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7. 

8. 

9. 

Před rozbalením byla tato kostka stejná jako jedna ze zbylých šesti. Jako která 
(www.pikomat.cz - první série)? 

A 
В D E F 
С 

n ® m® 

S t í 
m® 

Щ]® IaI® Щ]® 

Obr. 3.21 

Poskládej tyto lentilky s čísly do čtverce tak, aby součet všech řad a sloupců byl 
25. Abys to neměl těžké, již někdo začal (www.pikomat.cz - první série). 

О 
О 

0 
Q 

O O O O o o 

О О О О Ф Ф 

10. 

Obr. 3.22 

Dobrodruzi cestovali ve dvojicích. Jejich jména byla Paul, Sid, Kit, Bart, příjmení 
Letkiss, Monday, Megret, Jeffs. Ví se, že: 
- Bart má srostlé obočí a šedou hučku, 
- Paul má vyděšený výraz a nenosí černý klobouk, 
- Sid Letkiss má frajerský knír a sombrero se širokou střechou, 
- S Paulem je ve dvojici dobrodruh s černým kloboukem, 
- Jeffs nemá peníze ani šedivou hučku, 
- Bart si minulý rok dvakrát zlomil nohu a kulhal, 
- Megret nenosí klobouk. 

Jak se který z nich jmenoval, s kým pracoval a co měl na hlavě (www.pikomat.cz 
- druhá série)? 

Lucky Duke sčítal své výdaje. První částku utratil za střelný prach, druhou za 
doutnák a třetí za šikovnou škatuli. Částky sepsal pod sebe a sečetl. Použil však 
písmena místo číslic (každé písmeno je jiná číslice). Kolik stál prach, doutnák 
a škatulka (www.pikomat.cz - druhá série)? 

DÁME 

S I 

DO 

NOSU 

11. V salónu se sešla vybraná společnost a pila se kolaloka. Vera vypila jednu, Rose 
dvě, Suzy tři a Calamity čtyři. Willy vypil totéž, co jeho přítelkyně, Jesse dvakrát 
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víc než jeho přítelkyně, Slab třikrát a Sam čtyřikrát více. Celkem se vypilo 
32 kolalok. Kolik vypili jednotliví pánové a které dámy k nim patří 
(www.pikomat.cz - druhá série)? 

Úlohy z pikomatu jsem vybrala téměř všechny jak z první série úloh, tak z druhé. 
Jedná se o korespondenční soutěž v matematice, a tak jsem chtěla zjistit, zda tyto 
úlohy děti budou bavit a zda je budou motivovat k soutěžení o účast na 
matematickém táboře. 

12. Doplň věty správnými čísly - jedná se o známé knížky (Pavelka 2002, s. 53). 

Cesta kolem světa za dní. 

Dobrodružství Rusů a Angličanů. 

neděl v baloně. 

Bylo nás . 

roky prázdnin. 

mil pod mořem. 

Tato úloha je pouze motivační v tom smyslu, aby si děti začaly všímat 
matematiky kolem sebe. A proč nezačít právě názvy literárních děl? 

13. Dokážete poskládat 8 stejných čtverců tak, aby vznikl obrazec s nejdelším 
možným obvodem (King 1999b, s. 98-99)? 

14. Pomůžete farmářovi postavit plot tak, aby získal pro svá kuřata co nejvíc místa? 
Farmář je chudý a může si dovolit koupit jen 16 dílů plotu. Díly se dají spojit jen 
rovně nebo v pravém úhlu. Jak se zvětší plocha, když si bude moci farmář dovolit 
přikoupit další 4 díly plotu (King 1999b, s. 100-101)? 

15. Hra Hrstičky - do nádoby nasypte 50 žetonů (fazolí), jeden hráč vytáhne hrst. 
Pokud se hráči podaří hrst rozdělit do 2 stejných skupin, tj. polovin, získává 
2 body. Pokud se mu podaří hrst rozdělit na 4 stejné skupiny, tj. čtvrtiny, získává 
4 body. Pokud se mu podaří tutéž hrst rozdělit i na 3 stejné skupiny, tj. třetiny, 
získává bonusové 3 body. Hráč vrátí hrst do nádoby a pokračuje další hráč. 

Které číslo může přinést nejvíce bodů? Jak je to možné (King 1999a, s. 62-63)? 
Všechny tři úlohy z (King 1999) sloužily jako diagnostické. Oba díly publikace 
jsou plny ryze nestandardních úloh, které rozhodně v jiných publikacích 
nenajdete. Použitím těchto úloh v Ematice jsem se snažila zjistit, zda tyto úlohy 
dětem vyhovují. Autor vás nejprve uvede do problematiky (např. obvod), poté 
vám vysvětlí danou úlohu, poradí, jak si vytvořit pomůcky k řešení, a graduje 
obtížnost úloh v dané problematice. 
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16. Umísti do čtverce čísla 1, 2, 3, 4 tak, aby se žádné z čísel neopakovalo ani 
v řádku, ani ve sloupci. 

1 4 

4 

2 

4 

17. Dva nože a jedno vejce je jako jeden nůž a 8 vajec nebo jako jeden pytlík soli 
a jedno vejce. Co má nejmenší hodnotu, kolik nožů má stejnou hodnotu jako 
pytlík soli? 

18. Kolik je na obrázku čtverců? 

Obr. 3.23 

19. Zjisti jaká čísla se skrývají pod symboly. 
+ = ®® 

^ + • = ® 

Platí: ^ - nejmenší, ® - největší. 

3.4.5 Průběh kroužku Ematika a problémy 

Zájmový kroužek Ematika probíhal téměř pravidelně každé pondělí. Problémy, 
které se vyskytly, blíže zmiňuji v kap. 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.8. Stručně se jedná o problém 
častého odpadání kroužku z důvodu pedagogických či jiných porad učitelského sboru, 
počáteční nesoulad v práci zadavatele Ematiky a třídního učitele a nepříjemnosti 
s vedením školy. 

Hodina Ematiky probíhala pokaždé velmi podobně, dětem bylo nabídnuto několik 
úloh k řešení, které byly napsány na tabuli. Děti si vybraly úlohu, která je zaujala 
a řešily ji. V momentě, kdy se objevilo více řešení k jedné úloze a nikdo jiný už úlohu 
řešit nechtěl (většinou ale řešily všechny děti všechny úlohy, ale v jiném sledu), 
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představovaly děti u tabule svoje způsoby řešení, obhajovaly svou práci před ostatními 
apod. 

Časem se stalo velmi obvyklým pravidlem, že děti nosily úlohy samy, a tak vedly 
chvíli hodinu i samy. 

Klima kroužku bylo pozitivně m o t i v a č n í , přátelské a pracovní. Děti se nebály 
spontánně vyslovit svůj názor a navzájem se respektovaly. 

Chyba žáků byla převážně rozvedena do úvahy, nikdy nebyla hodnocena vyloženě 
negativně ani učitelem ani dětmi. Tempo práce bylo individuální, tj. každému bylo 
umožněno pracovat vlastním tempem, a tak mohl k řešení přistupovat vskutku 
individuálně. 

3.4.6 Ukázky řešení 

Uvádím tři problémy, které jsme na zájmovém kroužku řešili. První problém je 
složen z gradované série tří úloh o zvířatech - počítání hlav, nohou. Druhý problém se 
zabývá trojúhelníkovou nerovností a třetí pojednává o sítích krychle. 

Všechny ukázky jsou zpracovány záznamem rozhovorů při hodině. První ukázka 
byla zaznamenána pouze písemně, a tak mohlo dojít ke zkreslení zápisu. Nicméně druhá 
a třetí ukázka byly nahrány na diktafon (velmi špatné kvality), a tak je jejich záznam 
věrohodnější. 

Ve všech záznamech jsou jména osob smyšlená, ale ve všech ukázkách shodná. 
O sobě nepíši v první osobě, ale pro autenticitu záznamu používám termín „učitelka" 
a třetí osobu. V popisu nejsou použita jména, ale pouze zástupné symboly: J = Jana, 
M = Markéta, K = Karolína, U = učitelka. Číslo uvedené u symbolu určuje, o kolikátý 
vstup dané osoby do rozhovoru se jedná. 

Vlastní poznatky (učitele) jsou uvedeny v hranatých závorkách. Kurzívou je psán 
způsob projevu a činnost aktérů během hovoru. Vše ostatní (i přímá řeč) je psáno 
běžným písmem. 

Způsob záznamu průběhu hodin a komentářů je převzat z (Hejný, Kuřina 2001). 

Analýzy a komentáře řešení nejsou hloubkové. 

V komentářích se zabývám průběhem hodiny, především vstupy „učitelky", 
tj. sebe. Pokud se při práci objevila zajímá reakce či projev dětí, vyjadřuji se k nim 
v komentáři. U některých problémů jsou komentovány i dokumentace práce žáků, tj. jak 
jejich dokumentace probíhala a o čem svědčí. 
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První problém: Ovce, slepice a husy 

Již jsem se zmínila, že první problém je složen z gradované série úloh. Všechny 
úlohy pojednávají o zvířatech. V čem však spočívá gradace úloh? Podívejme se na 
úlohy: 

Úloha 1. Po dvoře pobíhalo stejné množství slepic jako ovcí. Dohromady měly 
168 nohou. Kolik bylo ovcí a kolik slepic? 

Úloha 2. Na louce se pasou husy a ovce. Mají celkem 40 hlav a 96 nohou. Kolik hus 
a ovcí je na louce? 

Úloha 3. Na pastvě byly koně, ovce a husy. Ovcí je víc než hus. Ovce a husy mají 
dohromady 100 noh a hlav. Husí a ovcí je třikrát více než koní. Kolik je 
koní? 

První úloha je v této sérii úlohou nejsnadnější, protože pocty objektů jsou stejné. 
Druhá úloha je obtížnější, poněvadž i přes to, že druhy objektů jsou opět dva, není jich 
stejný počet jako v první úloze. Třetí úloha byla vybrána jako poslední do 
této gradované série, protože je zde 1. více druhů objektů, 2. počet objektů není stejný, 
tzn. obtížnost úlohy se ve všech směrech stupňuje. 

Očekávané řešení 

Úloha 1. Nepředpokládala jsem, že by děti využily grafické znázornění - počet 
168 nohou od grafického znázornění odrazuje. 

Možnými způsoby řešení mohou být - systematická metoda hledání (pokus -
omyl): 

1. Vyslovení hypotézy - 22 ovcí a 22 slepic. 

2. Kontrola - 22 . 4 = 88; 22 . 2 = 44; 88 + 44 = 132 - to není správně; musí být 
o 36 nohou víc - zvýší hypotetický počet. 

3. Pokud chybí 36 - mohu odčítat (4 + 2, tj. ovce + slepice) - tento součet se do 
36 vejde 6krát. 

4. Musím ještě k původním 22 přičíst 6, tj. nová hypotéza o poctu: 28 ovcí, 
28 slepic. 

5. Kontrola: 28 . 4 = 112; 28 . 2 = 56; 112 + 56 = 168. 

6. Odpověď: Slepic i ovcí je po 28 kusech. 

Jiná metoda řešení předpokládá vhled do situace a schopnost využít informace 
v zadání. 

1. Uvědomění si - pokud je zvířat stejný počet, stačí sečíst počet nohou a tímto 
počtem vydělit celkový počet nohou. 

2. Výpočet: 168 : 6 = 28. 
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3. Kontrola: 28 . 4 = 112; 28 . 2 = 56; 112 + 56 = 168. 

4. Odpověď: Slepic i ovcí je po 28 kusech. 

Úloha 2. Ani u této úlohy není grafické znázornění reálné. I u této úlohy předpokládám 
především systematickou metodu řešení pokus - omyl. I přes to, že počet objektů je 
odlišný, na základě předchozí úlohy očekávám u dětí lepší vhled do situace a správnou 
hypotézu, co nejvíce se blížící správnému výsledku. 

Správné řešení: 32 hus a 8 ovcí. 

Úloha 3. Tato úloha je logicky nejkomplikovanější. Nicméně, pokud děti zvládnou dvě 
úlohy předchozí, je pro ně vhodnou gradací. 

Sama jsem měla s řešením problémy a zprvu jsem postupovala metodou 
systematického hledání. Nicméně tato metoda u této úlohy je poněkud zdlouhavá. 
U dětí ji ale z důvodu zkušeností z předchozích úloh nevylučuji. 

Jakmile si žák uvědomí, že nyní musí pracovat zároveň s počtem hlav i nohou, 
a tak ovci již nezastupuje číslo 4 (4 nohy), ale 5 (4 nohy + 1 hlava) a obdobně husu 
zastupuje nyní číslo 3; má úlohu téměř vyřešenu. 

Zde již opět přichází použití metody systematického hledání čísel, která zastupují 
neznámé v rovnici 5 o (ovce) + 3 h (husa) = 100; v zadání je také uvedeno: o > h. 

