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ABSTRAKT 

Práce se věnuje outdoorovému vyučování matematice orientované na budování schémat. 

Hledá výhody venkovního vyučování a snaží se jich v plné míře využívat v inovativní 

výuce matematiky u žáků prvního stupně základní školy. Propojuje inovativní metody 

vyučování matematice na prvním stupni základní školy s přírodou, a to nenásilnou 

a přirozenou formou. Příroda zde není chápána pouze jako prostornější místo pro průběh 

výuky, nýbrž jako prostředek, díky kterému je možno dosáhnout efektivnějšího učení.  

Diplomová práce seznamuje čtenáře s historií outdoorového vyučování a výchovy 

a umožňuje tím hlubší porozumění potenciálu přírody a její roli v edukaci. Využívá k tomu 

pramenů českých i zahraničních.  

Diplomová práce chce upozornit studenty a učitele matematiky na pozitiva outdoorového 

vyučování a poskytuje jim realizovaný a reflektovaný soubor nápadů v podobě 

vypracovaných materiálů outdoorové výuky matematiky.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

matematická didaktická prostředí, vyučování orientované na budování schémat, 

outdoorové vyučování, outdoorová matematika 

 

  



ABSTRACT 

This thesis deals with teaching mathematics – schema oriented education in outdoor 

environment. It seeks advantages of outdoor education and tries to apply them fully in an 

innovative way of teaching mathematics for primary schools. It connects the innovative 

methods of teaching mathematics with our nature, in a peaceful and natural way. Nature 

is not just an expanded space for learning but it is the means of achieving more effective 

learning. 

The thesis informs the reader about the history of outdoor education and it enables deeper 

understanding of nature’s potential and its role in education. It takes advantage of Czech 

and foreign resources on the matter.  

The thesis wants to enlighten mathematics students and teachers about the positives 

of outdoor education by providing a collection of ideas, including their real-life realization 

and their self-reflection, in the form of prepared mathematics outdoor education material. 
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Úvod 

Zkušenosti s outdoorovým vyučováním má v určité míře každý z nás, i když si to 

nemusí hned uvědomovat. Taková zkušenost pochází nejspíše z let základní či střední 

školy, kdy jsme úspěšně přemluvili učitele výtvarné výchovy, abychom mohli 

za příznivého počasí kreslit venku, či když nás učitel tělesné výchovy bral na (většinou) 

nenáviděné přespolní běhy na pozemky venkovních sportovišť školy. Pokud se nějaké 

třídě podařilo přemluvit učitele pro výuku venku např. na hodinu literatury 

či přírodovědy, považovalo se to za ohromný úspěch. Pravidelnou outdoorovou výuku 

jsme pak měli možnost zažívat v mateřské škole, ať již při řízených či spontánních 

didaktických činnostech. Na základní škole jsem zažila pravidelnou outdoorovou výuku 

tělesné výchovy, na škole střední pak občasnou outdoorovou výukou výtvarné výchovy. 

I když bylo v mém případě momentů outdoorové výuky málo, vždy jsem si jich vážila. 

Zážitky z takové výuky si pamatuji dodnes, a to se nejednalo o jiným způsobem 

speciální program. 

Outdoorovou výuku matematiky v roli žáka jsem nikdy nezažila. V dostupných českých 

zdrojích se téma outdoorové matematiky téměř neobjevuje. Pokud u nás k takové výuce 

dochází, zůstává tento fakt pouze jako individuální invence učitelů, kteří ojedinělé 

pokusy nezveřejňují. V zahraničí nacházím práce s matematikou v outdooru častěji, 

např. v UK či Slovinsku, stále takových prací ale není mnoho. Naskýtá se otázka, proč 

tomu tak je. Plánované aktivity pro hodinu tělesné výchovy k výuce venku samy vybízí, 

protože vyžadují pohyb, kterému ani tak velkorysý prostor, jakým je tělocvična, nestačí. 

Potřeba pohybu se v tradiční matematice vyskytuje velmi málo, proto ani v obecném 

mínění není, na rozdíl od tělesné výchovy, spojována s outdoorovým vyučováním. 

Práce bude čerpat ze zdrojů zaměřených na outdoorovou výuku obecně, a to jak 

z českých, tak zvláště ze zahraničních. Prostuduje dějiny pedagogiky a zmapuje 

významné historické osobnosti zabývající se outdoorovou výukou. Vyhledá současné 

zahraniční výzkumy o pozitivním vlivu přírody na učení. Diplomová práce také využije 

literaturu zabývající se vyučováním matematiky orientované na budování schémat (dále 

VOBS). 
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Pro outdoorovou realizaci výuky bude využita matematika vyučovaná 

konstruktivistickým způsobem – metodou orientovanou na budování schémat. Taková 

výuka sama vybízí k pohybu, protože mnohá prostředí, v kterých matematika probíhá, 

z něho vychází (Krokování, Schody, Autobus, Cyklostezky ad.). Vyučování takové 

matematiky dodržuje konstruktivistické zásady, mezi které podle Kuřiny a Hejného mj. 

patří specifická lidská aktivita a prostředí podněcující tvořivost, takové můžeme najít 

venku. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části se bude zabývat fenoménem outdoorového vzdělávání. Pojem pomocí 

odborné literatury definuje, zmapuje historicky významné osobnosti zabývající 

se outdoorovým vyučováním, představí outdoorovou výuku v zahraničí a současné 

zahraniční výzkumy o pozitivním vlivu přírody na učení. Neopomene zmínit překážky 

bránící outdoorovému vyučování a uvede konkrétní tuzemskou zkušenost 

s outdoorovým vyučováním v lesních klubech. Práce se opírá o konstruktivistické pojetí 

výchovy a vzdělávání, o výuku matematiky edukačním stylem VOBS, proto se těmito 

pojmy bude zabývat. Posledním bodem teoretické části bude krátká charakteristika 

edukačních prostředí podle autorky vhodných pro outdoorové zpracování. Empirická 

část uvede experimenty realizované outdoorové výuky matematiky, a to na fakultní 

základní škole Barrandov II a Krkavčí hoře na Berounsku. Experimenty probíhaly 

v rozmezí jednoho roku (červen 2015 – květen 2016) a zúčastnili se jich žáci z Prahy 

a Středočeského kraje ve věku 5 – 11 let. V práci budou experimenty 

podrobně analyzované a reflektované. 

Možná pozitiva této práce autorka vnímá ve zmapování tuzemských a zahraničních 

zkušeností s outdoorovou výukou jak z historického hlediska, tak z hlediska 

současného. Zveřejněnými autorčinými experimenty si práce klade za cíl inspirovat 

studenty a učitele matematiky v aplikování vlastní outdoorové výuky do jejích hodin.  

Učitel vyučující edukačním stylem VOBS by měl dle Hejného vytvořit odpovídající 

pracovní klima, dát žákům prostor pro zvolení vlastních řešitelských postupů 

a nepodsouvat jim ty své, vést žáky ke komunikaci se spolužáky, k potřebě matematice 

rozumět, experimentovat ad. Pro tvořivého učitele, který chce dodržet takové zásady, 
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může být podnětné venkovní prostředí výchozím bodem pro výuku matematiky 

vyučující stylem VOBS.  

Cíle práce jsou:  

Zamyslet se, proč je výuka venku důležitá. 

Zamyslet se nad výukou matematiky venku a nad prospěšností takové činnosti. 

Prostudovat historické zkušenosti s outdoorovou výukou. 

Prostudovat outdoorovou výuku v zahraničí a uvést současné zahraniční výzkumy 

o pozitivním vlivu přírody na učení. 

Připravit a realizovat experimenty zabývající se outdoorovou matematikou.  

Reflektovat význam venkovních aktivit provedených v experimentech.  

Ověřit, zda jsou vybraná didaktická prostředí matematiky orientované na budování 

schémat vhodná pro outdoorovou výuku a poskytnout podklad pro další možný 

experimentální výzkum ověřující úspěšnost této výuky. 
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1 Fenomén outdoorového vyučování 

1.1 Pojem outdoorové vyučování 
Pojem outdoorové vyučování není lehké definovat. Pohled na něj se liší v souladu 

s přírodními a kulturními odlišnostmi jednotlivých zemí. Uvedeme stručný vývoj pojetí 

pojmu od jeho vzniku po současnost. 

Termín se objevil v 50. letech 20. století ve Spojených státech, kdy jednou z prvních 

definic byla věta: „Outdoorové vzdělávání je vzdělávání ve venkovním prostředí, o něm 

a pro něj.“1 Slovo ve zde odkazuje na umístění, tedy na místo venku (out-of-doors). Slovo 

o odkazuje na téma, tedy výuku zabývající se venkovním prostředím, přírodou. Slovo pro 

značí účel, tedy pro budoucí prospěch naší planety. Definice, se setkala s velkou kritikou 

učitelů, kteří nesouhlasili s úzkým zaměřením termínu na edukaci o přírodě, ale viděli za 

ním např. nezávislé učení, svobodné myšlení a možnost samostatného řešení problémů.2  

Simon Priest na základě nesouhlasu s dlouho přežívající výše zmíněnou definicí navrhuje 

roku 1986 definici novou: „Outdoorové vzdělávání je zkušenostní proces učení, k němuž 

dochází zejména v důsledku pobytu venku. V outdoorovém vzdělávání je kladen důraz 

na vztahy, vztahy týkající se lidí a přírodních zdrojů.“ Pojem dále specifikuje šesti 

základními body – je to vyučovací metoda; je zkušenostní; uskutečňuje se primárně venku; 

vyžaduje použití všech smyslů (je celostní); je založen na mezioborových osnovách; je 

o vztazích zahrnující lidi a přírodu.3 

Jan Neuman mluví o outdoorovém vzdělávání jako o „procesu učení skrze zkušenosti 

(praktické činnosti), které se konají venku.“4 

Podle Gilbertsona, Batese, McLaughlina a Ewerta se outdoorová výuka soustředí a tři 

hlavní oblasti: ekologické vztahy (Ecological relationships), pohybové dovednosti 

(Physical skills) a mezilidské vztahy (Interpersonal growth) (obr. 1.1). Složku 

                                                
1 DONALDSON, G. E. a L. E. DONALDSON. Outdoor education: A definition. Journal of Health, Physical 
Education and Recreation, 1958. 29(17). s. 63  
2 PRIEST, S. Redefining Outdoor Education: A Matter of Many Relationships. Journal of Environmental 
Education 17(3). 1986 
3 Ibid s. 13–15 
4 NEUMAN, J. Education and learning through outdoor activities: games and problem solving activities, 
outdoor exercises and rope courses for youth programmes. Prague: IYNF, 2004. s. 18  
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mezilidských vztahů pak zdůvodňují tím, že mnozí v outdoorovém vzdělávání nehledají 

nové ekologické vědomosti či fyzické dovednosti, ale místo toho se snaží více dovědět 

o sobě a chtějí se naučit komunikovat s lidmi kolem sebe. Všechny složky jsou součástí 

tzv. zážitkové pedagogiky5, anglicky Experiential education.6 

 

Obr. 1.1 Gilberdsonův model outdoorového vzdělávání7 

1.2 Historicky významné osobnosti zabývající se outdoorovým 

vyučováním 
V období 14. – 16. století, v době renesance, dochází v Evropě k velkému rozvoji 

hospodářství i kultury (vznik manufaktur, zvýšený mezinárodní obchod, objevné cesty do 

Asie, Afriky, Ameriky). Nový postoj k životu charakteristický svým optimismem a snahou 

o všestranný rozvoj osobnosti si vyžádal i novou, harmonickou výchovu člověka, proto 

právě v tomto období nalézáme mnoho reformních pedagogů, kteří se o všestranný rozvoj 
                                                
5 Hlubší rozbor konceptu zážitkové pedagogiky není předmětem této práce.  
6 GILBERTSON, K. et al. Outdoor Education: Methods and Strategies. Champaign: Human Kinetics, 2006. 
s. 5–6 
7 Ibid. s. 6 
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člověka snaží právě v přírodě. Takovým renesančním pedagogem je například italský 

Vittorino da Feltre, který buduje svůj Dům radosti za městem na břehu jezera 

a uskutečňuje zde výchovu prostřednictvím krásy okolního prostředí. Francois Rabelais, 

francouzský myslitel, kritizuje odtržení výchovy od potřeb života a volá po návratu 

k přírodě.8 

Český myslitel Jan Ámos Komenský, pedagog, teolog a polyhistor 17. století, je díky 

svému dílu právoplatně pokládán za zakladatele novodobé pedagogiky. Ve svém díle Velká 

didaktika pojímá přírodu jako východisko pro výchovu člověka. Vhodnou dobou pro 

výchovu člověka je podle něj období jara, tj. dětský věk, argumentuje příměrem 

zahradníka, který nesází v zimě, kdy „šťáva vězí v kořenech, takže nejde vzhůru k výživě 

výrůstků“, ani na podzim, „poněvadž se šťáva stahuje dolů ke kořeni,“ ani v létě, 

„poněvadž šťáva je již rozptýlena po větvích,“ nýbrž z jara, „kdy se šťáva začíná rozcházet 

z kořene a oživovat svršek rostliny.“9  

Úryvek je jedním z mnoha Komenského přirovnání, které zachycuje jeho přesvědčení 

o neoddělitelnosti vzdělávání a přírody.   

Přibližně o sto let později, v době osvícenství, přichází francouzský filozof a pedagog Jean 

Jacques Rousseau (1717 – 1778) s revolučními názory na výchovu, které vyjádřil ve svém 

románu Emil čili o vychování. Jeho pojetí výchovy vychází z principu přirozenosti 

a svobody, k němuž dochází uprostřed přírody. Podle Rousseaua se člověk rodí přirozený 

a šťastný a okolí ho postupně ničí, proto by měla výchova chránit jeho přirozenost před 

společenským zlem.10 

Názory na Rousseauovo dílo jsou často předmětem diskuzí nad obhajitelností jeho 

myšlenek, ale i přesto do osvícenské pedagogiky přinesl mnoho zajímavých a podnětných 

myšlenek. Upozornil na přírodu jako knihu, ze které má být dítě vyučováno, osobní 

zkušenost dítěte kladl na první místo, vyslovil myšlenku přirozené a svobodné výchovy 

zbavené krutého ukázňování a z něj vyplývající potlačování osobnosti.11  

                                                
8 JŮVA, V., PhDr. a V. JŮVA, doc. Stručné dějiny pedagogiky. 6. aktual. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 18−19. 
9 VÁŇOVÁ, R. Studijní texty k dějinám pedagogiky. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, 2003. s. 91. 
10 KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. s. 63−66. 
11 JŮVA, V., PhDr. a V. JŮVA, doc. Stručné dějiny pedagogiky. 6. aktual. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 28−29 
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Přesně sto let od úmrtí J. J. Rousseaua se rodí český průkopník moderní zážitkové 

pedagogiky – Eduard Štorch (1878 – 1956). Jako osobnost reformního pedagogického 

hnutí meziválečného období je bohužel mezi učiteli málo znám. Jeho pedagogika byla  

totalitním režimem programově zamlčována, protože se jednalo o nekomunisticky 

orientovaného učitele. Byl zastáncem tzv. zážitkové pedagogiky prosazující eubiotický 

(zdravý) způsob života. 

„Učím na škole uprostřed Prahy. Ani já, ani moji žáci neuvidíme cestou do školy ani 

kouska travičky nebo nějaký strom. /…/ Žijeme odloučeni od přírody, od přirozeného 

způsobu života. /…/ Není divu, že škola činí dojem ponurý. A zde jsou děti zavřeny, i když 

venku slunce září a ptactvo jásá, /…/ pášeme na dětech těžký hřích, věznit je v takové 

budově…“12 

Štorch nalezl pro své eubiotické myšlenky vhodné místo, tím byl Libeňský ostrov, kde 

postavil Dětskou farmu, kterou popisuje ve zmiňovaném díle (1929). Za hlavní cíl svého 

působení si Štorch stanovil zdraví tělesné, duševní i mravní.13 

V úvodu díla Dětská farma uvádí: „Právě život v přírodě se vším, co dětem přináší, je 

nejkrásnější reformou, jakou můžeme v našem školství zavésti.“14  

Štorch popisuje, jak pozoroval rozzářené děti tvořící plastickou mapu na pískovišti, stavící 

sluneční hodiny, měřící rychlost větru, množství srážek atd.15  

Dalšími pedagogy, kterými se Štorch inspiroval, byli anglický pedagog Cecil Reddie, 

který zřídil v roce 1889 reformní školu na panství v Abbotsholmu a nazval ji The New 

School, Herman Lietz, zakladatel Land-Erziehungsheim (školy integrující výchovu 

a vzdělání ve volné přírodě), Konstantin Nikolajevič Vencel se svým Domem svobodného 

dětství, Jean Dupertui, jenž v praxi realizoval zásady hnutí L’école du plein air (Škola 

volného vzduchu) a mnozí další.16 

                                                
12 RÝDL, K. Eduard Štorch: český průkopník moderní zážitkové pedagogiky. Lüneburg: Edition 
Erlebnispädagogik, 1999. s. 10 
13 Ibid. 
14 Ibid. s. 14 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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1.3 Outdoorová výuka v zahraničí a současné zahraniční výzkumy 

o pozitivním vlivu přírody na učení  
Ze zpráv kongresu Evropského institutu pro outdoorové, dobrodružné a zážitkové učení 

(anglicky European Institute for Outdoor, Adventure and Experiential Learning) vyplívá, 

že se outdoorová výuka uskutečňuje napříč celou Evropou. Mezi aktivní země patří  

Rakousko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Slovinsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, 