Při hledání je nutné si uvědomit, že ovcí musí být méně než 20, protože 
20 . 5 = 100 (a co husy?). Systematickým hledáním dojdeme k: o = 17, h = 5. 

Víme, že o + h = 3 k (kůň); jenomže tuto rovnici s mezivýsledky nejsme schopni 
vypočítat tak, aby výsledkem nebylo desetinné číslo (17 + 5 = 22; 22 : 3 = 7,3). 

Následuje návrat k vyhledávání. Postupným hledáním dojdeme k další možné 
variantě: o = 14, h = 10. Tyto mezivýsledky jsou již aplikovatelné na další výpočet: 
14 + 10 = 24; 24 : 3 = 8. 

Odpověď zní: Koní je 8. 

Tento způsob řešení nemusí být jediný možný. Po vlastních zkušenostech 
s řešením si dovoluji předpokládat, že děti nebudou v řešení třetí úlohy úspěšné. 

Průběh hodiny. Tuto úlohu řeší Jana s Markétou. Obě dívky si zapisují úlohu do 
poznámek a dlouho se na ni dívají. Markéta začíná potichu pracovat. 

J 1: No, já si to jednoduše nakreslím jako vždycky. (Chvilku řeší a vykřikuje): Já 
už to mám! (Nese učitelce ukázat řešení, ve kterém tvrdí, že slepic i ovcí je 56.) 

[Zapomněla na jednu početní operaci, ale postup má správně.] 
U 1: Podívej se na to ještě jednou pořádně, jsi na dobré cestě, kdybych ti poradila, 

už bych ti to vlastně prozradila... 
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Jana se tedy vrací řešit a mezitím přibíhá Markéta, že už má také hotovo. Jako 
obvykle téměř uprostřed strany všech svých výpočtů ukazuje na výsledek. Na správný 
výsledek. 

U 2: Tak chvilku ještě počkáme na Janu (ale Jana už má hotovo, a tak učitelka 
žádá Markétu o výpočet úlohy na tabulí). 

M 1 (najednou zaskočena): Já to umím vypočítat, ale pak to už neumím říct... 

J 2: Ale prosím tě, to snad vyčteš ze sešitu, ne? 

M 2 (stále zaražené, trochu bojovné): Zkus se v tom vyznat!!! (přitom cpe Jané 
svůj sešit pod nos) Já to vypočítám, ale už se v tom nevyznám. 

A tak žádá učitelka o řešení Janu. 

J 3 (píše ,, 168 nohou " a polohlasem říká): Mají dohromady 168 nohou... 

M 3 (přerušuje jí): To přece víme. 

J 4 (nenechá se vyrušit, kreslí a kresbu komentuje): Je tam třikrát dvě nohy 
(zapisuje „3 x 2 nohy' '). Takže je to 168 děleno... (zapisuje 168 : 3 = 56, hrdé se dívá 
na učitelku). Ovce 56, slepice 56. 

U 3: 56 čeho - ovcí a slepic nebo nohou? 

J 5 (hbité reaguje): Slepic a ovcí. 

U 4 (zamyšlenése dívá na tabuli): No, tady něco ale nehraje... 56 ovcí, 56 slepic... 
dobře je jich stejný počet. 56 slepic má kolik nohou? 

J 6 + U 5 (společné): 112. 

U 6: Takže kolik nohou zbývá na ovce? 168 bez 112... 

J 7 (mírné se zarazí) 

U 7 (pokračuje): To by ty ovce kulhaly, co? (Jana chvilku neví, jak dál.) 

M 4 (udivené stojí vedle Jany a kouká na tabuli): To nechápu. No to se snad radši 
vyznám v tý svý kaši. 

J 8 (s rozzářenýma očima pronáší): Jé, já vím. Nohy, slepice mají 56 nohou 
a ovce 112, to je 2krát!!! Takže je jich 28. (I Markéta dává najevo, že způsob řešení 
pochopila.) 
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Na závěr ukazuje učitelka děvčatům řešení dětí z Neratovic: 168:6 = 28. 
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U 8: Jak je možné, že děti dělily šesti? 
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J 9 + M 5 (okamžitě, s jistotou v hlase): No, to je jasný, protože tam bylo 6 noh. 
A je jich stejně." 

Tímto rozhovorem byla úloha prohlášena za vyřešenou, a tak učitelka navázala 
druhou úlohou, která je gradací k úloze předchozí. 

Komentář. Promluva učitelky byla rovnocenná s promluvou dětí. Na začátku 
hodiny učitelka formulovala úlohu a pak několikrát vstoupila do rozhovoru - především 
při řešení úlohy na tabuli. 

Za důležitý považuji vstup Markéty (M 1), který vyvolal spontánní reakci Jany 
(J 2) a je důkazem toho, že děti se nebojí zaprvé říci v hodině, že jim něco nejde, 
a zadruhé spontánně diskutovat. Otázkou zůstává, zda na Markétu (M 1) reagovala 
správně učitelka, když nechala úlohu řešit Janu. Markéta vyjádřila svou nespokojenost 
s tímto rozhodnutím komentářem (M 3) Janina postupu řešení. 

Učitelka vstoupila do rozhovoru několikrát, nejprve konstruktivně (U 3,U 4), 
posléze však sama přebrala aktivitu (U 6, U 7), což úplně nevedlo k porozumění dětí 
(M 4). Po celou dobu řešila učitelka úlohu jen s Janou a Markétu nechala jen přihlížet. 
Asi se domnívala, že když má Markéta správné řešení a neví, jak vysvětlit, jak k němu 
došla, nemá smysl jí vysvětlovat řešení Jany. Markéta však nakonec spolu s Janou 
vlastním řešení porozuměly (J 8). 

Na závěr uvedla učitelka jinou variantu řešení (U 8). Vypadá to, že až v tento 
okamžik došlo u dětí ke skutečnému porozumění (J 9, M 5). 

Učitelka, podle mého názoru, nejednala správně: 1. byla nositelem poznání, což 
rozhodně nerozvíjí dětskou osobnost; 2. nepovzbudila Markétu k hledání způsobu 
artikulace jejího způsobu řešení úlohy. 

Protože děti doposud řešily stejně rychle a mohly jsme provést kontrolu řešení 
a ukázku výpočtu společně, začínám další část hodiny zapisovat jakoby od začátku, 
nyní se totiž tempo dětí výrazně odliší. 

M 1 (má úlohu hned hotovou - až je učitelka překvapena - a běží ukázat své 
řešení učitelce, v sešitě ťuká prstem na odpověď,, 34 hus a 6 koní'') 

U 1: To ale není správně, nespěchej... (posílá Markétu zpátky do lavice). 

J 1 (těžce vzdychá) 

M 2 (přibíhá po chvilce znovu, již je jistější a ukazuje své řešení ,, 32 hus 
a 8 koní'') 

U 2 (nejprve zamyšleně): Jsi si jistá? (Markéta pevně pokývá hlavou a ukazuje na 
kontrolu výpočtu ve svém sešitě.) Ano, máš to správně (radostněsouhlasí učitelka). 

Jana je zmatená, vůbec si s úlohou neví rady. Nechápe ji. Stále se ale snaží. 

U 3 (diktuje Markétě další úlohu a dělá zápis na tabulí) 

64 



M 3 (začíná řešit, chvilku váhá a dumá, najednou ale vykřikuje): Ježíšmarjá, mě 
teď něco napadlo (cosi zapisuje a utíká k učitelce, v poznámkách ukazuje na výpočet: 
„300 koní")!! 

U 4 (při pohledu na chybu říká shovívavě): No, to si to vzala zkrátka, koní je 
třikrát více než hus a ovcí, ale ta 100 je počet jak hlav, tak noh. Pozor. 

M 4 (zklamaně): Aha (šourá se zpátky na místo). 

J 2 (poprvé od začátku řešení Úlohy 2): Ta úloha je nesrozumitelná. 

U 5 (netuší, zda má Jana na mysli Úlohu 2 nebo 3 a nestíhá reagovat) 

J 3 (zničehonic se zvedá z lavice): Já se na to vykašlu. Mně se zavařila hlava. 
Musím otevřít okno. Mně to nejde. 

Protože stejně už vypršel čas kroužku a únava je znát, učitelka se rozhodla ukončit 
práci. Děvčata dostala za úkol dopočítat tu úlohu, co mají rozepsanou. 

J 4 (chce si opsat i třetí úlohu a vypočítat ji doma) 

M 5 (s dávkou ironie v hlase): Tak to si dost věříš, když jsi nevyřešila tuhle... 

J 5 (stále opisuje): Když na to mám celý týden. Já mám čas... zítra nemůžu, ve 
středu taky ne... (Jana se začíná usmívat.) 

M 6 (pobaveně): No, tak kdy máš teda čas? 

Učitelka celou hodinu uzavírá a je zvědavá, kolik času si obě dívky najdou na 
výpočet rozpracovaných úloh. 
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Komentář. V této části hodiny již učitelka tolik nezasahovala, pouze komentovala 
řešení (U 1, U 2) a zdůrazňovala informace v zadání úlohy (U 4). 

Opět se projevila spontánnost v chování dětí (J 1, M 3). Učitelka však nestihla 
zareagovat, když měla Jana problém (J 2, U 5), což vedlo k absolutní demotivaci (J 3). 

Další hodinu se ukázalo, že žádná z dívek úlohy dále neřešila. Musím konstatovat, 
že jsem to očekávala. 

Druhý problém: Trojúhelníková nerovnost 

Hodinu jsem nahrávala na diktafon, což vzbudilo mírný rozruch, nicméně byly 
okamžiky, kdy děti spontánně reagovaly a zapomněly, že jsou nahrávány. 

I druhý problém je složen z gradované série úloh. V čem však spočívá gradace 
úloh? Podívejme se na úlohy: 
r 

Úloha 1: Rozhodněte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran: a = 9 cm, 
b = 8 cm, c = 7 cm. Svou odpověď zdůvodněte (pozn. jedná se úlohu A4a)). 

Úloha 2: Rozhodněte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran: a = 7,2 cm, 
b = 4,3 cm, c = 2,1 cm. Svou odpověď zdůvodněte (pozn. jedná se úlohu 
A4d)). 

Úloha 3: Rozhodněte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran: a = 300 km, 
b = 80 000 cm, c = 253 m. Svou odpověď zdůvodněte. 
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Úloha první je nejjednodušší. Strany trojúhelníku je možné vymodelovat či 
narýsovat, a tak je možné přímo trojúhelník zkonstruovat. Druhá úloha je obtížnější při 
použití vzorce trojúhelníkové nerovnosti, kdy může být pro děti problémem počítání 
s desetinnými čísly. Třetí úloha je komplikovaná růzností jednotek a nemožností 
trojúhelník modelovat či rýsovat. Mezi druhou a třetí úlohu je možné vložit ještě jednu 
úroveň gradace, kdy bude obtížnost spočívat 1. v převodu jednotek; 2. v nemožnosti 
modelace. Já jsem se ale rozhodla volit úlohu třetí takto, protože jsem záměrně chtěla, 
aby se děti musely soustředit na dva úkoly zároveň (či postupně) - v tom spočívá 
gradace této úlohy. 

Očekávané řešení. Protože děti dostaly k dispozici špejle, papíry, provázek, 
očekávala jsem, že budou pomocí daných materiálů situace nejdříve modelovat. 

Samozřejmě jsem počítala i s možností využití kružítka a rýsování trojúhelníků. 
Proto byla však zvolena třetí úloha, kde by mělo dojít ke zobecnění při zpracování 
získaných zkušeností s izolovanými modely a tvorbě modelu generického. 

Průběh hodiny 

U 1 (přečte první úlohu a nabídne dětem k dispozici dřevěné špejle, provázek, 
pravítko, papíry) 

Hned jak úlohu učitelka zadala, začala děvčata zarytě přemýšlet a jakoby si na 
něco vzpomínat: 

M 1 (zamyšleně): Jak že jsme se to učili? 

J 1 (trochu nazlobené): No, právě. 

M 2: Já vím, jak jsme se učili tamto, ale nevím, jak jsme se učili to druhý. 

U 2 (zasahuje a opětovné nabízí): Můžete si vzít špejle, provázek... 

M 3 (nechápavě): A na co mi bude špejle a provázek? 

U 3 (sice překvapena reakcí stále klidně vysvětluje): Můžete si s nimi zkusit 
vymodelovat ten trojúhelník. Víte délky stran, špejle můžete lámat... 

M 4 (zprvu váhavé): No jo, tak já to zkusím... Můžu je zlomit? 

U 4: Určitě. 

K 1 (se smíchem): Ale ne všechny! 

M 5 (hnedreaguje): Proč, mně stačí tři... Plus jedna zdarma (dodává). 

J 2 (stálepřemýšlí): Já jsem to zapomněla, jak jsme to dělali v tý škole. 

M 6 (marně manipuluje se špejlemi) 

U 5 (k Markétě): Tak víš délky stran, tady máš pravítko, tak si je můžeš změřit... 