Francie a Velká Británie. Z mimoevropských zemí je to pak zejména USA, Nový Zéland 

a Jižní Austrálie.17  

Následující zajímavé studie jsou získané z databáze Questia.18 

Studie profesorky Kuo byla provedena na sídlišti Robert Taylor Homes v Chicagu 

a přinesla zjištění, že: „bydlení v domech obklopených zelení má pozitivní vliv na 

subjektivní spokojenost, duševní odolnost a sílu řešit různé životní problémy, ale například 

i na schopnost koncentrovat pozornost.“19  

Podle teorie regenerace pozornosti v přírodním prostředí autorů R. Kaplanové 

a S. Kaplana, má „přírodní prostředí takové vizuální vlastnosti, které nám umožňují 

efektivně zregenerovat kapacitu naší tzv. zaměřené pozornosti – tedy pozornosti, jíž je 

třeba k vykonávání každodenních pracovních úkolů.“20  

Podobné výzkumy prokázaly pozitivní účinek při pouhém pohledu na přírodní prvky – 

„jedná se například o urychlené zotavování pacientů, kteří měli z okna výhled na stromy 

a trávník (Ulrich, 1984) či o méně agresivní chování vězňů, jejichž cely měly okna vedoucí 

do zahrady (Moore, 1982).”21  

                                                
17 HUMBERSTONE, B., ed. Outdoor Learning as a means of promoting healthy and sustainable lifestyles 
and social inclusion for young people. Dervent Hill: European Congress for Outdoor Adventure Education 
and Experiential Learning, 2012. 
18 Knihovna poskytující přístup do největší světové online sbírky knih, časopiseckých i novinových článků 
a magazínů humanitních a sociálních věd. 
19 KUO, F. E. Effective life functioning in the inner city: impacts of environment and attention. Environment 
& Behavior. 33(1), 2001. 
20 RÁZGOVÁ, E., ed. Jak a proč podporovat vztah lidí k přírodě: klišé, bariéry, příležitosti. Praha: Zelený 
kruh, 2009. s. 5 
21 FRANĚK, M. Přírodní prvky v našem okolí působí kladně na duševní zdraví. Sisyfos: Zpravodaj 
ekologické výchovy. 2001, 14(1-2). s. 22−24. 
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Docent venkovního vzdělávání University of South Australia − Rob Hogan − v Australian 

Journal of Outdoor Education pokládá otázku, zda outdoorové vyučování pomáhá v rozvoji 

inteligence. V kladné odpovědi se pak opírá o práci Howarda Gardnera týkající se 

mnohočetné inteligence, kde je zařazena i v pořadí osmá – přírodní. „Samotná existence 

přírodní inteligence se zdá být velmi dobrým důvodem pro poskytnutí více příležitostí ke 

zkušenostem s přírodním prostředím,“ 22 píše Hogan. Podle Hogana je tedy možné účastí 

na outdoorovém vzdělávání rozvíjet inteligenci člověka.23 

Zajímavou polemiku nad outdoorový vzděláváním jako neformální složkou výuky, která 

by měla doplnit tu formální ve třídě, představuje SohTuan Mastura Tuan. Dle jejího 

tvrzení by se měly obě složky podporovat, protože pokud jsou vyvážené, vedou podle ní ke 

zvyšování touhy zjistit a pochopit více nového, než je tomu jen u formálního vzdělávání. 24 

Za zásadní autorka pokládá studijní zprávu americké National Wildlife Foundation25 

z roku 2010, která shrnuje dostupné výsledky výzkumů zabývající se outdoorovými 

učebními programy. Ve studii bylo uveřejněno, že čas strávený venku během školních 

hodin dětem pomáhá stávat se vysoce výkonnými studenty. Zpráva uveřejňuje, že má čas 

strávený venku mnoho akademických výhod, mezi ně patří: vylepšené chování v učebně, 

zvýšená motivace studentů k učení, lepší výkon v matematice, vědě, čtení a společenských 

vědách, soustředění po delší čas, snížení problémů s ADHD, dosahování vyšších výsledků 

ve standardizovaných testech včetně vysokoškolských přijímacích testů.26 

1.4 Překážky bránící outdoorovému vyučování 
Z předešlého textu plyne, že pobyt a potažmo i vyučování venku má pozitivní vliv na 

rozvoj osobnosti člověka, přitom ho v dnešní době stále ubývá. Dokonce i mimoškolní čas 

                                                
22 HOGAN, R. Might Outdoor Education Help Develop Intelligence? Australian Journal of Outdoor 
Education [online], 6(2), 2002 [cit. 2015-12-21], Dostupné z: http://www.questia.com/read/1G1-
159836539/might-outdoor-education-help-develop-intelligence 
23 Ibid. 
24 TUAN MASTURA TUAN, S. a M. TAM SUBAHAN MOHD. Outdoor Education: An Alternative 
Approach in Teaching and Learning Science. Asian Social Science [online], 9(16), 2013 [cit. 2015-12-20], 
Dostupné z: http://www.questia.com/read/1P3-3163891821/outdoor-education-an-alternative-approach-in-
teaching 
25 Národní federace pro ochranu přírody. 
26 COYLE, K. J. Back to School: Back Outside!: How Outdoor Education and Outdoor School Time Create 
High Performance Students [online]. National Wildlife Federation, 2010 [cit. 2015-12-19]. Dostupné 
z: https://www.nwf.org/pdf/Be%20Out%20There/Back%20to%20School%20full%20report.pdf 
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děti tráví uvnitř budov – školní družina, základní umělecká škola, počítač, televize apod. 

Neustále se zkracuje čas, který děti tráví volnou hrou či prací v terénu.27 Tato skutečnost 

nás nutí položit si otázku, proč tomu tak je. Odpověď nacházíme u E. Rázkové, která 

vymezuje několik bariér, jež jsme si vytvořili, a kvůli kterým je velmi obtížné v tomto 

ohledu něco měnit. Mezi bariéry zařazuje:  

- velký důraz na znalosti a přežívající představu, že znalosti se předávají tichým 

a sedícím dětem;  

- problematické zajišťování dozoru, převlékání, přezouvání, obavy ze zranění dětí;  

- učitelé, kteří změnu chtějí, jsou osamoceni ve svých snahách;  

- rodiče odmítají výuku venku jako neslučitelnou s kvalitním vzděláním;  

- přehnaný důraz na čistotu;  

- absence školního „přírodního výběhu“;  

- neznalost nových přístupů ke vzdělávání či nedůvěra k nim; 

- strach rodičů týkající se bezpečnosti dětí při volném pohybu venku ad.28 

1.5 Tuzemské zkušenosti s outdoorovým vyučováním 

1.5.1 Lesní mateřské školy 

Inspirací nejen pro předškolní vzdělávání může být výchovně-vzdělávací koncept lesních 

mateřských škol. Koncept prozatím není zařazen do rejstříku škol, jeho oficiální název tedy 

zní lesní klub.  

Základy konceptu vznikly v Norsku a Švédsku, kde tvořily přirozenou součást předškolní 

edukace. Za zakladatelku lesních škol je považována Ella Flauta, která se potýkala 

s nedostupností mateřské školy pro své čtyři děti a problém řešila pravidelnými výlety do 

lesa. Postupně se k ní přidali sousedé se svými dětmi a další jejich známí. První založení 

školy s názvem lesní škola bylo zaznamenáno v Dánsku roku 1954. Lesní školy jsou dnes 

                                                
27 SAK, P. a K. SAKOVÁ. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda Servis, 2004. 
28 RÁZGOVÁ, E., ed. Jak a proč podporovat vztah lidí k přírodě: klišé, bariéry, příležitosti. Praha: Zelený 
kruh, 2009. 
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rozšířeny obzvláště v Dánsku, Švédsku, Německu (Waldkindergarten), Švýcarsku, Velké 

Británii (outdoor preschool / nature preschool), USA i Japonsku.29 

Hlavním společným znakem lesních škol je prostředí, ve kterém probíhá výchovně-

vzdělávací činnost – děti jsou co největší možnou dobu venku v lese, na louce. Ke hře děti 

využívají to, co kolem sebe naleznout. Při velmi nepříznivém počasí se obvykle děti 

schovají pod přístřešek (celtu).  

Výchovně-vzdělávací podstata lesních škol je společná s běžnou státní mateřskou školou. 

Lesní škola nabízí navíc velmi specifické učební situace a příležitosti k rozvoji právě kvůli 

prostředí, ve kterém je provozována.  

V roce 2002 vedl německý doktor z univerzity v Heidelbergu, P. Haefner, výzkum, který 

se zabýval problematikou výkonu dětí z lesních škol v porovnání s výkonem dětí ze škol 

běžných. Výsledky zaznamenaly mírnou převahu pozitivního hodnocení dětí 

navštěvujících lesní mateřské školy ve všech zkoumaných oblastech (motivace-trpělivost-

koncentrace; sociální jednání; spolupráce při vyučování; hudební dovednosti; poznávací 

dovednosti; pohybové dovednosti).30 

1.5.2 Den v lesním klubu  

Následující příklad denního programu v českém lesním klubu popisuje pedagog Lukáš 

Havránek působící ve Středočeském kraji.  

„Ráno dva pedagogové, průvodci, začínají den se všemi dětmi společně, a to ranním 

kruhem v prostorách klubové zahrady. Děti se seznámí, jaké dobrodružství je tento den 

čeká, pošlou si pozdravení stiskem ruky a před dalším programem se nasvačí. Následně se 

již dvě oddělené heterogenní třídy odebírají na různá místa v blízkém lese. Místa jsou 

pojmenovaná, proto děti dopředu vědí, kam se jde. Průvodce dělá v lese v zásadě to, co ho 

baví − vyrábí, hraje si s materiálem, který v lese je, poslouchá stromy a sám sebe 

stetoskopem, zkouší hledat stromy podle hmatu, ochutnává, čichá, poslouchá apod. Děti se 

                                                
29 ASOCIACE LESNÍCH MŠ: Historie lesních MŠ [online]. Praha, 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: 
http://lesnims.cz/zakladni-informace/historie 
30 VOŠAHLÍKOVÁ, T. Role předškolního vzdělávání ve výchově k udržitelnému rozvoji. In: JANDOVÁ, J., 
ed. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově 
a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. 
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mohou kdykoli připojit, jinak si tvoří vlastní hru. Nejvíce je zajímá sledování všeho živého, 

zkoumání zvířecích stop či experimentování s přírodním materiálem.  

Přibližně po dvou hodinách v lese každý započne s hledáním vhodného „klíče“ pro 

zamknutí lesa a spolu s básničkou se s ním rozloučí. Děti odcházejí s průvodcem zpět ke 

klubu po cestě, kde na děti čeká vždy nějaká překážka, ztížený terén, se kterým je třeba si 

individuálně poradit.  

Po vegetariánském obědě děti při příznivém počasí odpočívají hodinu venku, v případě 

nepříznivého počasí v jurtě. Odpolední hodiny děti tráví procházkou potokem, společným 

zahradničením, řezáním a štípáním dřeva či volnou hrou v zahradě. Průvodci pro děti 

pravidelně navozují různé námětové hry. 

Při odchodu dětí průvodci kladou důraz na komunikaci s rodiči a vždy se s dítětem 

rozloučí podáním ruky.“31 

                                                
31 Z rozhovoru s L. Havránkem. 
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2 Konstruktivistická výuka matematiky 

V České republice se v posledních letech vyhradily tři odlišné způsoby vyučování 

matematice. První, transmisivní, edukační styl, založený na předkládání určitého postupu 

se vzorovým příkladem a jeho následném trénování na obdobných úlohách. V tomto 

případě učitel nezatracuje nově objevené žákovské postupy, ale ani je nezdůrazňuje. Žák 

svůj řešitelský postup mnohdy nemá možnost ostatním prezentovat, proto často nedochází  

k přejímání postupů jiných, než učitelem vykládaných. Druhý, instruktivní edukační styl, 

je ve výkladu učiva podobný stylu transimisivnímu, na rozdíl od něj ale žádný jiný způsob 

řešení, než jaký předkládá učitel, nepřipouští. Kreativní žák je v tomto případě trestán, 

nikoli oceňován.32 A třetí způsob, konstruktivistický, dle Kuřinova a Hejného pojetí 

dodržující následující zásady:  

I. „Aktivita 

Matematiku chápeme především jako specifickou lidskou aktivitu, tedy nikoli jen 

jako její výsledek, který obvykle formulujeme do souboru definic, vět a důkazů. 

II. Řešení úloh 

Podstatnou složkou matematické aktivity je hledání souvislostí, řešení úloh 

a problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení a jejich dokazování. Popsaný 

proces může probíhat v matematice samé nebo v libovolné jiné oblasti lidského 

poznání. Tvorba matematických modelů reality je pak jeho součástí. 

III. Konstrukce poznatků 

Poznatky, a to nejen poznatky matematické, jsou nepřenosné. Přenosné (z knih, 

časopisů, přednášek a různých médií) jsou pouze informace. Poznatky vznikají 

v mysli poznávajícího člověka. Jsou to individuální konstrukty.  

IV. Zkušenosti 

Vytváření poznatků (např. v oblasti pojmů, postupů, představ, domněnek, tvrzení, 

zdůvodnění) se opírá o informace, je však podmíněno zkušenostmi poznávajícího. 

                                                
32 HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. s. 112–134 
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Zkušenosti si přináší žák zčásti z kontaktu s realitou svého života, měl by však mít 

dostatek příležitostí nabývat zkušeností i ve škole (experimentování, řešení úloh…). 

V. Podnětné prostředí 

Základem matematického vzdělávání konstruktivistického typu je vytváření 

prostředí podněcujícího tvořivost. Nutným předpokladem toho je tvořivý učitel 

a dostatek vhodných podnětů (otázky, úlohy, problémy…) na straně jedné a sociální 

klima třídy příznivé tvořivosti na straně druhé.  

VI. Interakce 

Ačkoli je konstrukce poznatků proces individuální, přispívá k jeho rozvoji sociální 

interakce ve třídě (diskuse, srovnávání výsledků, konstrukce příkladů 

a protipříkladů, pokusy o formulace domněnek a tvrzení, argumentace, hledání 

důkazů…). 

VII. Reprezentace a strukturování 

Pro konstruktivistický přístup k vyučování je charakteristické pěstování 

nejrůznějších druhů reprezentace a strukturální budování matematického světa. 

Dílčí zkušenosti a poznatky jsou různě orientovány, tříděny, hierarchizovány, 

vznikají obecnější a abstraktnější pojmy. 

VIII. Komunikace 

Pro konstruktivistické vyučování v matematice má značný význam komunikace ve 

třídě a pěstování různých jazyků matematiky. Jedním z nich je neverbální 

vyjadřování, jiným matematická symbolika. Dovednost vyjadřovat vlastní myšlenky 

a rozumět jazyku druhých je třeba systematicky pěstovat. 

IX. Vzdělávací proces 

Vzdělávací proces v matematice je nutno hodnotit minimálně ze tří hledisek. První 

je porozumění matematice, druhé je zvládnutí matematického řemesla, třetí jsou 

aplikace matematiky. Pro porozumění matematice má zásadní význam vytváření 

představ, pojmů a postupů, uvědomování si souvislostí. Rozvíjení matematického 

řemesla vyžaduje trénink a případně i paměťové zvládnutí určitých pravidel, 
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algoritmů a definic. Aplikace matematiky nemusí být jen vyvrcholením 

vzdělávacího procesu; mohou hrát i roli motivační. Matematiku se učíme jejím 

provozováním. 

X. Formální poznání 

Vyučování, které má charakter předávání informací (vyučování transmisivní) nebo 

vyučování, které dává pouze návody, jak postupovat (vyučování instruktivní), vede 

především k ukládání informací do paměti. To umožňuje v lepším případě jejich 

reprodukce (např. u zkoušky), obvykle však dochází k jejich rychlému zapomínání 

a zřídkakdy k jejich netriviálnímu využití. Takové poznání je pseudopoznáním, je 

poznáním formálním.“33 

2.1 Vyučování orientované na budování schémat 
Dle Hejného má pojem konstruktivismus v didaktice matematiky několik různých 

interpretací, proto z obavy před možnými nedorozuměními vzniká název nový, 

nepoužívající slovo konstruktivismus, tj vyučování orientované na budování schémat 

(VOBS), anglicky Schema-oriented Education (SOE).34 

Edukační styl VOBS je přímo závislý na osobnosti učitele, která by měla souznít 

s následujícími zásadami: 

1) „Učitel vytváří optimální pracovní klima: žádný žák není frustrován, žádný se 

nenudí. Autonomní práci žáků posiluje tím, že spoluprožívá s žákem radost z jeho 

úspěchu. Žáka, kterému hrozí rezignace, povzbuzuje poukazem na jeho dřívější 

úspěch. 

2) Učitel ponechává žákům prostor pro jejich úvahy. Nepodsouvá jim svoje postupy, 

ani když se mu ty žákovské jeví těžkopádné. Pomocné otázky dává, až když jsou žáci 

v koncích. Nevstupuje žákovi do jeho myšlenkového pochodu. Na přímý 

matematický dotaz žáka reaguje slovy typu „To je zajímavá otázka,“ a obrací se ke 

třídě, aby hledala odpověď. 

                                                
33 HEJNÝ, M. a F., KUŘINA. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. 2., aktual. 
vyd. Praha: Portál, 2009. s. 194–195. 
34 HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. s. 121  
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3) Učitel vede žáky k vzájemným diskuzím, ať již ve dvojicích, malých skupinách, nebo 

v rámci celé třídy. Při moderování diskuze nezavrhuje chybné myšlenky a zapojuje 

do ní i slabší žáky, aby žáci mohli proniknout k podstatě zkoumané problematiky 

i odhalováním příčin chybných představ. V případě, že se ve třídě vyhrotí dva 

odlišné názory, nepřikloní se k žádnému, ale ponechá, aby si každý žák zvolil to, co 

považuje za správné. Například, když žáci objeví dva různé algoritmy písemného 

odčítání, ponechá každému žákovi volbu, který algoritmus bude používat. Tím, že 

připouští, ba podporuje různost názorů, dává žákům nejen hlubší pohled do 

matematiky, ale i porozumění pro jiné myšlenkové pochody a názory obecně. 