M 7: Jé, to si můžu nakreslit. Tak jo. Tak kolik, že byla jedna... devět... Já si to 
radši narýsuji než tohleto... Já mám nápad, vezmu si provázek, to se bude líp dělat. 
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Během toho Jana potichu bloumá a Karolína, která si jako jediná vzpomněla na 
naučený vzoreček, počítá trojúhelníkovou nerovnost pomocí vzorečků. 

K 2 (najednou osloví učitelku): Paní učitelko, já už to asi mám. 

U 6 (dívá na její zápis a ptá se, jakoby nechápala, co napsala): To je nějaký 
zákon? 

K 3: No, my jsme se to učili ve škole. 

U 7 (pečlivě pročítá Karolíniny zápisky a čte): Alespoň dvě strany musí být větší 
než ta jedna. (zamyslí se a ptá se) A co tohle slovíčko? (ukazuje na slovo 'alespoň ' a po 
chvíli ticha dodává) Kolik má trojúhelník stran? 

M 8 (smích) 

K 4 (vyhrkne): No, tři. (najednou znejistí) Ale že... ale že jako... aha... (Karolína 
škrtá slovo alespoň.) 

U 8 (zapisuje na tabuli zadání nové úlohy) 

M 9 (když vidí na tabuli zápis 7,2 cm): Jé... (bere do rukou kružítko a trojúhelník 
se snaží sestrojit). 

Jana se snaží po celou dobu „zprovoznit" svoje kružítko. 

M 10 (po chvíli sestrojování): No, je trošku nepřesný, ale to nevadí. 

U 9 (děti nevyužily ani špejle, ani provázek, a to ji vede k otázce): Vzpomenete si, 
kdy jste začaly poprvé sestrojovat trojúhelník? 

K 5: Jo, tak to nevím. 

M 11: Hodně dávno. (ostatní souhlasí) Já už jsem si vzpomněla... (tváří se 
šibalsky)... hodně dávno (všichni smích). 

Děvčata začala vzpomínat na různé zajímavosti z hodin. 

M 12 (ukončuje hovor a téměř lhostejně): No, dobrý, tak tenhle vím jistě... (dívá 
se na učitelku) Stačí napsat jenom jestli jde nebo nejde? 

U 10: Musíte mi to také potom zdůvodnit, jak jste k tomu došly. 

M 13 (jako obvykle to zkouší): A nemůžu tam napsat: Protože to vím.? 

U 11 (nesouhlasné kroutí hlavou): Ze ty to víš, to mi nepomůže, když bys mi to 
měla vysvětlit [učitelka ví, že Markéta má velký problém s formulováním svých 
řešitelských postupů, a proto to říká tímto způsobem]. 

M 14 (souhlasněkývá hlavou): No, jo... 

U 12 (obrací se na Janu, která stále bojuje s kružítkem - zapadla jí tuha): Než 
tady bojovat s kružítkem, nechceš to tedy zkusit nějak jinak? 

J 3 (nesměle): Já si to právě nepamatuju. 
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U 13 (povzbudivé): No, tak právě proto tady máte ty materiály, abyste si to 
vyzkoušely modelovat. 

J 4 (chce nad kružítkem zvítězit a stále se pokouší tuhu vyndat) 

M 15 (pobouřeně): Prosím tě na (dává Janě svoje kružítko), já se na tebe nemůžu 
koukat, i když se na tebe nekoukám. 

M 16 (dívá se do sešitu na svůj výtvor): No, dobrý, už to mám zdůvodněné, a tady 
to taky zdůvodním. 

Najednou se stočí řeč na úpravu. 

K 6 (celou dobu počítá, najednou se kouká Markétě do zápisků): Když nebudeš 
škrábat, tak se ti to podaří. 

M 17 (skoro rozzlobeně): Proč bych neškrábala, není to žádnej domácí úkol. 

K 7 (s úlevou): Naštěstí. 

M 18 (s úsměvem): Další prosím. 

Jana až nyní s pomocí Markétina kružítka sestrojila první trojúhelník a ptá se 
ostatních, zda jim vyšlo, že jde sestrojit. Jak Markéta, tak Karolína tvrdí, že sestrojit 
nelze (spiklenecky se na sebe dívají). 

M 19: Jak ti to mohlo vyjít? Tak to buď máme špatně my s Karolínou, nebo ty. Já 
myslím, že ty. 

J 5 (jistě): A proč by to nešlo? 

M 20 (znípřesvědčivě): No, protože, jak jsme se učili ty zákonitosti... tak to přece 
nemůže jít. Když si na ně vzpomeneš, tak si přece vzpomeneš na to, že to přece nikdy 
nemůže jít. Ježíš. 

J 6 (stále jistě): Může. 

M 21 (nehodlá ustoupit): Tak si vzpomeň na ty zákonitosti a nemůže ti to vyjít. 
Mně to taky takhle vyšlo rýsováním, akorát že musíš si taky vzpomenout na ty zákony... 
(slova zákony a zákonitosti zdůrazňuje). 

U 14 (přerušuje hovor): Tak, Jani, už máš, že ten první lze narýsovat, tak pojď na 
ten druhý. 

J 7 (klidně): Tak já si ho zase narýsuju. 

K 8: Paní učitelko, pojďte se podívat (ukazuje svoje další řešení). 

M 22 (s opovržením): Ten druhej je jasnej, ten mám i já dobře. 

U 15: No, dobře, a co ten třetí (na tabuli píše nové údaje o délkách stran)? 

Karolína si špatně opisuje zadání z tabule. Místo 253 m zapsala 253 mm. Učitelka 
ji na to upozorňuje. 
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M 23 (trochu znuděně přerušuje chvilku soustředěného ticha): Jé, mně se to 
nechce počítat. 

J 8: Tak ten nejde (v klidu si zaznamenává svoje řešení k druhé úloze do sešitu). 

M 24: Který? 

J 9: Ten druhý... (pakspokojeně) Ten první jde a ten druhý nejde. 

U 16: A co ten třetí? 

M 25: Mně se nechce počítat, kolik je... 

U 17 (navazuje na Markétinu nedokončenou větu, přátelsky se usmívá): No, 
převody jednotek... ale to už jste dělali, ne? 

J 10 (zamyšleně): No jo, ale jak tohle nakreslím (ostatní obrovský ale přátelský 
smích)? 

U 18: No, tohle nepůjde narýsovat, 300 kilometrů. 

J 11 (hbitě reaguje): Tak já si to převedu na centimetry... 

U 19 (se zájmem): A myslíš, že se ti ta vzdálenost pak zmenší? 

J 12 (vyhrkne): Ne. 

M 26 (opět šibalsky): Víš, co ti poradím? Převeď si to na milimetry. 

K 9: Ne, lepší jsou decimetry. Ty by jí pomohly víc (dívá se na Markétu). 

J 13: Ne, já si to převedu na... (chvilková pauza)... ale to nejde... to by bylo 

stejně... 

M 27 (pokračuje ve hře a nevšímá si, že Jana už to prokoukla): Převeď si to na 
ary a hektary. 

K 10: Už to asi mám. 

M 28: Já už to taky mám, akorát to musím zdůvodnit... 

J 14 (vzdychá): To je to nejtěžší. (po chvilce) Hm, už to mám. 

M 29 (pobouřeně): To si děláš srandu? 

K 11 (sleduje Markétu, jak cosi hledá v batohu): Co to děláš Markéto? 

U 20 (vidí, že Markéta vytahuje učebnici a hledá převody jednotek): Je důležité 

vědět, kde něco najdu, když to nenajdu v hlavě (děti souhlasný smích). 

J 15 + K 12 (společně): Já už to mám zdůvodněný. 

M 30 (zmateně listuje učebnicí): Já to tady nemůžu najít. 

J 16 (pobaveně): Tak jsi to měla hledat v hlavě... 

U 21 (kontroluje Janiny zápisky. Objevuje zápis ,, 300 000 m < 1053 m ''): Jani, co 
to je? 

J 17: Jé, to má být obráceně... (opravuje zápis). 
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U 22 (mírně káravě, ale s úsměvem): Vy tam ta znaménka šoupáte, jak se vám 
hodí... (pauza) Takže jde nebo nejde sestrojit? 

J 18: Nejde. 

M 31 (jakoby nad věcí): Já vím taky že nejde, akorát že to nemůžu zdůvodnit. 

U 23 (chystá se aktivitu zakončit): Tak ještě jednou, říkaly jste, že ten první 
trojúhelník jde nebo nejde sestrojit? 

J 19 + M 32 + K 13 (společně): Jde. 

U 24 (pokračuje): A zkoušely ho sestrojit jen Markéta s Janou a jen pomocí 
kružítka. Hm, dobře. Pokud umíte sestrojit trojúhelník pomocí kružítka, tak proč 
používat tyto pomůcky, co (úsměv)? Takže sestrojit jde, což děvčata ověřila tím, že ho 
sestrojila. Ale co si to tady vytvářela Karolíno ty (učitelka ukazuje na zápisy Karolíny)? 

K 14: No, my jsme si ve škole říkali, že jakmile jsou dvě strany větší než ta jedna, 
tak to lze narýsovat. 

M 33 (snaží se o přesnější formulaci a doplňuje): Dvě strany musí být větší než ta 
největší. 

U 25 (chce si ověřit porozumění): Takže strana a musí být vetší než strana c 
a strana b musí být větší než strana c. 

J 20 + M 34 + K 15 (společně): Ne. 

K 16 (pokračuje): Když je a plus c větší než b. 

U 26 (nejisté): A pak když to platí, tak jde trojúhelník sestrojit? 

K 17 (̂  nadšením - jakoby chtěla říci: už to pochopila): No... 

U 27 (už s jistotou): Tak to tady koukám Karolíně vyšlo, takže první trojúhelník 
skutečně sestrojit šel a vy jste to potvrdily tou konstrukcí. (radost, chvíli pauza) Co 
u toho druhého trojúhelníku? 

J 21 (ukazuje ve svém sešitě): Když mně to tady nevyšlo... 

U 28 (využívám Janin nákres): To je tady perfektně vidět v Janině sešitu, že tam 
ty strany na sebe nedosáhnou (děti smích), takže se nemohou sejít v jednom bodu 
a tvořit vrchol trojúhelníku, takže to nejde... (nahlédne do sešitu Karolíně) A Karolíně 
to taky tak vyšlo. 

K 18: No, mně to taky tak vyšlo. 

U 29 (opět začíná laškovat): No, ale já koukám, že strana a a b, ten součet, je větší 
než strana c a vy jste tvrdily, že... 

M 35 + J 22 (ani nenechají učitelku domluvit): No, ale než ta největší strana... 
(doplňují se). 

K 19 (trochu zklamaně): Tak to já jsem počítala všechny. 
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M 36: To si to blbě pochopila. Ale... to sis to trochu natáhla. 

J 23 (důrazně opakuje): Součet těch dvou stran musí být větší než ta největší. 

U 30 (tázavě): Takže nemusí platit, že všechny součty musí být větší... 

J 24 (hbitě): No to jo, ale když si to představím, tak to je jasný, že to je větší. 

U 31 (nerozhodně): No, dobře, tak tady je vidět že jednou ten váš - říkejme tomu 
výrok - neplatil, takže jste řekly, že „nelze" a Jana mi to názorně dokázala, že nelze 
sestrojit... V případě třetího trojúhelníku, jak už se i Jana zmínila, to v těchto 
podmínkách nejde sestrojit (nebo jak říkáte nakreslit), takže jste to dokázaly jak? 

J 25 (radostně): No, já jsem si na to vzpomněla. 

U 32 (nepříliš radostně): Tak i Jana si na to vzpomněla... (pauza) a pamatujete si, 
jak se tomu říká? 

J 26 + M 37 + K 20 (společně): Trojúhelníková nerovnost. 

U 33 (opět prověřuje porozumění): A proč je to nerovnost (slovo nerovnost 
zdůrazňuje)? 

J 27 (vesele, se smíchem): Protože se to nerovná. 

U 34 (tázavě): A co kdyby se to rovnalo? Kdyby byl součet těch dvou stran roven 
straně třetí? 

J 28 (jistě): To by šlo. 

M 38 (mumlá si pod vousy): Rovnostranný... 

U 35: Trojúhelníková rovnost... to by mělo jít sestrojit, ne (čeká, zda se nechají 
nachytat)? 

J 29 (chvilku dumá a už zase jistě): Ne, nešel, nešel. 

M 39: Nešel, protože by to muselo být větší. 

J 30 (dodává ): Aspoň o jeden milimetr. 

U 36: Ale proč by to muselo být větší? 

M 40 (nekompromisně): No, prostě to musí být větší! 

U 37 (smutně): Já do toho jako vy totiž nevidím, tak proč by to tedy muselo být 
větší? 

M 41 (shovívavěji): No, musí to být větší, to je prostě takový pravidlo, že když 
dvě strany jsou větší než ta největší... 

J 31 (nevědomky přerušuje Markétu): No, protože by z toho byla jen čára... 

K 21 (po dlouhé odmlce): No, protože prostě když narýsuju třeba 10 centimetrů -
jakože tohle je 10 cm (dělá nákres do sešitu) - a teď si vezmu třeba 5 cm a 5 cm. Tak to 
by bylo vlastně úplně to samý jako tohle (Karolína ukazuje na původní nakreslenou 
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úsečku). Ale kdyby to bylo o jeden milimetřík, tak už by to bylo aspoň o takový 
malinkatý kousíček nad tím (pokračuje a zakresluje do nákresu). 

J 32 (souhlasí ve všem s Karolínou a kývá hlavou) 

U 38 (s nadšením): Aha, takže kdyby se to rovnalo, tak bych byla nucena vrchol 
umístit na tu původní úsečku. 

J 33 + K 22 (společně): No. 

U 39 (jakoby s uspokojením, že přišla záhadě „na kloub''): Aha, tak proto to je 
nerovnost, a proto to musí být větší! (radost) No, tak dobrý, to jsem se od vás zase něco 
přiučila (všichni společně smích). 

Komentář. Při řešení úloh o trojúhelníkové nerovnosti se u dětí projevila 
problematika formálně získaného poznatku. Děti si nemohly vzpomenout na pravidlo 
trojúhelníkové nerovnosti a nevěděly ani jak si takové pravidlo zdůvodnit (M 1, J 1, 
M 2). Učitelka je proto vybídla k použití materiálů k modelaci trojúhelníku (U 1, U 2) 
(později nabízí materiál stále U 13). V dalším vstupu (U 3) učitelka upřesnila, co dělat 
s materiálem. To se opakovalo (U 5), nicméně neúspěšně, protože učitelka opakovala 
vesměs to samé. Markéta tak nakonec po chvilce zkoušení (M 4) zvolila kružítko (M 7), 
tj. jinou strategii. Domnívám se, že učitelka si měla lépe promyslet, jak děti motivovat 
k použití daných materiálů. 

Nicméně možná nebyla chyba úplně na straně učitelky. Motivovat děti k využití 
materiálů bylo v prostředí standardní úlohy, s níž jsou děti zvyklé pracovat běžným 
způsobem, obtížné. Je zřetelné, že poznatek o trojúhelníkové nerovnosti se již do mysli 
dívek dostal nějakou cestou - nejobvyklejší ve škole bývá tato: učitelka ukáže žákům, 
že z jistých tří úseček trojúhelník sestrojit nejde a z nějakých jde, a pak hned formuluje 
pravidlo vyjádřené algebraicky, tedy abstraktní poznatek. Takový poznatek je na tuto 
cestu úzce vázán, a proto děti odmítaly jiný způsob práce, než jaký zažily při vyučování 
- nechtěly modelovat, ale jenom buď počítat s jakýmsi vzorečkem nebo nejvýše 
rýsovat. 

Pokud bych tedy chtěla žáky k těmto poznatkům znovu přivést, musela bych 
nejspíše najít nějaké nové prostředí. Něco podobného jsme zažili v kurzu geometrie, 
kdy jsme zcela autenticky objevovali již známé poznatky, ale v jiném prostředí, 
prostředí čtverečkovaného papíru (Hejný, Jirotková 1999). 

Tato úloha je tedy jasnou ukázkou, proč použít standardní úlohu ke zjištění, zda je 
nabytý poznatek formální či nikoli. 

V dalším vstupu (U 6) ověřovala učitelka, zda poznání Karolíny není formální. 
Pravděpodobně se však nesprávně snažila pomoci Karolíně lépe formulovat pravidlo 
(U 7) - nezvolila správný způsob - nepřímo Karolíně vnutila svůj názor. Tuto situaci 
mohla učitelka řešit slovní hrou se slovem „alespoň", s náhradou tohoto slova ve větě 
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slovy „minimálně", „vždy", „právě", „nejméně", „nejvíce", apod. Bylo by vhodné 
rozvést s dětmi debatu, které slovo se do věty hodí a proč. 

Po zjištění, že poznatek u dětí je vskutku formální, volila učitelka správnou 
metodu reedukace, kdy postupovala od separovaných modelů, při jejichž sestrojování 
děti získaly zkušenosti, z nichž byly schopny zobecňovat, tj. vyslovit formuli. 

Učitelka se také snažila vést děti k přemýšlení o jejich způsobu řešení (U 10), je 
vidět, že děti zná a ví, co od nich může očekávat, např. Markéta má malou schopnost 
argumentace, není téměř nikdy schopna zdůvodnit svoje řešení (viz První problém). 
Učitelka ji proto důsledně pobízela k artikulaci myšlenek, formulaci hypotéz 
a argumentaci jejího vlastního (většinou správného) řešení (U 11). 

Na vstupech U 12, J 3 a M 3 je vidět, že děti v této třídě nejsou zvyklé modelovat 
objekty z různých materiálů. Jana sice neznala vzorec trojúhelníkové nerovnosti a chtěla 
trojúhelník „modelovat", ale protože se obávala, že by to nezvládla, chtěla trojúhelník 
narýsovat. Tuto tíseň vysledovala Markéta a reagovala na ni (M 15). Opět lze poukázat 
na špatnou motivaci k práci s materiálem pro modelování. 

Za důležitý dále považuji vstup (J 10), kdy Jana zareagovala přesně tak, jak 
učitelka očekávala. Bohužel učitelka místo reakce: Proč? hned s Janou souhlasila 
(U 18). Jana pravděpodobně na základě znalosti převodu kilometrů na centimetry 
z práce s mapou zvolila převod na centimetry (J 11). Učitelka opět zareagovala příliš 
brzy (U 19) a nepřímo Janu přesvědčila. I přes to, že se učitelka zeptala velmi návodně 
a Jana odpověděla očekávané „Ne" (J 12), je vidět, že Jana tak reagovala pouze na 
podnět učitelky, ne na svůj. Její myšlenkový proces probíhal dál až do J 13, kde sama 
došla k poznání. 

Není dobré, že celou aktivitu uzavřela učitelka souhrnem „co jsme se dozvěděly" 
(U 23-U 24). Měla by se ptát dětí - to však kompenzuje svými dalšími vstupy (U 25, 
26, 29, 30), kdy svými dotazy přiměla děti k zamyšlení se nad jejich řešením 
a pootevřela jim cestu k porozumění. Domnívám se, že učitelka vhodně zasáhla do 
odůvodňování trojúhelníkové nerovnosti (celé od U 33 - U 39). Je vidět, že i Karolína, 
jejíž poznání trojúhelníkové nerovnosti bylo vesměs f o r m á l n í , získala lepší vhled do 
situace a dokázala vzorec obhájit. Učitelka nakonec správně neopakovala vzorec 
a + b > c apod., ale pouze slovně popisuje pravidlo. 

Rozhovor M 19-22 + J 5-7: Markéta jakoby napodobovala učitelku a mátla Janu. 
Tak jako je všechny často trénuje učitelka v tom, aby si byly jisté svým výsledkem, teď 
učitelčinu roli převzala Markéta. Učitelka (U 14) tento hovor možná brzy přerušila -
Jana totiž svůj výsledek nezdůvodnila. Učitelka sice netvrdila, že Jana má pravdu, ale 
svým přerušením rozhovoru to dala jasně najevo. 
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Tato diskuze dívek byla výborná - došlo zde ke střetu dvou názorů. Jeden názor, 
který byl podepřen nejasnou vzpomínkou na školský poznatek o trojúhelníkové 
nerovnosti a který byl evidentně uložen v mysli dívky jako formální poznatek, hájila M. 
a druhý názor podepřen osobní zkušeností hájila J. Ta měla zkušenosti alespoň 
s rýsováním trojúhelníků. K jiným typům modelování pravděpodobně nebyly vedeny. 
M (M 25) cestě získávání poznatků přes vlastní zkušenosti nedůvěřuje a věří jen 
autoritám jako učitel či učebnice - viz M 25, M 30. 

Ráda bych se také zmínila o mechanizmu p o z n á v a c í h o p r o c e s u , který je 
jasně v řešení druhého problému vidět u Jany. Jana postupuje od experimentování, tj. 
kreslení (rýsování) konkrétních obrazců trojúhelníka (izolované modely) (stačily jí dva), 
k vytvoření generického modelu a nakonec dokonce k abstraktnímu poznatku, tj. 
vyslovení obecné formule (Hejný, Jirotková 1999; Hejný 2004c). Takto rychlý postup 
od izolovaných modelů až k abstrakci jen dokazuje, že Jana měla již poznatek ve 
formální podobě uložen v paměti, a tak stačilo pouze jinou cestou tento poznatek oživit 
a upevnit. Je dobré, aby si učitel byl vědom toho, že paměť samotná nestačí k tomu, aby 
učení přinášelo dobré výsledky. Pokud žák pouze memoruje znalosti a nezapojuje 
ostatní rozumové funkce, jedná se o mechanické osvojování, a to téměř vůbec 
nenapomáhá rozvoji osobnosti (Klindová, Bronišová, Kollárik 1974). A tak je velmi 
důležité, aby si dítě poznatek osvojilo samo. 

Debata o úpravě: Karolína, která si jako jediná vzpomněla na vzorec, pracovala 
systematicky, její zápis je přehledný. Markéta naopak zkoušela konstruovat, její zápis 
již tak přehledný nebyl - je vidět, že různý proces uchopení a řešení úlohy vede 
i k různému zápisu. Co je „správné"? Postupem učitelka zjistila, že Karolína sice 
postupovala v práci systematicky, ale její poznání bylo vesměs formální, zatímco 
Markéta viděla do situace lépe (K 19, M 36). 

Na závěr přikládám dokumentaci práce Jany a Karolíny. 
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Obr. 3.27 Karolínina práce 

Komentář dokumentace. Na práci Karolíny je vidět systematizace. Pečlivě 
opsané zadání je ukázkou Karolínina pečlivého záznamu čehokoli, co dělá. Zajímavostí 
je, že zprvu napsala řešení a poté jej teprve zdůvodňovala, zjistila, že je nesprávné, a tak 
jej opravila. Vždy si výrazně označila součet stran, který byl rozhodující pro 
zdůvodnění nereálnosti konstrukce trojúhelníka - opět systém. Pod výpočty je 
zdokumentován její popis (K 21). Učitel, který upřednostňuje systematický zápis, tak 
může v krásném „malování" přehlédnout nedostatky, kterých se Karolína dopustila. 
U druhého trojúhelníku je zápis a + c = 9,3 cm < b nesprávný. Karolína byla 
pravděpodobně ovlivněna znaménkem v předchozím zápisu; již měla úlohu vyřešenu 
a při zápisu se tak nesoustředila a dopustila se chyby. U třetího trojúhelníku se objevuje 
jiná chyba - v převodu jednotek. Karolína měla štěstí - pokud by učitel vyžadoval 
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pouze odpověď, zda je či není možné trojúhelník sestrojit, měla by pravdu, ale její 
výpočet není správný. Jak takovou úlohu hodnotit? 

2. 

ъ 

^ O v X ^OOOO, 

t 

a 
O 

O 

' rflb> zoo*. 
Obr. 3.28 Janina práce 

Komentář dokumentace. Jana postupovala odlišně a trojúhelník se vždy snažila 
sestrojit. V prvním případě se to podařilo, v druhém nikoli (J 8, J 9, J 21). U třetího 
trojúhelníku již Jana nepoužila konstrukci, ale výpočet (J 25). V řešení třetí úlohy je 
vidět, že Jana měla velmi dobrý vhled do situace, nejenže správně převedla jednotky, 
ale hlavně porovnávala jen nejdelší stranu trojúhelníka se zbylými dvěma stranami, 
čímž potvrdila svoje tvrzení (J 23, J 24). Tento způsob řešení je, podle mého názoru, 
také důkazem skutečného porozumění problematice - Jana nepsala vzorce pro 
porovnání stran, ale rovnou pracovala s délkami stran. 

Komentář k sérii úloh. Po analýze žákovských řešení jsem si uvědomila, v čem se 
úlohy liší. V zadání úloh se objevují dva parametry - čísla a jednotky. 

Jednotky (J) mohou být shodné (s) a různé (r), přiměřené (adekvátní) (p) 
a nepřiměřené (neadekvátní) (n). Přiměřenost a nepřiměřenost jednotek zde chápeme 
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jako možnost rýsovat zadané délky na papír velikosti sešitu, tj. zda jsou přiměřené 
papíru. V případě nepřiměřených jednotek je totiž nutné přemýšlet v abstrakci a je nutné 
vytvořit si generický model. 

Čísla mohou být malá přirozená (mN), velká přirozená (vN) nebo desetinná čísla 
(D). Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku obtížnosti. Každá ze série tří úloh je 
v tabulce umístěna. 

mN vN D 

Jsp Úloha 1 Úloha 2 

Jrp Úloha X 

Jsn 

Jrn Úloha 3 
Tab. 3.6Ш 

V tabulce je patrné, že úloha 1 je skutečně v této sérii nejjednodušší, úloha 2 je 
odlišná pouze jiným oborem čísel, úloha třetí je téměř nejtěžší variantou celé možné 
gradace. Obtížnost v tabulce stoupá zhruba diagonálně. 