V tomto bodě matematika přispívá ke kritickému myšlení a kultivuje demokratické 

chování žáků. 

4) Učitel dává žákům přiměřené úlohy: každý žák řeší úlohu, která odpovídá jeho 

schopnostem, a tak může zažít radost z úspěchu. Frontálně zadávané úlohy, které 

neumožňují diferenciaci, jsou pro slabé žáky často frustrující a pro výborné žáky 

nudné. Naopak vhodné jsou úlohy, které připouštějí jak rychlé, tak i pomalé 

řešitelské postupy. 

5) Vlastním přístupem k matematice vede žáky k potřebě rozumět matematice, tedy 

k potřebě experimentovat, hledat a odhalovat zákonitosti, komunikovat se 

spolužáky, formulovat vlastní myšlenky a interpretovat myšlenky spolužáků a hledat 

argumenty. Tím, že vysoce hodnotí tvůrčí práci žáků a nijak zvláště nehodnotí 

rychlost, reprodukci ani imitaci, orientuje žáky k účinnému rozvíjení vlastního 

matematického orgánu. 

6) S chybou žáka pracuje učitel promyšleně. Tím rozumíme, že vede žáka k tomu, aby 

sám vlastní chybu odhalil a aby odhalil i příčiny chyby.“35 

2.2 Outdoorové vyučování matematice  
Matematika vyučovaná tradičně, tedy transmisivním či instruktivním edukačním stylem, 

i netradičně, edukačním stylem VOBS, může být realizována v outdoorovém prostředí.36 

                                                
35 Ibid s. 127 
36 Michaela Kaslová vymezuje outdoorovou matematiku v nepublikovaném materiálu prezentace pro účel 
odboné přednášky uskutečněné v Českých Budějovicích dne 11. 11. 2010 jako „současně školskou 
organizační formu i specifickou metodu učení školské matematiky na úrovni od ZŠ po VŠ, která poskytuje 
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Tato diplomová práce je souborem námětů pro outdoorovou matematiku vyučovanou 

edukačním stylem VOBS.  

2.3 Ilustrace didaktických matematických prostředí vhodných pro 

outdoorové zpracování 
Pro edukační styl VOBS byla profesorem Hejným a jeho odborným kolektivem vytvořena 

didaktická matematická prostředí (česká modifikace k anglickému – Substantial learning 

environment), v nichž jsou žáci matematice vyučováni a mohou se tak dobírat 

tzv. hlubokých matematických myšlenek.37 

„Didaktickým matematickým prostředím rozumíme takový soubor vzájemně propojených 

pojmů, vztahů, procesů a situací, který dovoluje tvořit úlohy: 

• umožňující žákům odhalovat hluboké matematické myšlenky; 

• obdařené silným motivačním potenciálem; 

• přiměřené žákům jak 1., tak i 2. stupně; 

• s nastavitelnou obtížností.“38 

Nyní ta prostředí, která považujeme za obzvláště vhodná pro outdoorové vyučování, 

stručně charakterizujeme. Budou řazena v abecedním pořadí, tedy nikoli podle větší či 

menší míry vhodnosti.    

Při výběru vhodných prostředí pro outdoorové vyučování se objevovalo několik 

společných jevů: prostředí jsou buď sémantická39 či geometrická a mají značný potenciál 

v pohybové složce. 

2.3.1 Autobus 

Sémantické prostředí autobusu se zavádí v učebnicích Hejného a kol. v prvním ročníku ZŠ. 

Jedná se o simulaci cesty hromadným dopravním prostředkem, který jede po pravidelné 

                                                                                                                                              
zkušenosti spojené s matematikou vně prostoru třídy (místnosti, kde je matematika tradičně vyučována); sem 
patří především práce v otevřeném prostoru přírody nebo v polouzavřených prostorách měst jako ulice, 
dvory, pasáže či netradičních prostorech jako je tělocvična, chodby, kuchyňka, laboratoř …” 
37 HEJNÝ, M.: Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 
38 Ibid. s. 13 
39 Vycházející ze životní zkušenosti. 
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lince spojující několik zastávek.40 Autobus, lepenková krabice, vždy vyjíždí z depa 

a cestuje dle daného sledu po zastávkách, které tradičně bývají u dveří, tabule, oken třídy 

apod. Na každé zastávce pak může vystupovat a nastupovat libovolný počet cestujících, 

což bývají např. kolíčky, víčka od lahví. Řidič, jedno z dětí, cestuje s krabicí zvednutou 

nad úroveň očí tak, aby do obsahu autobusu nikdo neviděl. Výpravčí, žáci po jednom 

rozmístění na každé zastávce, řídí výstup a nástup cestujících. Ostatní mají za úkol 

sledovat, pamatovat si, a pokud uznají za vhodné, tak i zapisovat celý proces jízdy. 

Úkolem učitele je následně pokládat otázky zaměřené na právě proběhlou jízdu – kolik 

cestujících na konci vystoupí; kolik cestujících jelo ze zastávky Okno k zastávce Dveře 

apod. 

2.3.2 Bludiště 

Bludiště jsou prostředím, se kterým se žáci setkávají v učebnicích Hejného a kol. od první 

třídy, a to v různých podobách. Bludištěm může být labyrint představující pouze jednu 

možnou trasu s odbočkami sledujícími předem daný cíl, jak pro příklad ukazujeme na 

následujícím obrázku, kde myška hledá sýr.  

 

Obr. 2.1 Bludiště – labyrint41 

Na dalším typu bludišť, nápadně podobném cyklostezkám (viz Cyklostezky), vidíme 

barevné stezky, které se navzájem potkávají v ne příliš výrazně označených uzlech 

                                                
40 HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 
41 HEJNÝ, M., D. JIROTKOVÁ a J. SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: učebnice pro 1. 
ročník základní školy. 1.díl. Plzeň: Fraus, 2007. s. 14. 
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(vrcholech). Děti mají za úkol dle předem daných barevných puntíků představujících 

barevnou trasu najít tu cestu, která vede z počátečního stanoviště na levé straně k jednomu 

z neživých předmětů na straně pravé. Bludiště tu opět sleduje předem daný cíl (v tomto 

konkrétním případě cíl představuje tři možnosti), ale zásadní změnou je určená barevná 

cesta, která může naskýtat více možností, jež je třeba dle určitého systému prozkoumat. 

 

Obr. 2.2 Bludiště s barevnými cestami42 

Bludiště třetí podoby je podobné předchozímu, kdy máme znovu předem daný cíl a také 

barevné trasy, po kterých se máme pohybovat. Uzly jsou v tomto případě velmi výrazné, 

představují je ledové kry. Cílem úlohy je dostat se na ostrov s medvědy dle zadání, kdy 

každý jednotlivý řádek barevných čar představuje jednu cestu. Zásadní je objevit zde, že 

můžeme postupovat odzadu, tedy od medvědů směrem ven. 

 

Obr. 2.3 Bludiště s barevnými mosty43 

                                                
42 HEJNÝ, M., D. JIROTKOVÁ a J. SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: učebnice pro 1. 
ročník základní školy. 1. díl. Plzeň: Fraus, 2007. s. 43. 



26 
 

2.3.3 Cyklostezky 

Cyklostezky (trasy) jsou v metodikách učebnic Hejného a kol. charakterizovány jako 

prostředí propojující algebraické a geometrické situace. Systematickou prací s nimi 

a prohledáváním všech možností odhalujeme ze vztahů známých vztahy nové.44 

Cyklotrasy jsou grafem, tedy obrazovým znázorněním vztahů mezi jednotlivými uzly 

(branami, městy). Uzly jsou propojeny stezkami většinou tří barev. Prostředí se dětem 

představí v druhé třídě hned v úvodu první pracovní učebnice. Není to však první setkání 

s úlohou tohoto typu, neboť se děti již od první třídy v učebnicích setkávají s bludišti, která 

představují obdobné úlohy zasazené do jiného tématu.  

Žáci se v grafu cyklostezek nejprve začínají orientovat dle zadání, která obsahují velká 

písmena (názvy uzlů) propojená barevnými pruhy (stezkami). Další úlohy jsou zaměřené 

na doplňování chybějících uzlů či barev stezek mezi nimi. Žáci se vždy snaží najít více 

řešení. 