Učiteli, který chce vytvořit gradovanou sérii úloh, může být taková tabulka velmi 
nápomocná. 

Pokud bych např. chtěla vytvořit úlohu na úrovni Úlohy X, musela by splňovat 
toto: velká přirozená čísla, jednotky různé a přiměřené. Příklad takové úlohy by 
vypadala takto: Lze sestrojit trojúhelník se stranami o délkách a = 102 mm, b = 1 dm, 
c = 128 mm? 

Gradovaná série úloh také umožňuje jít o „krok níž" a o „krok výš". Učitel může 
vybrat jakoukoli úlohu ze série a zjistit, jak na ni děti reagují, jaké problémy se při 
řešení úlohy objeví. Na základě analýzy řešení dětí pak učitel vybere jinou úlohu 
z gradované série. Jedná se o metodu práce, kdy učitel nedává rady, ale nabízí další 
úlohy, které jsou buď jednodušší či obtížnější. 

Úlohu, která vede k poznání jiným způsobem, jsem našla až později v (Kaslová, 
Fialová, Čížková 2001, s. 105). Úloha zní: Obvod trojúhelníka je 16 cm. Jedna strana 
trojúhelníka je 5 cm. Jak dlouhé mohou být zbývající strany? 

111 Vysvětlivky к tabulce: mN - malá přirozená čísla, vN - velká přirozená čísla, D - desetinná čísla, Jsp 
- jednotky shodné přiměřené, Jrp - jednotky různé přiměřené, Jsn - jednotky shodné nepřiměřené, Jrn 
- jednotky různé nepřiměřené. 
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Tuto úlohu je také možné použít jako kontrolu pochopení problému 
trojúhelníkové nerovnosti. Doporučuji ji proto po podobné zkušenosti zařadit k tomuto 
problému. 

Třetí problém: Sítě krychle 

Úloha. Cituji: Nejjednodušší sítí je pravděpodobně krychlová. Vyskytuje se ve 
čtyřech variantách. Kteroukoli z nich můžete vystřihnout a složit do 
krychle, jenže pozor, nebudete to mít tak jednoduché - na správné hrací 
kostce je počet teček na dvou protějších stranách vždy roven sedmi. Tuto 
podmínku splňuje jenom jedna ze sítí na obrázku. Která? (Poskitt 2005, 
s. 126-127) 

Text je doplněn ilustrací (viz obr. 3.19). 

Tato úloha byla použita jako motivace k vlastní úloze, tj. hledání všech zbylých 
variant sítí krychle. 

Po zkušenostech s úlohou v nástěnkové Ematice (G3) jsem se rozhodla volit jinou 
strategii zadání úlohy. Inspirovala mne publikace (Poskitt 2005), kde jsem objevila 
chybu v tvrzeních o sítích krychle. Věděla jsem, že motivovat děti k tomu, aby hledaly 
další jim utajené varianty sítě krychle, nebude obtížné. 

Přesto jsem ráda využila získaných zkušeností kolegyně Ireny (Krocárková 2005), 
která již ve druhém ročníku dokázala motivovat děti k nalezení všech variant sítě 
formou hry, oblékaní krychle a šití šatů pro paní Krychli, což se ukázalo být obrovskou 
motivací pro menší děti. 

Látka o krychlových sítích je sice obsahem geometrického učiva až 
4. a 5. ročníku, ale jí se podařilo tuto látku dětem přiblížit již v ročníku druhém. 
Připadalo mi, že pokud děti menší byly motivovány šitím šatů pro paní Krychli, mohla 
by starší děti motivovat nesprávnost tvrzení v publikaci a snaha zjistit pravdivé tvrzení. 
Protože jsem ale chtěla celý problém odlehčit, nenazývala jsem síť krychle sítí, ale 
oblekem. 

Průběh hodiny. 

U 1 (nejprve ukazuje dětem publikaci, z níž je úloha) 

K 1 (nadšeně): To je úžasný. 

U 2 (připomíná, že s publikací již s dětmi pracovali - s Markétou a Pavlem) 

U 3 (čte úryvek z knihy, zastavuje se u slova sít): Víme, co je to síť krychle? 

K 2 + J 1 + M 1 (společně kroutí hlavou, což symbolizuje ,, ne '') 

U 4 (navrhuje): Nebudeme tedy říkat síť, ale oblek pro krychli, ano? (smích dětí; 
učitelka se ujišťuje) Z kolika čtverců se bude takový oblek skládat? 
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K 3 + M 2: Z šesti. 

J 2: No, to je jasný. 

U 5 (souhlasné): To známe, to je jasné. S modelem krychle už jsme mnohokrát 
pracovali [má radost, že je tato informace pro děti již samozřejmostí]. 

U 6 (pokračuje ve čtení a zastavuje se u pojmu hrací kostka, nechce dětem přečíst 
danou zákonitost hrací kostky): Na správné hrací kostce - když si ji představíte - tak 
víte, že je tam určitá zákonitost... (učitelka čeká na doplnění). 

K 4 (ihnedreaguje): No, že tam se musí nějak ty čísla... 

J 3 (s jistotou): ... že to musí být sedm. 

U 7 (vidí, že Markéta s Karolínou nerozumí; tázavě): Jak sedm...? 

K 5 (zaražené): No, já to taky... 

J 4 (nečeká a vysvětluje): No, na obou stranách. 

U 8 (zmatené): Ale vždyť tam jsou čísla od 1 do 6. Kostka má šest stěn. 

J 5 (stále jistě): No, a vždycky ty naproti sobě musí být sedm. 

U 9 (upřesňuje): Takže ty stěny naproti sobě musí dát součet sedm. Aha. Takže to 
je ta zákonitost. Tak a vy když se tady podíváte, tak zkuste zjistit, zda tyto obleky 
odpovídají obleku kostky. Když budete potřebovat, tak si klidně ten oblek vystřihněte. 

M 3: Jé, tady je řešení... (na zadání nechala učitelka napsané i řešení). 

U 10 (překvapené, ale jisté): No, ale já vám řeknu, že není úplně dobré jim věřit, 
to se hned dozvíte. Zkuste potvrdit nebo vyvrátit, zda mají pravdu. 

K 6: Můžeme si to teda vystřihnout? 

U 11: No, určité, to je vaše. 

M 4 (nadšeně): Jé, já jdu stříhat. 

Obr. 3.29 Karolína stříhá sítě. 
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Při vystřihování a ověřování, zda je síť skutečnou sítí krychle, se děvčata rozhodla 
nemluvit. Nicméně když něco objevila, nedalo jim to. 

J 6 (při skládání „sítě" e): Co to je? To je divná krychle. 

U 12 (souhlasně): Hm, to je divná krychle, (pobízí) tak zkus jinou. 

Najednou se postupně vytrácí cíl původní aktivity, děti přestaly zjišťovat, která síť 
je sítí správné hrací kostky, a začaly ověřovat, zda jsou dané „sítě" skutečnými sítěmi 
krychle. 

U 13 (ukazuje dětem, že v knize tvrdí, že síť se vyskytuje ve čtyřech variantách, 
a vybízí je ke srovnání této informace s obrázky) 

Děti už zjistily, že síť e není sítí krychle. Při bližším zkoumání ostatních sítí, 
odhalují, že sítě a a d jsou shodné, pouze pootočené. Tím pádem jsou v knize 
znázorněny jen tři ze čtyř variant sítě. 

U 14 (po objevu dětí trochu nazlobeně): Dělají si z nás legraci! A řeknu vám, 
nemají pravdu ani v tvrzení, že síť se vyskytuje ve čtyřech variantách, protože variant je 
víc, (pauza) je jich j edenáct. 

Učitelka později uznala, že pokud by nechala děti objevovat další a další varianty 
a neřekla jim konečný počet, mohl vypadat průběh aktivity jinak, ale jak se ukázalo, 
kromě Markéty později všichni v průběhu práce zapomněli, kolik variant sítě existuje. 

V tento moment dochází páska v diktafonu, z čehož mají děti ohromnou radost. 
Chtějí, aby jim učitelka pustila, co se nahrálo. A tak jim je slíbeno - pustí, ale nejdřív 
musí děti najít dohromady šest variant sítě krychle. 

Co následuje? Děti učitelku žádají o dříve nabízenou lepicí pásku. Hned jak ji 
přinese, Jana se jí chopí a začne vystříhané čtverečky z původních sítí lepit na lepenku. 
Na následujících fotografiích je zachycena její práce. 

Obr. 3.30 Jana si bere lepenku a čtverečky na ni lepí. 
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Obr. 3.31 Není jasné, zda „pravidlo kostky", tj. součet protějších stěn je roven sedmi, Jana ignoruje 
a nebo se jej naopak snaží dodržet, protože umísťuje vedle sebe čtverce, jejichž součet (puntíků) je sedm. 

1 
f , л М 

б V Млi 
Obr. 3.32 Při slepování čtverečků do modelu krychle musí Jana lepenku nastřihnout na několika místech. 

Janin způsob práce učitelku velmi mile překvapil. Předpokládala, že bude Jana 
slepovat jednotlivé čtverečky k sobě, nikoli lepit všechny čtverečky na lepenku. Tato 
metoda se líbí i Karolíně, která ji napodobuje. 

Markéta se snaží být jako obvykle svá, a tak čtverečky lepí na papír a nalepenou 
síť poté vystřihuje. 

Na fotografii (obr. 3.33) je také vidět, jak probíhala evidence ověřených sítí 
krychle. Nejlépe je to však vidět na obr. 3.35. Jana si vždy načrtla možnou síť krychle 
a poté ji vymodelovala pomocí lepenky a čtverečků. Pokud ověřila, že se jedná 
o skutečnou síť krychle, pak ji zanechala zakreslenou. V případě, že zjistila, že 
nakreslila stejnou síť pouze pootočenou či obrácenou, ze seznamu ji vyškrtla. 
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Obr. 3.33 

U 15 (ptá se Jany při ověřování jedné ze sítí): Teď ověřuješ tuto síť (ukazuje na 
jednu ze sítí v Janině sešitu)? 

J 7: Doufám, že mi vyjde, jinak se na ni naštvu... (soustředěnápráce). Už jsem se 
na ní naštvala, na tu kostku (pobavena vlastním prohlášením se vesele směje a ukazuje 
učitelce, že její síť (na obr. 3.33 je v levé spodní části sešitu) skutečně netvoří model 
krychle). 

U 16: Nejde to? 

J 8: No, protože tohle je dvakrát (Jana ukazuje, že se dvě stěny překrývají a jedna 
stěna modelu krychle tak chybí.). Tak já ji jdu zase rozlepit. 

U 17 (navrhuje, ať rovnou zkusí síť načrtnutou vedle této, jsou podobné) 

J 9 (stále s nadšením): Ta půjde. 

M 5 (po chvíli lepení čtverečků na papír): Za chvíli budu mít další super způsob, 
který určitě nikoho z vás nenapadl. 

K 7 (dívá se na Markétin polepený papír): A jak to chceš jako složit? 

J 10 (také udiveně kouká, nejisté): To pak z toho asi vystřihneš... 

M 6: No jasně, to pak z toho vystřihnu a složím. 

U 18 (dělá si legrací): Aha, tak to budou od lepidla i nůžky... (Karolína s Janou 
se smějí. Markéta se však nedá.). No dobře, tak je to tvůj způsob práce, že. 

M 7 (pevně): A navíc je to těžší. 

U 19 (všímá si, že Markéta nalepila na papír čtverečky do tvaru sítě, kterou již 
máme ověřenou; smutně): Ale tuto síť již máme ověřenou [učitelka ví, že si s tím 
Markéta dala hodně práce, ale zapomněla, že pracujeme společně a nesledovala, které 
sítě již Karolína s Janou ověřily]. 

M 8 (překvapeně): Tuhle? 
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К 8 (pobavene): No.. 

J 11: No, to si na to přišla brzo. 

M 9 (vstává a kouká se do sešitů ostatních): Kde ji máte? Jé. Chudák ty nůžky, 
kvůli vám... (pauza) si je zničím. 

J 12 (zvesela): Kvůli nám (zdůrazňuje slovo nám). Teda my jsme... 

M 10 (se zájmem ): Ukaž, jakou jsi zkoušela, abych to nezkoušela náhodou taky. 

Karolína s Janou našly každá další novou variantu sítě. Mají obrovskou radost. 

J 13 (na Karolínu ): Jakou máš? 

K 9 (ukazuje síť) 

J 14: Aha, sedačku. 

M 11 (udiveně zvedá hlavu od práce): Sedačku? 

U 20 (vesele): To je dobrý nápad, tak jim začneme dávat jména. 

J 15 (unaveně): Né. 

K 10 (nadšeně): Jo, jasně. 

A společně začínají pojmenovávat nalezené sítě. Objevují se názvy kříž, žížala, 
kachna. Při pojmenovávání Karolína přímo do sítí i maluje, co jí síť připomíná (viz 
kachna). 

I I 4 

Obr. 3.34 Karolínina práce 
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Obr. 3.35 Janina práce 
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Obr. 3.36 Markétina práce 

Obr. 3.37 Varianta sítě, kterou našla Markéta jako předposlední 
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46 

Obr. 3.38 Poslední varianta sítě - autor Jana v 

Jak je patrné z materiálu Karolíny, nejprve pojmenovala síť 2b „kachna". Když se 
přesunula k síti 3b, rozvinula se debata: 

K 11: A tohle vypadá jako... 

J 16 (přerušujeji): ... člověk. 

K 12 (nespokojeně): Né, počkej, kdyby to tady mělo oko... (svůjpopis doplňuje 
Karolína kresbou oka). 

J 17 (ukazuje na sít): Tady má hlavu. 

K 13 (neposlouchá Janu): ... to vypadá jako nějaký kohout. Jako kdyby tady měl 
hřebínek (kreslí do sítě hřebínek), a tady zobák, tady peří... (vše Karolína zakresluje). 

J 18 (nenápadně): Spíš je to žížala. 

U 21 (pobaveně): Tak kohout nebo žížala? 

K 14 (vrací se pohledem k síti 2b): Tohle bych spíš řekla jako žížala a tohle 
(ukazuje na síť 3b) jako kachna. 

K 15 + J 19 (společně): Jo. 

K 16: Takže je to kachna, žížala, kříž, sedačka. 

J 20: No, a to pátý? 

K 17 + J 21 (zadumaně zkoumají možný název sítě 5b; po chvíli brblání 
rozhodně): Schody. 

U 22 (ukazuje jim původní zadání a síť C): A jak byste pak nazvaly tohle? 

M 12 (rezolutně): No jo, ale to jsme nevymyslely, takže to nemáme. 

U 23: Takže ty tři sítě, co jsme měly na začátku, nebudeme pojmenovávat? 

M 13 (rozhodně): Ne. 

U 24: Dobře, budou to A, B, C a ty ostatní budou mít jména. 

Síť 2a v Janine sešitu je tématem k další debatě: 

1V Na obr. 3.34 - 3.38jsou zobrazeny sítě krychle, které děvčata objevila. Označení: 1 - 7 - sítě jsou pro 
snadnou orientaci při popisu očíslované; a - d - pokud se objevila stejná varianta sítě u jednoho či 
u více řešitelů pouze pootočená, je to odlišeno písmenem u stejného čísla, tj. 3 a - 3d jsou různé rotace 
shodné varianty sítě; X- nezdařené pokusy o síť krychle; А, С - původní sítě ze zadání úlohy. 

86 



K 18: To vypadá jako nějaký ptáček. 

M 14: Ptáček zpěváček. 

K 19: Tady má nohy... (ukazuje na trimino uprostřed). 

U 25: To je pravda, vypadá to tak. 

M 15: Tak to pojmenuj ptáček zpěváček. 

U 26 (spíše ke Karolíne): Který pták má dlouhé nohy? (Dozvídá se, že pelikán, 
čáp, volavka, dokonce i lachtan!) 

J 22 (tiše): Pták je to. 

U 27 (s úsměvem): Tak jednoduše jenom pták, a je to. 

J 23 (má radost, že učitelka přijala její název) 

K 20 (začíná počítat, kolik sítí již dohromady našly): Jedna, dvě, tři, čtyři, pět... 
(Jedna síť jim tedy do splnění limitu chybí.) 

Markéta po celou dobu, kdy Karolína s Janou vymýšlely názvy pro sítě, slepovala 
další síť. 

Ještě než začnou ověřovat síť, vždy se dívají k sobě do poznámek a zjišťují, zda 

nemá někdo jiný tuto síť již ověřenou. Zjišťují i zda není jen pootočená či obrácená. 

Jana objevuje šestou síť. Kontroluje ji, zjišťuje, zda ji Karolína skutečně nemá. 

K 21 (vesele): Jo. 

J 24 (s velkou radostí vykřikuje): Tak máme šest! ! ! 

U 28 (sdílí jejich radost): No, super! 

J 25: Ale Markéta nevymyslela ani jednu. 

M 16 (pevně): Vymyslela. Akorát, že vy jste to vymyslely taky. 

J 26: No, ale svojí, víš (slovo „svojí" zdůrazňuje). 

M 17 (tázavě): Svojí, kterou nikdo nevymyslel? 

J 27: Hm. 

M 18 (s jistotou): Právě ji vymýšlím. 

Jana se vrací k pojmenovávání. Pojmenovává síť 3a. Karolína se k ní připojuje 
a ve svém zahloubání ani nevnímají Markétin radostný výkřik: 

M 19 (s obrovskou radostí): Jé, mám další! Mám super další! 

U 29 (vybízí Markétu, aby ostatním síť ukázala) 

J 28 (uznaně): No jo. Opravdu. 

U 30 (vesele): Hm, ta tady ještě není. Tu jsem ještě neviděla. 

M 20 (energicky): Říkám, že jsem právě novou vymyslela. 

J 29: Tak už máme šest. Teda sedm. 
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U 31 (tázavé): Vlastních, nebo i s těmi původními? 

J 30 + M 21: Vlastních! 

Nahlas je pečlivě počítáme. Při počítání se zarážíme a zjišťujeme, že sítě jsou si 
velmi podobné, a tak se to špatně počítá. Sama Jana teď nevidí, co je síť ověřená a co 
neověřená. 

J 31: Ne, to není síť, to jsem jen něco zkoušela (upravuje evidenci sítí tak, že 
škrtá ty, co nejsou skutečnými sítěmi krychle a kreslí „fajjku" и těch sítí, které ověřila 
(viz obr. 3.35, 3.38)). 

M 22: No, kdybychom našly ještě jeden, hele, kdybychom vymyslely ještě jeden, 
tak máme všechny. Ale protože už jsme jich našly sedm, tak si můžeme konečně pustit 
tu nahrávku. 

(Pozn. Při poslechu nahrávky zjišťuji, že tuto poznámku Markéty jsem vůbec 
neslyšela. Proto jsem na ni nereagovala.) 

U 32 (povzbudivě): No, myslíte si, že byste byly schopné, teď bez toho aniž byste 
si to zkoušely, hledat, podle toho jak vypadají tyto sítě... najít třeba ještě jednu? 

M 23 (jistě): No, to je ta poslední! No, když je jich jedenáct, tady jsou tři (ukazuje 
na původní zadání) a máme jich sedm... 

U 33 (překvapeně, nečekala, že si to děti zapamatují; s radostí): Správně (dívá se 
na Markétu a široce se usmívá). Tak už zbývá strašně málo... (povzbudivě) Pojďte do té 
poslední... pojďte ji najít, když už jste jich našly sedm. Zkuste vymyslet tu poslední. 
(skoroprosí) Vždyť by vás to muselo hlodat, že jste tu poslední nenašly. 

K 22 (souhlasně): No, to jo, no. 

M 24 (pobouřeně): To teda ne. 

J 32 (5 úsměvem): To už je nám... (pouštíse ale všechny tři do hledání). 

Jana nejprve črtá síť do spodního pravého rohu pravé strany sešitu. Po chvilce 
zkoumání: 

J 33: Ne to nejde, to je zas to „elko". (črtá na novou stránku novou síť; zvesela): 
Jé, ta je nová! (chystá se ji ověřit modelem ). 

U 34 (kontroluje spolu s Karolínou): Ze by to byla ta poslední? 

Děvčata začnou skutečně spolupracovat, Markéta Janinu síť modeluje, Karolína ji 
porovnává s ostatními již nalezenými sítěmi. 

J 34 (vykřikuje): Jo! ! ! (Všichni sdílíme radost, Markéta Janě gratuluje.) 

U 35 (uzavírá aktivitu): Všimly jste si, že Jana říkala, že je to divné, když je tam 
„elko", že tam nemůže být „elko", co myslíš Jano tím „elkem"? 
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J 35 (jisté): To je jako když tady jsou tři a tři (popisuje a ukazuje v sešitu 
pentamino ve tvaru ,,L' '). Ono se to pak křižuje (děvčata se jí koukají pod ruce). 

U 36: Ještě na něco jste přišly, že by mělo platit, aby to byla síť krychle? 

J 36: Nesmí to být pět kostiček takhle (ukazuje pentamino ve tvaru „I"). A pak 
tohle... (modeluje tetramino ve tvaru ,,0''). To by nešlo ohnout. (ostatní souhlasně 
kývají). 

U 37: A ještě něco? (Nikoho nic nenapadá a učitelka jim nechce brát právo 
objevit zákonitost osobně, a tak aktivitu ukončuje a věří, že se k ní vrátí buď v hodinách 
matematiky nebo na kroužku.) 

Komentář dokumentace. Karolína nejprve překreslila sítě C, A, až poté sama 
zkoušela hledat vlastní sítě. Je otázkou, zda síť 3c škrtla po poznání, že se jedná 
o shodnou síť s 3b nebo 3a u Jany v sešitě, do kterého viděla a který měla otočený 
o 180°. Síť la je škrtnuta omylem, resp. v příliš rychlé reakci na zjištění, že Jana již tuto 
síť objevila. Na impuls učitelky (nechat si zakreslené všechny sítě, na které osobně 
přijdou) překreslila tuto síť jako síť lb. 

Jana objevila největší počet variant sítí. Síť 2 zobrazila dvakrát, učitelka ji 
upozornila, aby si sítě pořádně prohlédla. Po chvíli Jana síť 2b škrtla. „Sítě" X1, X2a 
aX2b jsou ukázkou pokusů Jany nalézt další variantu sítě. Na těchto modelech si Jana 
uvědomila pravidlo „elka" (J 35). Sítě 5a a 5b jsou identické, k překreslení došlo na 
impuls od učitelky, že to nejsou čtverce, ale „brambory". 

Markéta postupovala odlišně. Jak je vidět z kresby, využila čtverečkovaného 
papíru a nekreslila čtverce sítě jednotlivě. Zpočátku si ale kontrolovala počet čtverců 
počítáním, důkazem jsou tečky perem na sítích. Od sítě 1 postupovala velmi logickou 
úvahou posunu „krajních" čtverců, zjistila však, že její druhá síť je shodná s původní 
zadanou sítí A, a proto síť škrtla. Síť 3d pravděpodobně škrtla z podobného důvodu jako 
Karolína síť 3c - u Jany si často kontrolovaly, zda již byla síť objevena. Poslední 
variantu, kterou Markéta objevila, nezakreslila do sešitu. Model, který vystřihla 
z papíru, si odnesla z hodiny. Síť je znázorněna na obr. 3.37. 

Komentář. V tomto komentáři se pokusím zmínit svoje motivy k výběru právě 
této úlohy a způsobu vedení hodiny. Již jsem se zmínila, že látka o sítích krychle se 
běžně probírá ve 4. a 5. ročníku ZS. Jak však zmiňuje i Krocárková (2005), autoři 
učebnic často nabízejí dětem hotové sítě, často pouze několik variant. Úlohy, které se 
v souvislosti s touto problematikou v učebnicích objevují, jsou typu: „Překresli síť, 
vystřihni ji a slož krabičku.", „Které z obrázků jsou sítěmi krychle a které ne? Překresli 
na průsvitný papír a vystřihni." apod. Většina z úloh děti nepobízí k tvorbě vlastní sítě, 
a tak není rozvíjena dětská tvořivost a naopak je posilován formální poznatek. 
V učebnicích nikde nenajdete všech 11 variant sítě krychle. 
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Souhlasím s Krocárkovou (2005), že není nejdůležitější, aby děti našly a poznaly 
všechny varianty sítě krychle, ale rozvoj schopností jako je experimentování, evidence 
experimentů, argumentace, organizace souboru řešení apod. 

I v experimentu s druháky došla Krocárková (2005) k podobným zjištěním. 
Experimentování a hledání sítí u dětí často vedlo přes chybná řešení, která byla 
v evidenci přeškrtnuta (viz obr. 3.33). 

Pokusila jsem se tedy vcelku standardní úlohu: „Které z obrázků jsou sítěmi 
krychle a které ne?" využít a motivovat děti k hledání nových sítí, které na obrázku 
nebyly. Úlohu jsem formulovala nestandardně, nepoužívaly jsme zpočátku pojem síť 
krychle, ale oblek. Až v průběhu práce jsem změnila formulaci a použila termín síť 
(U 15) a děti tento termín spontánně převzaly, nejprve nezmiňovaly samotný termín, ale 
mluvily o síti (o ní) (M 9, J 13, J 25), později termín síť přímo použila Jana (J 31). 

Na rozdíl od Wollringa (2005) jsem při hledání správných variant sítí dětem 
neposkytla modely krychle, které by mohly do sítí „oblékat". Děti tak sítě vystřihovaly 
(lepily), po stranách čtverců zpřehýbaly a pro kontrolu tvořily ze sítě model krychle. 
Wollring (2005) naopak podporuje osvojování si vztahu rovinných útvarů 
a prostorových těles tím, že děti kontrolují správnost sítě zabalením dřevěné krychle do 
objevené sítě. 