2.3.4 Děda Lesoň 

Děda Lesoň, ochránce zvířátek, seznamuje děti na počátku druhé třídy se třemi  druhy 

zvířátek a pořádá s nimi různé hry. Postupně se děti seznámí s osmi zvířátky. Každé zvíře 

má přiřazený svůj stálý obrázek, ikonu (obr. 2.4) a hodnotu. „Žák v jediné situaci vidí číslo 

jako počet i číslo jako veličinu, /…/ řeší modelové rovnicové situace, /…/ odhaluje pravidla 

na ekvivalentní úpravu rovnic a soustav rovnic.“45  

                                                                                                                                              
43 HEJNÝ, M., D. JIROTKOVÁ a J. SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: učebnice pro 1. 
ročník základní školy. 2. díl. Plzeň: Fraus, 2007. díl 2. s. 5. 
44 HEJNÝ, M. et al. Matematika: pro 5. ročník základní školy. Příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2011. 
45 HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. s. 22 
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Mezi zvířátka dědy Lesoně patří: myš, kočka, husa, pes, koza, beran, kráva a kůň. Hodnota 

zvířátek se zavádí v ikonické podobě vztahů (obr. 2.4). V číselné podobě se nezavádí, na tu 

si děti přijdou postupně samy.46  

 

Obr. 2.4 Ikony a vztahy zvířátek Dědy Lesoně47 

2.3.5 Krokování a Schody  

V prostředí Krokování i v prostředí Schody se žáci pohybují na krokovacím pásu. 

V prostředí Krokování pás není očíslován, barevně bývá odlišeno pouze startovní políčko. 

Žáci se dle povelů pohybují dopředu (à) a dozadu (ß) a učí se tak sčítat a odčítat. Pro 

práci v prostředí Schody potřebujeme očíslovaný krokovací pás, tedy číselnou osu. Žáci se 

pak pohybují tzv. nahoru a dolů. Zápis se provádí pomocí šipek a čísel. Úkol: Postav se na 

schod 1 a udělej dva kroky dopředu, přepíšeme jako |1|àà|_|. Číslo 1 zde představuje 

adresu schodu, dva kroky dopředu jsou operátorem změny.48 

2.3.6 Krychlové stavby 

Krychlová stavba je prostorový objekt sestavený ze shodných krychlí libovolného počtu 

a dodržující následující pravidla: „každé dvě krychle mají společnou buď jednu stěnu, nebo 

jednu hranu, nebo jeden vrchol, nebo nemají společného nic; žádná krychle „nevisí ve 

vzduchu; stavba je z jednoho kusu, tj. středy libovolných dvou krychlí stavby lze spojit 

lomenou čárou, která celá leží uvnitř stavby.“49 

                                                
46 Ibid. 
47 BOMEROVÁ, E. Děda Lesoň [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: 
http://www.bomerova.cz/deda-leson 
48 HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 
49 JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících 
se požadavcích na vzdělávání. 2. aktual. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. 
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2.3.7 Parkety 

Parkety jsou prostředím 2D geometrie. Jedná se o polymina s názvy vypovídajícími 

o jejich tvarech: Mono, Duo, Elko, Růžek ad. Úkolem žáků je polymina (parkety) vkládat 

na čtverečkovanou podložku/podlahu a pokrýt ji. 

2.3.8 Rodina 

Téma sémantického prostředí Rodiny se v učebnicích matematiky orientované na budování 

schémat otevírá ve třetím dílu pracovní učebnice druhé třídy. Pro zamezení vyvolání 

negativních osobních zkušeností s rodinnými tématy autoři záměrně představí fiktivní 

rodinu Klosových a Malých, se kterými se následně celou učebnici pracuje. Citlivý přístup 

učitele k tomuto prostředí je ale i přesto velmi důležitý.50  

Prostředí Rodiny naskýtá dva druhy úloh – početní (počítání věku jednotlivých členů 

rodokmenu) a vztahové (relace).  

2.3.9 Výstaviště  

Prostředí výstaviště nám evokuje procházku opravdovým výstavištěm. Jedná se 

o seskupení n místností (čtverců) na polyminu (pravoúhelníku), které je třeba dle předem 

určených pravidel projít. Místnosti výstaviště jsou očíslovány od 1 do n. Sousední 

místnosti se od sebe liší vždy o 1, mají tedy jednu stěnu společnou. Místnost nesoucí číslo 

1 musí mít alespoň jednu stěnu, která nesousedí s žádnou jinou, stejně tak i místnost 

v číselné řadě poslední. Do každé místnosti smíme vstoupit pouze jednou. Žák, řešící 

výstaviště, dostane úlohu podobnou této:  

 

 

 

 

Chybějící čísla místností musí doplnit dle výše popsaných pravidel a najít tak cestu 

procházející celým výstavištěm. Žák se snaží objevit všechna řešení. 

                                                
50 HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 

1   4 

8    
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3 Empirická část 

3.1 Východiska a cíle výzkumu 
Východiskem pro realizaci výzkumu byla absence rozsáhlejšího souboru matematických 

úloh zabývajících se outdoorovou výukou matematiky orientované na budování schémat.  

Pro realizaci jednotlivých experimentů byla zvolena některá z matematických didaktických 

prostředí orientovaných na budování schémat (charakterizovaných v kapitole 2.3).    

Cílem výzkumu je ověřit, zda jsou vybraná didaktická prostředí matematiky orientované na 

budování schémat vhodná pro outdoorovou výuku a poskytnout podklad pro další možný 

experimentální výzkum ověřující úspěšnost této výuky. 

3.2 Rozsah výzkumu  
Výzkum probíhal na Krkavčí hoře na Berounsku. Výzkumu byl proveden na dvou věkově 

smíšených skupinách (v každé skupině byly děti ve věku 5 – 11 let). První smíšená skupina 

se zúčastnila jednodenního programu zaměřeného na prostředí Cyklostezky (dále skupina 

č. 1), druhá (skupina č. 2) pak třídenního matematického tábora propojujícího větší 

množství prostředí. Dále výzkum probíhal na Fakultní základní škole Barrandov II v Praze 

během matematického kroužku pátých ročníků (skupina č. 3). 

Experimenty probíhaly od června 2015 do května 2016 a zúčastnili se jich žáci z Prahy 

a Středočeského kraje. 

3.3 Přehled experimentů 
Tabulka 1.: Přehled experimentů 

Označení 

experimentu 

Datum 

realizace 

Matematické 

prostředí 

Označení 

skupiny 

Specifika, 

poznámky 
Přílohy 

C 14. 6. 2015 Cyklostezky skupina č. 1 

spolupráce na 

realizaci s Janou 

Bartoňovou 

Příloha č. 

2, DVD 
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R 27. 7. 2015 Rodina skupina č. 2 vlastní realizace 

příloha č. 

3–4, 

DVD 

B 28. 7. 2015 Bludiště skupina č. 2 

pozorování 

realizace Jany 

Bartoňové 

Příloha č. 

5, DVD 

A1 29. 7. 2015 Autobus skupina č. 2 vlastní realizace 
Příloha č. 

6–8 

A2 19. 10. 2015 Autobus skupina č. 3 vlastní realizace  

P 23. 11. 2015 Parkety skupina č. 3 vlastní realizace 
Příloha č. 

9–12 

SM 4. 1. 2016 – skupina č. 3 

stavba 

monumentu,  

vlastní realizace 

 

 

Uvedené experimenty R, A1, A2, P, SM jsem připravila a provedla osobně. O spolupráci 

s kolegyní Janou Bartoňovou se jedná v provedení experimentu C. Experiment B je 

pozorováním outdoorové výuky kolegyně Jany Bartoňové, která se se mnou podílela na 

realizaci matematického tábora. Tato specifika jednotlivých experimentů jsou vždy 

zaznamenána v kolonce specifika, poznámky v tab. 1.  

V příloze č. 1 je uveden experiment označený jako MAO. Jeho realizace měla proběhnout 

16. 5. 2016, ale z důvodu přítomnosti pouze jednoho žáka se experiment nekonal. Uvádím 

alespoň jeho přípravu. 
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Průběh experimentů byl zaznamenáván na video. Pro zveřejnění audiovizuálního materiálu 

byl zajištěn písemný souhlas všech rodičů zúčastněných dětí.  

3.4 Průběh experimentů 
Jednotlivé experimenty jsou dále řazeny chronologicky, tedy nikoli podle větší či menší 

míry úspěšnosti. 

3.4.1 Experiment C – Cyklostezky na Krkavčí hoře 

Charakteristika skupiny 

Skupina čítala 21 dětí z Prahy a Středočeského kraje. Jednalo se o děti předškolního 

a mladšího školního věku (5 – 11 let). V předškolním věku zde byly tři děti, z nichž jeden,  

pětiletý chlapec, řešil úlohy samostatně s doprovodem své matky. 

Některé děti byly místní a vyznaly se v terénu, v kterém bylo dále pracováno, jiné byly 

v tomto prostředí poprvé. Většina dětí byla vybavena koly, jedna dívka koloběžkou a jeden 

chlapec chodil pěšky. 

Hlubší charakteristika skupiny není možná, protože jsem složení dětí dopředu neznala. 

V průběhu práce nešlo hlubší charakteristiky získat z důvodu časové tísně a po skončení 

experimentu většina děti s rodiči ihned odjela domů. 

Charakteristika prostředí 

Krkavčí hora je označení pro samotu (hájovnu) v blízkosti Berouna. Samota je přímo 

napojena na listnatý rovinatý les. V něm se nachází množství navzájem se křížících, 

přehledných, úzkých cest vhodných pro realizaci Cyklostezek v outdooru. 