Komentář pojmenovávání sítí. Pojmenovávání sítí patří k běžné součásti 
myšlenkového procesu a evidence při hledání všech sítí krychle. Protože i v průběhu 
hodiny Ematiky se objevila touha pojmenovávat sítě krychle, považuji za vhodné tuto 
problematiku zmínit. 

Pojmenovávání sítí zahájila Jana (J 14), když síť 4 označila jako „sedačku". 
Učitelka tento vstup podpořila (U 20), a to vyvolalo vlnu dalších nápadů pro názvy 
variant sítí. 

Hlavním mluvčím a pojmenovatelem sítí se stala Karolína, která nikoho jiného 
moc nepustila ke slovu (K 12). Celý proces pojmenovávání lze sledovat v rozhovoru 
J 13 - U 27. Děti sice nepojmenovaly všechny sítě, ale i na tomto vzorku je možné cosi 
analyzovat. 

Po dohadech lze pojmenování sítí shrnout takto (číslo sítě - název): 2b - žížala, 
3b - kachna, 1b - kříž, 4 - sedačka, 5b - schody, 2a - pták. 

Irena Krocárková také spolupracovala na Projektu IIATM (viz kap. 1.1; 3.2.1). V rámci projektu 
provedla experiment v 3D geometrii. V tomto experimentu byla síť krychle popsána jako „střih na 
oblek pro krychli", který se skládá z dílů - čtverců, které je třeba „sešít", a u kterého se musí ještě 
„zapnout zipy ", když se na krychli,, obléká ". 

v 
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Ani já jsem si v průběhu práce nevšimla, že síť 2a už je pojmenována (síť 2b), 
a tak se stalo, že jedna a táž síť dostala dva názvy: „žížala" a „pták". To je důkazem 
toho, že děti ještě neviděly dvě sítě jako shodné, pokud byly převrácené či otočené. To 
ale není chyba, je to jen signál pro učitele, na co se má v další práci soustředit. 

Na nevhodnost užití názvu označujících tvary zatím děti při práci nenarazily, ale 
pokud by chtěl učitel dětem naznačit tuto problematiku, stačilo by sítě různě rozmístit 
a zeptat se, která síť je „kříž", která je „sedačka" apod. 

O této problematice se zmiňuje Wollring (2005). Uvádí, že pozorování všech 
experimentů ukazují, že se používaná označení sítí dají klasifikovat do tří hlavních 
skupin: jména označující tvary (např. „kříž", „hák"); jména označující objekt z hlediska 
nějakého systému (např. „4L-1N"); jména vlastní (např. „Alexander", „Anna"). Ukázalo 
se, že označení prvních dvou typů jsou neefektivní. První (a dětmi velmi často volený) 
způsob označuje síť v její konkrétní poloze vůči pozorovateli. V případě, že se změní 
poloha (sítě či pozorovatele), ztratí se i význam názvu sítě. Nicméně tento způsob 
pojmenování je součástí výuky matematiky. 

3.4.7 Forma hodnocení 

Tato kapitola je ryze formální. Protože je obdobná kapitola v části pojednávající 
o Ematice nástěnkové, uvádím stejnou kapitolu i zde. Jak jsem se již ale zmínila (viz 
3.4.3), hodnotící systém nebyl zaveden. 

Předpokládala jsem (a snad i doufala) že do zájmového kroužku Ematika se 
přihlásí dobrovolníci, z čehož by se dalo předpokládat, že jsou vnitřně motivováni 
a vnější motivace formou hodnotícího systému je tak zbytečná. 

Chtěla jsem se totiž vyhnout formě soutěže (i když netvrdím, že soutěživost je 
celkově negativní) a hledala jsem způsob, jak děti hodnotit tak, aby to pro ně bylo 
motivující. Takový způsob hodnocení se mi zatím nepodařilo vzhledem k malému poctu 
žáků nalézt. Byla jsem však velmi potěšena, že žáci byli dostatečně motivovaní chodit 
na tento kroužek pro něj samotný. 

Děti jsem hodnotila slovně v průběhu práce, po formulování jejich řešení, apod. 
U slovního hodnocení se objevila veliká výhoda možnosti kladně hodnotit a tím 
motivovat i snahu řešitelů. Netvrdím, že při bodovém hodnocení nelze hodnotit snahu, 
ale je to komplikovanější než při individuálním osobním kontaktu a hodnocení slovním. 

3.4.8 Dotazník - zpětná vazba 

Ke konci setkávání na kroužku jsem dětem položila několik otázek - jak se jim 
Ematika líbila, co by změnily, zlepšily apod. Ten den byly na kroužku pouze dvě děti, 
a tak si dovolím jejich hodnocení Ematiky citovat doslova: 
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Markéta: „Vadí mi málo lidí a že se nedá ležet na parketách, nevadí mi nic." 

Markéta psala hodnocení na podlaze, a tak poznámka, že se nedá ležet na 
parketách je pouze aktuální reakcí na nepohodlnost při práci (nicméně sama si tuto 
polohu vybrala). Málo lidí v kroužku vadí Markétě pravděpodobně proto, že se ráda 
předvádí a v kroužku má málo „diváků", kteří by ji obdivovali. Co se týká vedení hodin 
Ematiky, tj. kroužku, jí nevadí nic. 

Jana: „Vadí mi, že je Ematika málokdy, že nás je tady málo, a tak se tady nedá 
schovávat. Je dobře, že nás tady je málo, protože se můžu víc soustředit a jsem 
maximálně třetí. Je dobře, že dostáváme hodně úloh." 

Jana se oprávněně zlobí, že Ematika byla málokdy. Termín Ematiky se bohužel 
často kryl s termíny provozních a pedagogických rad, a tak nám Ematika mnohokrát 
odpadla. Z toho důvodu jsem rodičům dětí, i jim samotným, nabídla dva náhradní 
termíny v únoru, kdy již Ematika oficiálně neprobíhala. Na tyto dva termíny se 
dostavila většina dětí. 

Jana se dále zmiňuje o tom, že je na jednu stranu špatné, že je jich málo, protože 
se nedá „schovávat". Má tím pravděpodobně na mysli možnost „ztratit se v davu", na 
což je zvyklá při běžné výuce, je totiž velmi tichá a neprůbojná. Teší mě ale, že v zápětí 
píše pro stejnou situaci kladné hodnocení - mohu se víc soustředit a jsem maximálně 
třetí. V průběhu kroužku se ukázalo, že Jana má výrazně odlišný způsob práce než 
Markéta. Potřebuje na práci klid, čas a pak je schopna pracovat velmi výkonně. Díky 
tomu, že věděla, že „může být maximálně třetí", začala být maličko průbojnější 
a odvážnější. Zjistila totiž, že být první nebo nejlepší není zase až tak zaprvé obtížné (ve 
skupině tří až čtyř řešitelů), ale především zjistila, že to není tak důležité. 

3.4.9 Ponaučení pro další práci 

Již jsem se mnohokrát zmínila, že výběr úloh a úkolů do souboru úloh je zásadní 
a na úspěšném výběru úloh závisí úspěch Ematiky (jakékoli její varianty). Nicméně 
vybrat takový soubor úloh, který by byl aplikovatelný na různé skupiny dětí není 
jednoduché, protože i při použití stejných úloh, podobné motivace a výzev (otázek), 
reagují různé děti odlišným způsobem. Při použití nestandardních úloh v matematice tak 
musí učitel velmi flexibilně reagovat na okamžitou situaci, přizpůsobit se možnostem 
dětí apod. Proto je důležité, aby měl učitel s úlohami a jejich řešením zkušenosti, 
protože jedině tak je schopen získat znalosti v prostředí úloh a dovednosti v komunikaci 
(Trch, Zapotilová 2004). Není možné mít naplánované reakce pro každou situaci, ale 
zkušenosti s podobnými situacemi učiteli pomohou naučit se reagovat v mnoha 
odlišných situacích správně. 
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Určitě již nebudu dělit úlohy na různé oblasti - aritmetika, geometrie a logika, ale 
nabízet je dětem tak, jako na kroužku, všechny zároveň. Je také důležité být časově 
aktuální, tj. reagovat na právě probíhající výuku v běžných hodinách matematiky. 

Mně osobně více vyhovoval kroužek Ematiky než Ematika nástěnková. U dětí to 
podle jejich rozvoje bude asi podobné. 

Při sledování Markéty jsem se naučila jednu velmi důležitou věc, která nebyla 
u nástěnkové Ematiky tak viditelná: Učitel si musí uvědomit, že schopnost řešit problém 
a schopnost artikulovat vlastní myšlenkové postupy a výsledky těchto postupů, jsou 
odlišné schopnosti a že je žáci mají rozvinuty různě. Úkolem učitele je pak snaha 
rozvíjet ty žákovy schopnosti, které nejsou rozvinuty dostatečně. Tzn. kroužek Ematiky 
je přínosnější pro žáky v tom smyslu, že učitel může lépe sledovat rozvoj jejich 
schopností. 

Pro další práci v této problematice vím, že je velmi nutné mít dobrý vztah jak 
s vedením školy, tak s třídním učitelem dětí, aby nedošlo k nepříjemnostem různého 
druhu. 
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4 SEBEREFLEXE 

V průběhu práce s dětmi jsem se dozvěděla mnoho nového nejen o matematice, 
výuce, dětech, ale také o sobě samé. Zjistila jsem, že věnuji malou pozornost 
promýšlení pravděpodobným reakcím žáků a předpokladu odpovědí, což mnohdy 
způsobuje mou ač dobře míněnou, tak neadekvátní reakci. Nejvíce jsem se o sobě 
a svém stylu učení dozvěděla při analýzách hodin. Těší mne, že na mé práci s dětmi je 
vidět, že demokratický vztah mezi učitelem a žákem má smysl, děti jsou tak uvolněné 
a vyrovnané, což mi umožňuje pohlížet na ně objektivně. 

V průběhu práce na Ematice nástěnkové i zájmovém kroužku Ematika jsem 
sledovala, že i malá změna mého vlastního přístupu měla obrovský vliv nejen na moji 
práci, ale i práci dětí. 

Dalším výborným impulsem pro mne byla literatura, kterou mi doporučovala 
RNDr. Jirotková v průběhu vedení mé práce. Cím více jsem četla, tím lépe jsem viděla 
souvislosti a všemu lépe rozuměla. Tak jsem také objevila nejen pozitiva ve svém stylu 
učení, ale i nedostatky, které se budu snažit v budoucí praxi odbourat. Myslela jsem si 
(nebo jsem alespoň ve skrytu duše věřila), že můj vyučovací styl je konstruktivistického 
charakteru. Přitom v mých vstupech se objevily i vstupy ryze transmisivní. Všechny mé 
vstupy jsou pro mne ale velkým ponaučením pro příští práci s dětmi. 

Domnívám se, že můj problém není v nedostatku zkušeností s vlastním řešením 
nestandardních úloh, ale spíš v nedostatku zkušeností s řešením těchto úloh s dětmi 
a posléze s analýzou dětských řešení. Také jsem si všimla, že občas zasahuji do 
myšlenkového procesu dětí, a tím mohu děti spíše zmást než jim poradit. To je další 
důvod navíc ke snaze získat nové zkušenosti v praxi. 

Mým pedagogickým cílem je plně odpovídat popisu kvalitního učitele (Trch, 
Zapotilová 2004, str. 206), kdy podle názoru autorů, cituji: „... kvalitně učit matematice 
mohou především ti učitelé, kteří mají k vyučování předmětu pozitivní vztah. Nebojí se 
sami řešit problémy, rozumí podstatě úloh a umí je dobře vysvětlit. Dokáží srozumitelně 
podávat instrukce a formulovat provokující otázky. Umí povzbuzovat žáky, ale také jim 
nechají dostatek prostoru pro jejich vlastní objevování. Jsou schopni pochopit případné 
obtíže svých žáků a cítí odpovědnost za rozvoj jejich myšlení. Vlastní zkušenosti 
s řešením problémů představují nutnou podmínku užití této metody." 

Proto jsem rozhodnuta v této práci dále pokračovat a získávat nové a nové 
zkušenosti. Opět je mým motivem k sebezdokonalování paní učitelka Jitka z Neratovic. 
Není hříchem upadnout, tj. odhalit svoje chyby a nedostatky svého stylu vyučování, ale 
podle mého názoru je neomluvitelné zůstat ležet a nepokusit se udělat něco pro to, aby 
člověk své chyby a nedostatky analyzoval a pokusil se je postupně odstraňovat. 
A zkušenosti jsou k odstraňování chyb tou nejlepší cestou. 
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Domnívám se, že pro mou praxi má celá tato práce nemalý význam. Poznatky 
získané při práci s dětmi využiji nejen při vedení podobných mimovýukových aktivit, 
ale i při běžné výuce. Konkrétně nejpřínosnější pro mne bylo analyzování řešení dětí, 
které mi umožňuje více pochopit proces myšlení dětí, a samozřejmě sestavování úloh 
a úkolů, jejich gradování apod., které určitě využiji v budoucí praxi. Zjistila jsem, že 
nemá smysl začínat se všemi dětmi nejlehčí úlohou. Naopak gradovaná série úloh mi 
umožňuje začít středně těžkou úlohou a nabídnout poté dětem další úlohu přesně 
takovou, která bude odpovídat jejich schopnostem - lehcí či obtížnější. 