Úvodní zamyšlení před realizací 

K přípravě projektu jsem byla přizvána doktorkou Janou Slezákovou v průběhu jejího 

plánování. Realizací mapy a jednotlivých úloh byla pověřena Jana Bartoňová. Mým 

úkolem bylo konzultovat program s Janou Bartoňovou a pomáhat jí s přípravou, sledovat 

přímou práci dětí a zaznamenat ji na videokameru. Zkrácený záznam „cyklostezkového“ 

odpoledne se nachází na přiloženém DVD.51  

                                                
51 viz DVD, Cyklotrasy 
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Příprava 

Příprava se nachází v příloze č. 2. 

Realizace 

Datum 14. 6. 2015 

Časové rozmezí 14:00 – 17:00 

Počet účastníků 20 + 1 (5letý chlapec doprovázený matkou) 

Pohlaví účastníků 7 dívek, 13 chlapců  

Místo samota na Krkavčí hoře a přilehlý les  

Pomůcky 

„mapy s některými vybarvenými stezkami, pastelky (fixy), razítka a 

razítkovací podušky, krabice, sáček, ve kterém by bylo razítko 

umístěno na stanovišti, označení stanovišť, barevný krepový papír 

na označení cyklostezek, pracovní listy se zadáním úloh k řešení na 

cyklostezkách, panoramatická mapa Dolní Berounka, 

cykloturistická mapa, turistická mapa, medaile, diplomy 

děti – kolo a vybavení na kolo (helma), vhodné oblečení a obutí dětí, 

batoh, nebo ledvinku, či brašnu na kolo, kde by děti mohly mít 

pastelky a mapu“52 

 

Průběh – Pozorování 

Před samotným experimentem jsem s J. Bartoňovou více než 3 hodiny připravovala terén, 

označovala stezky krepovými fáborky (červenou, zelenou, modrou barvou) a uzly (velkými 

tiskacími písmeny abecedy). Trasy, kterými se nesmělo chodit, jsme označily jak v mapě, 

tak v terénu velkým X. 

V experimentu jsem z větší části zastávala roli kameramana, který následoval jízdu 

jednotlivých skupin. Tento úkol byl náročný, protože se jednalo o velkou plochu, kterou 

                                                
52 BARTOŇOVÁ, J. Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ. Praha, 2016. 
Diplomová práce. str. 92 
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bylo třeba obsáhnout. Naslouchala jsem řešitelským postupům všech skupin, většinu 

skupin jsem stihla obejít několikrát.  

Po příjezdu a společném uvítání proběhla krátká práce s cyklistickou mapou Berounska. 

Děti samy vyhledaly místo, kde se nacházíme, zjistily a označily místo nejbližší 

cyklotrasy.  

Následně si nejstarší děti – kapitáni – jmenovitě volily své členy skupiny a všichni se tak 

rozdělily do čtyř skupin po třech a dvou po čtyřech členech.   

Dále děti plnily tři úlohy. První bylo zorientovat se ve zjednodušené mapě vymezující 

okolní trasy, v kterých se měly ten den pohybovat. Jelikož to většině dětem činilo 

problémy, rozhodla se kolegyně Jana postavit děti čelem k samotě a pokládala otázky: 

„Kam dojedeme, když pojedeme doprava/doleva? Jakou barvu má taková trasa?“ Druhou 

úlohou bylo doplnit barvy stezek, které zůstaly v mapě nevybarvené. Třetím úkolem bylo 

vyznačit názvy uzlů (křižovatek), které v mapě chybí.  

Dalším úkolem pro děti byla práce s již vyplněnou mapou u centrálního bodu A. Díky 

zdárně vyplněné mapě, jejíž správnost ověřovala kolegyně Jana, se mohly vyplnit barvy 

stezek do pracovního listu. Jednotlivé úkoly na pracovním listu nebyly označeny čísly, 

a proto vznikal problém se vzájemným propojováním několika tras dohromady.53 Pro práci 

nebylo zadáno pravidlo o tom, zda se má pracovat ve skupině, či samostatně, děti většinou 

pokračovaly ve skupinové práci, při níž si navzájem radily a diskutovaly. U dětí byla vidět 

touha po vlastním úspěšném zdolání úkolu a radost z jeho objevení54.  

Poslední pracovní list obsahoval dvě odlišné úlohy. Nejprve děti měly doplnit názvy uzlů 

dle barevně označených tras v postupně se ztěžujících zadáních, a to s pomocí své 

vyplněné mapy. Druhým úkolem bylo ověřit si svá řešení přímo na trase, kde se u každého 

uzlu nacházelo odpovídající razítko (u uzlu s názvem C leželo razítko C, u uzlu J razítko J 

atd.), které dítě natisklo do rámečku, jenž se nacházel přímo pod jeho řešením. Pokud se 

razítko shodovalo, dítě ihned dostalo zpětnou vazbu, že vyřešilo úkol správně.55  

                                                
53 viz DVD, Cyklotrasy, 19:35–20:15 
54 Ibid. 23:25–24:02 
55 Ibid. 26:57 
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Téměř každá skupina vyhodnotila obcházení všech tras zvlášť za zbytečné a zdlouhavé, 

snažily se vybrat co nejekonomičtější trasu z hlediska času a délky. Opakující se uzly 

v jednotlivých trasách vyplňovaly a ověřovaly najednou.56 

Všechny skupiny dětí úlohy zdárně splnily. Experiment byl ukončen předáváním diplomů 

a čokoládových medailí.  

 

Výsledky experimentu 

Reflexe 

Prvotní orientace v mapě byla pro děti velmi obtížná, neustále s ní otáčely, nevěděly podle 

čeho určit, kde je vpravo a kde vlevo57. Po vstupu do lesa děti zdárně doplňovaly barvy 

stezek, dokonce se zorientovaly v mapě tak dobře, že neprojížděly trasy náhodně, ale 

vybíraly si, které trasy jsou pro ně výhodnější. Brzy také zjistily, že nemusí projíždět trasy 

všechny58.  

Dokázaly z mapy vyčíst, která trasa bude delší a která kratší, a po vstupu do lesa i zdárně 

odhadovaly, která bude náročnější a která lehčí. Poznané znaky pak zahrnovaly 

do rozhodování, kterou trasou se nakonec vydají59. 

Úlohy byly díky zažité trase pro děti školního věku dle mého názoru snadno splnitelné, 

některé děti předškolního věku rychlost starších nestíhaly, proto se uchylovaly 

k opisování60, což ale nepokládám za chybu – u takto malých dětí je obdivuhodné, že se 

vůbec dokázaly soustředit. 

Po fyzické stránce byl experiment pro děti velmi náročný, bylo třeba neustále sesedat 

z kola a vyndavat psací potřeby. Terén – i po rozsáhlých úpravách – nebyl na dětských 

terénních kolech dobře sjízdný. Objevovaly se i skupiny, které kolo po nějaké době 

odložily a pokračovaly dál pěšky. 

                                                
56 Ibid. 28:25–29:50 
57 Ibid 03:55–05:20 
58 Ibid. 07:31–09:05 
59 Ibid. 11:40–12:00, 12:44–12:55 
60 Ibid. 24:04 
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Je důležité podotknout, že se jednalo o velmi složitou cyklostezku s 15 uzly. Soudě podle 

skvělých výsledků neměla žádná skupina s úlohami větší problémy. 

Organizace a bezpečnost 

Velmi náročné bylo rozmístění barevných fáborků, které označovaly barvy tras. Jako 

nepříliš vhodná barva fáborku se ukázala zelená – v prostředí lesa prostředí lesa a louky, 

kde činnost probíhala, nebyla barva jasně rozeznatelná.  

Bezpečnost byla zajištěna rodiči dětí, kteří se postavili na krizová místa (slepé uzly) 

a rovnoměrně tak obsáhli celý les. Děti byly předem upozorněny, že pokud se stane nějaký 

úraz, ihned zavolají na nejbližšího dospělého. 

Pozitivní dopad na průběh celé práce mělo promyšlené a vhodné rozřazení dětí do skupin. 

Kolegyně Jana vybrala nejstarší členy, a ti si pak dobrovolně volili členy mladší. Díky 

tomu byla zajištěna věková různost v každé skupině a jejich celková vyváženost. Mladším 

dětem se vždy dostala pomoc od starších, pokud ji potřebovaly, a věková různost 

zajišťovala rozdílný pohled na řešení úloh.  

Pedagogický takt 

Jana vystupovala před dětmi přirozeně, vysvětlovala činnosti dostatečně a mluvila 

příjemným a přirozeně modulovaným hlasem.61 Při zjišťování dětských strategií v postupu 

plnění posledního úkolu, kdy Jana převzala kameru, kladla vhodné otázky.  