Došla jsem k závěru, že mám na čem pracovat nejen po stránce pedagogické, ale 
i matematické. Je potřeba se stále rozvíjet, aby učitel neustrnul. Jen za dobu práce 
s dětmi na tomto „projektu" se můj přístup k práci dětí velmi zkvalitnil, přičemž nejvíce 
mne rozvíjely analýzy dětských prací a mých vstupů při rozhovorech během hodin. 
V budoucnu budu v těchto analýzách pokračovat, protože mi poskytují mnoho - nejen 
poznání o mém stylu učení, co zlepšit a co je v pořádku, ale také mi umožňují blíže 
poznat děti, s kterými pracuji, proniknout jakoby do zákulisí a vidět vše „zvenčí", což 
učiteli umožňuje objektivně reagovat. 
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5 ZÁVĚR 

V závěru práce zhodnotím, zda se mi podařilo splnit všechny své stanovené cíle 
a najít odpovědi na otázky, které jsem si kladla na začátku celé práce. 

Cílem diplomového úkolu bylo najít formu Ematiky, která by byla přínosná jak 
pro děti, tak pro učitele, a zjistit, co musí taková Ematika splňovat. 

Na začátku práce jsem nevěděla, k jakému posunu moje práce povede, čímž mám 
na mysli přechod od Ematiky na nástěnce v rámci třídy k Ematice ve formě zájmového 
kroužku pro děti ze dvou ročníků, a tak jsem si nekladla za cíl tyto dvě formy práce 
s dětmi porovnat a zhodnotit. K tomuto srovnání však samozřejmě muselo dojít. 

Přechod od Ematiky nástěnkové k zájmovému kroužku Ematika jsem dostatečně 
zdůvodnila a po zkušenostech s dětmi musím konstatovat, že jsem se rozhodla správně 
a setkávání s dětmi v rámci matematického kroužku se mi jeví jako mnohem přínosnější 
jak pro učitele, tak pro děti. Na kroužku mají učitel i děti prostor na výzvy a diskuze, 
které přispívají především k rozvoji komunikačních dovedností, tj. schopnosti 
argumentovat, formulovat svá řešení a názory, zobecňovat apod. 

V průběhu práce s dětmi se ukázalo, že Ematiku lze pořádat nejen v rámci třídy, 
ale i v rámci více ročníků. Když probíhala Ematika nejen ve třídním kolektivu, 
nedocházelo k soutěžení a soupeření v rámci třídy, což se ukázalo jako velmi pozitivní. 

Počet žáků, který je únosný jak pro učitele, tak pro žáky, se pohybuje od 3 do 
10 dětí ve skupině. Při vyšším poctu by již byl ohrožen individuální přístup učitele, 
který je pro tuto aktivitu zásadní. 

Co se týká tvorby pravidel, ukázalo se, že u nástěnkové Ematiky je vhodné, aby 
byly děti přinejmenším spoluautory pravidel, ne-li autory. Učitel by měl mít roli 
korektora pravidel. U zájmového kroužku jsem došla k závěru, že pravidla nejsou nutná, 
protože průběh je absolutně odlišný. 

V případě nástěnkové Ematiky se domnívám, že se mi podařilo najít vhodný 
způsob hodnocení, který neztratil na soutěživosti, ale nebyl demotivující pro nepříliš 
úspěšné děti. V kroužku je hodnotící systém ještě potřeba vytvořit. Je jisté, že není 
dobré, když hodnotící systém chybí, a tak si splnění tohoto cíle ponechávám do další 
práce s dětmi. 

Zjistila jsem, že pokud jsou úlohy zadávány na nástěnce, je velmi obtížné, aby 
motivovaly větší počet dětí. Na kroužku má učitel možnost úlohu samotnou motivovat 
slovně, modelací apod., což nástěnková Ematika neumožňuje. Nemohu podle vzorku 
dětí, se kterými jsem pracovala, posuzovat, zda je ta či ona forma zadávání lepší, 
protože na kroužek již přišly děti motivované, a tak řešily úlohu všechny, nicméně 
domnívám se, že úlohy na nástěnce mohou zaujmout pouze v případě, že budou 
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výrazné, zajímavé, třeba i s delším, ale motivujícím zadáním. To je samozřejmě 
náročnější na přípravu učitele. 

V průběhu vedení kroužku a především při analyzování dětských řešení úloh, 
jsem dospěla k názoru, že přínosnější a pro děti více rozvíjející než rady poskytované 
v průběhu nástěnkové Ematiky, jsou série gradovaných úloh. Místo rady nabídnout 
jinak obtížnou úlohu. Opět to vyžaduje na učiteli více práce. 

Ať již poskytování rad nebo výzev formou gradované série úloh má samozřejmě 
své příčiny - a těmi jsou chyby v řešení. Zkoumáním chyby a možným přístupům 
v chápání chyby bych se chtěla v budoucnu věnovat. V poslední době jsem se o tuto 
problematiku začala blíže zajímat. Již v průběhu této práce jsem objevila velké 
množství podnětné literatury, pojednávající o chybě, a považuji za zajímavé a pro 
učitele velmi přínosné zkoumat tuto problematiku. 

Rozdíl v předávání výsledků, tj. správných ale i chybných řešení v nástěnkové 
Ematice a kroužku, je také nemalý. V průběhu Ematiky na nástěnce dostávaly děti svá 
řešení zpět s pobídnutím, radou, výzvou přímo od učitele. Občas byla rada poskytnuta 
dětmi. Ale hlavním nositelem poznání byl učitel. V kroužku je to jiné. Při práci děti 
diskutují, dívají se navzájem do sešitů a samy komentují vlastní i spolužákovu práci. 
Učitel funguje jako usměrňovatel diskuzí. Samozřejmě, že má i na kroužku učitel 
možnost působit jako nositel všeho poznání, tuto možnost však využít nemusí. 

Velmi důležitý je pro úspěšnost Ematiky správný výběr úloh. Úlohy jsem 
v průběhu práce vybírala především nestandardní a ukázalo se, že to je nejlepší možná 
volba. Úlohy nestandardní slouží jako úlohy diagnostické, učitel má možnost s jejich 
pomocí zjistit, zda nabyté znalosti dětí jsou formálního charakteru či nikoli a pokud ano, 
prostřednictvím vhodné gradace úloh může dětem poznatky opětovně zprostředkovat 
jinou neformální cestou. Všechny úlohy, které jsem použila na matematickém kroužku 
Ematiky, považuji za ověřené a vhodné k zařazení při příští práci. 

Jak jsem se již zmínila v sebereflexi, analýzy úloh mi v mnohém pomohly. Učitel, 
který analyzuje řešení dětí má možnost získat rozmanitější poznání o dětech, které učí, 
o jejich myšlenkových procesech, jejich postupech apod., což je velmi přínosné pro 
další práci, kdy učitel ví, co může od dětí očekávat, jaké úlohy kterým dětem vyhovují 
apod. Z toho důvodu je také vhodná spolupráce s třídním učitelem, pokud jím není 
učitel sám. Mně se tuto spolupráci navázat nepodařilo, ale rozhodně na ní hodlám 
pracovat. Je velmi důležité, aby učitel věděl, v jaké atmosféře probíhá běžná výuka, což 
se nejlépe dozví při konzultacích s třídním učitelem. Kromě toho při spolupráci 
s třídním učitelem má učitel možnost se o svá zjištění o dětech a jejich způsobech práce 
podělit s někým, kdo se jim věnuje většinu času a kdo má pravděpodobně největší vliv 
na utváření jejich osobnosti. 
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Možnosti, jak poznávat děti ve třídě, jsou poměrně omezené počtem dětí ve třídě, 
růzností předmětů apod., proto je kroužek nejlepší cestou jak blíže poznat žáky ve své 
třídě, ať již jako vedoucí kroužku nebo formou spolupráce s vedoucím kroužku. 

Mnohem více patrný přínos Ematiky pro děti jsem objevila až při práci v kroužku, 
kdy jsem měla možnost sledovat děti řešit úlohu od počátku až do konce. Při nástěnkové 
Ematice jsem měla možnost hodnotit a sledovat změnu pouze v přístupu k zápisu řešení. 
Vzhledem k tomu, že děti, které jsem vedla na kroužku Ematiky, jsem měla také 
možnost učit v rámci souvislé pedagogické praxe, mohu prohlásit, že práce v kroužku se 
velmi odrazila v práci dětí v celém třídním kolektivu. Změny nejsou v celém třídním 
kolektivu tak patrné jako v malé skupince na kroužku, ale pomalu se projevují, což 
považuji za obrovský úspěch. Děti jsou sebevědomější, ale nesnaží se být středem 
pozornosti, v klidu vyslechnou i ostatní názory, dokáží často svůj názor obhájit 
a zdůvodnit (snad kromě Markéty), neodsuzují chybné řešení, ale chápou jej jako 
součást postupu k řešení správnému. 

Domnívám se, že se mi podařilo splnit všechny cíle, které jsem si kladla 
v počátcích své práce. Těší mne to o to víc, že při jejich formulaci jsem si nebyla vůbec 
jista, zda budu schopna mnohé z nich naplnit. 

Cílem mé práce bylo shromáždit soubor úloh, které by bylo možné využít pro 
podobnou mimovýukovou aktivitu. To se myslím podařilo. Úlohy může každý učitel 
obměnit podle věku dětí a poctu dětí ve skupině, k tomu mu dobře poslouží návod jak 
tvořit gradovanou sérii úloh. Samozřejmě není reálné si představovat, že zde ověřené 
úlohy budou jinými dětmi při jiném přístupu vyučování řešeny stejně. Tyto úlohy si 
musí každý učitel přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jemu a odpovídaly schopnostem jeho 
žáků. 

Některé z úloh (např. o trojúhelníkové nerovnosti, či sítích krychle) mne vedou 
k myšlence rozšířit kroužek o tematické projekty. Jednou měsíčně, případně méně často, 
by se dětem navrhl projekt, případně by jej samy vymyslely. Témata projektů mohou 
být: prvočísla, sítě krychle, trojúhelníková nerovnost apod. a úkolem dětí by bylo ve 
skupinkách po třech až čtyřech vymyslet zajímavou aktivitu, jak ostatní obeznámit 
s danou problematikou. Podmínka by byla jediná, muselo by se jednat o jakousi 
pracovní dílnu, kdy řešitelé budou zákonitosti objevovat sami. Je to velké sousto, ale 
odvažuji si tvrdit, že to bude fungovat. 

Do budoucna mám také naplánovanou vnější motivaci pro děti. Jednalo by se 
o propojení matematiky s turistikou či vlastivědou. Děti by měly na nástěnce umístěnou 
mapu a podle získaných bodů za úlohy by si mohly vybrat, kam po mapě mohou 
cestovat (ať již po České republice nebo po Evropě). Připomíná mi to hru z dětství. 
Jmenovala se Cestujeme po světě. Cílem hry bylo objet svět. Cestou jsme plnili různé 
úkoly na kartičkách a po splnění jsme si volili další cestu. Tu hru jsem milovala, a tak 
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věřím, že podobná hra by mohla děti motivovat k účasti na řešení úloh ještě více. Moje 
představa je, že každá úloha by měla předem stanovený počet bodů, po vyřešení by 
tento počet bodů žák obdržel. Všichni by začínali ve stejném výchozím místě na mapě 
a pomocí získaných bodů by se po ní přemisťovali. Tuto variantu hry je ještě nutné 
propracovat, nicméně práce při ní bude velmi přínosná jak pro děti, tak pro učitele. Tuto 
hru lze využít v mezipředmětových vztazích (např. vlastivěda, cizí jazyk). 

Matematika je všude kolem nás. A tak proč neuspořádat matematický tábor? V to 
všechno může vyústit úspěšný kroužek, který budou mít děti rády. Mým úkolem do 
budoucna je tedy nejen snažit se více motivovat děti, ale pracovat i na sobě, vytvářet 
gradované série úloh, protože právě gradované série úloh jsou nejlepším způsobem, jak 
v dětech budovat sebevědomí a důvěru ve vlastní poznání a lásku k matematice. 

Závěr diplomové práce pro mne rozhodně není ukončením zkoumání této 
problematiky a práce s dětmi při mimovýukových aktivitách. Mojí další vizí je rozvíjet 
optimální formu kroužku matematiky, zkoumat příčinu chyby v dětských řešeních 
a spoluprací s třídními učiteli šířit konstruktivistický přístup k vyučování. 
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