Při natáčení materiálů jsem se snažila nezasahovat do myšlenek dětí, ale nepodařilo se mi 

to vždy. Opakovala jsem dětem při první činnosti v lese zadání úkolu, které si děti mohly 

sdělit samy mezi sebou.62 Přerušila jsem myšlenku jedné skupiny, která se snažila přijít 

na to, kde se nachází. Svou otázkou jsem jejich objevení chtěla urychlit, což bylo zbytečné. 

Nevhodné bylo i hodnocení obtížnosti terénu, kterou si zvolila jiná skupina, než ta, u které 

jsem doposud stála. Jistě by na její charakteristiku přišly dívky samy, ale o pár sekund 

déle, než jsem ji vyslovila já.63 

 

                                                
61 Ibid. 00:42–01:50 
62 Ibid. 07:01–07:07 
63 Ibid. 10:57–11:30 
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Přínosy 

Díky této práci se děti začaly dobře orientovat ve 2D schématu a dokázaly plynule přejít 

do 3D reality. Děti, aniž by k tomu byly v rámci úkolu vyzvány, se učily odhadovat délku 

tras, zdárně se orientovaly v mapě.  

Děti pracovaly s kódy a se schématem trasy, který dokázaly rozklíčovat. Cyklostezky je 

seznamovaly s teorií grafů – usuzovaly: která trasa bude lehčí, jak to co nejrychleji vyřeší, 

jakou trasu zvolit, aby toho nachodily co nejméně apod. 

Děti venku skvěle spolupracovaly, diskutovaly, logicky přemýšlely, plně se soustředily 

velmi dlouhý čas. Několikrát jsem spatřila, jak starší členové skupiny velmi ochotně 

pomáhají a radí těm mladším.  

Doporučení pro příští experiment 

Kvůli již zmiňovaným technickým zádrhelům nehodnotím výběr terénu jako vhodný pro 

opakovanou realizaci, obdobný terén s kvalitnějšími cestami by byl ideální. Rozsah terénu 

a počet uzlů bych nedoporučovala výrazně zmenšovat, děti by pak nemusely být nuceny 

projíždět všechna stanoviště a činnost by tak postrádala svůj prvotní smysl. 

Mapu velikosti A4, kterou děti neustále vytahovaly z batohů a vracely ji zas zpět, 

doporučuji příště zavěsit na krk, upevnit na řídítka kol, či místo batohů použít portmonky.  

Zmiňované problémy s pracovními listy lze jednoduše vyřešit očíslováním jednotlivých 

úloh, což jsem mj. udělala už v průběhu experimentu. K propojování jednotlivých tras pak 

již nedocházelo. 

 

3.4.2 Experiment R – Rodina  Mimoňů 

Předchozí zkušenost s cyklostezkami na Krkavčí Hoře byla tak pozitivní, že si zúčastněné 

děti přály prožít více takových dnů s matematikou najednou. Přání rodičů a jejich dětí jsem 

vyhověla a spolu s kolegyní Janou Loulovou a Janou Bartoňovou jsme naplánovaly 

třídenní matematický tábor. 

Experiment R byl první činností, které se děti na táboře zúčastnily. 
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Charakteristika skupiny 

Experimentu R se zúčastnilo 12 dětí z Prahy a Středočeského kraje ve věku 5 – 11 let. 

Skupina se v tomto složení doposud nesetkala, některé děti se znaly z experimentu C, 

některé byly místní, některé děti byly v místě poprvé a nikoho neznaly.  

Charakteristika prostředí 

V Experimentu R se jednalo o stejné prostředí jako v předchozím experimentu C. 

Úvodní zamyšlení před realizací 

Téma tábora jsem se snažila vybrat aktuální a přitažlivé pro děti, ale při tom natolik široké, 

abych do něj mohla se svými kolegyněmi implementovat nejrůznější (nejen) matematické 

činnosti. Zvolila jsem téma podle v té době velice oblíbeného filmu Mimoni. Z dětí se stali 

Mimoni, kteří touží sloužit největšímu padouchovi světa (převzaté z hlavní myšlenky 

filmu). Ten si pro ně vymyslel těžkou zkoušku, kdy za každý splněný úkol dostanou jednu 

šifru, která je přiblíží k pokladu, v němž se bude ukrývat rozhodnutí, zda ve zkoušce 

uspěly.  

Pro první činnost bylo zásadní zvolit takové matematické prostředí, které bude moci 

obsahovat poutavou motivaci, kterou využiji i v činnostech následujících. Prostředí také 

mělo poskytnout prostor k seznámení jednotlivých členů skupiny. Nemělo násilně tlačit 

do spolupráce, ale dobrovolně ji nabídnout. Vybrala jsem prostředí Rodiny, fiktivní rodiny 

Mimoňů.  

Příprava 

První činností celého tábora bude hledání ztraceného rodokmenu Mimoňů a další práce 

s ním. Nejprve se všichni sedíce na trávě přivítáme a pozdravíme, bude následovat tato 

motivace: 

Vítáme Vás v zemi Mimoňů, kde už ale dlouhou dobu vládne smutek. Poslechněte 

si tento příběh. 

Mimoni obývali Zemi před mnoha miliony lety. Jejich hlavním cílem vždy bylo 

sloužit tomu největšímu padouchovi. Pokud ho nemají, jsou smutní, jejich život 

nemá smysl. 
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Dávno tomu je, co planetu Zemi obývali dinosauři – v té době se snažili sloužit 

Tyranosauru Rexovi (ukážu obrázek 3.3). 

 

Obr.  3.164 

Když se na světě objevili první lidé, chtěli sloužit jim, byli přeci jen chytřejší 

(ukážu obrázek 3.4). 

 

Obr.  3.265 

Jak šel čas dál, objevili i hrozného hraběte Drákulu (ukážu obr. 3.5). Tomu chtěli 

na narozeniny udělat radost, uspořádali krásnou oslavu, ale bohužel zapomněli, 

že Drákula nesmí na slunce, jinak se úplně rozplyne. Hlupáčci roztáhli závěsy, aby 

Drákula lépe viděl na svůj dort, a tak Mimoni o svého pána zase přišli. 

                                                
64 obr. vyříznut z filmu Minions (2015) 
65 Ibid. 



39 
 

 

Obr.  3.366 

Takovými podobnými hloupými omyly svého padoucha vždy dokázali ztratit. Pak 

přišel okamžik, kdy žádného nového nadřízeného najít nedokázali a upadli do 

hluboké deprese.  

Po dlouhé, předlouhé době, kdy bloudili beze smyslu a cíle – nebavilo je hrát 

fotbal, ani plavat, ani jezdit na kole, prostě nic, však svitla naděje! Doslechli se 

novinu o tom, že existuje jeden padouch ze všech na světě „nejpadouchovatější“. 

Ten se rozhodl udělat jeden velký, náročný test. Ten, kdo dokáže jeho testem projít, 

stane se jeho nohsledem. Takový test, milí Mimoni, na Vás teď v následujících 

třech dnech čeká. Pojďme se dát do práce! Hodně štěstí. 

V blízkosti úvodního setkání bude položen vzkaz od padoucha, na který děti upozorním. 

Bude obsahovat: 

Zdravím Vás, milí Mimoni,  

v následujících dnech budete procházet mou nelehkou zkouškou, abyste se mohli 

stát mými pomocníky. 

Za každou jednotlivou zkoušku dostanete šifru. Až sesbíráte všechny, budete znát 

místo mého pokladu s rozhodnutím, zda jste uspěli nebo ne. 

Nebude to lehké, ale bude to rozhodně zábavné. Běžte s chutí do toho. Jako první 

úkol odhalte rodinu Mimoňů, získáte tak první šifru 

Váš padouch.67 

                                                
66 Ibid. 
67 viz DVD, Rodokmen_1, 03:43–04:46. 
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Na velkém balicím papíru bude pro děti připraven nedokončený rodokmen mimoňů viz 

obr. 3.6. 

 

Obr.  3.4 

Neprozradím, že se jedná o rodokmen, a první otázky tak budou směřovat právě k tomu, 

co před nimi leží.  

V prostoru dvoru děti objeví texty a zbylé obrázky postav do rodokmenu. Texty jsou 

logickými úlohami, díky kterým je možné zjistit umístění „ztracených“ Mimoňů 

na správné místo. Texty obsahují podstatné a úmyslně i nepodstatné informace, děti tak 

musí odhalit, které informace jim pomohou ke správnému vyřešení úkolu, a které nikoli. 

Texty naleznou děti oddělené od obrázků. 

Bude se jednat o tyto obrázky a texty:  

HASIČ  

Už jsem na světě delší dobu, mám jednu dceru, čtyři vnoučata 

a dokonce 3 pravnoučata. Než jsem šel do důchodu, byl jsem hasičem. 

Mám skvělou ženu, s kterou už jsem 50 let. Ta dříve pracovala jako 

pomocnice s úklidem.  

  

Obr. 3.1 Obr.  3.5 
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KLUK S BANÁNEM 

Moje maminka je kadeřnice a sama nosí stále jiné účesy, teď zkouší 

růžovou barvu. Můj tatínek je doktor, pořád musí pracovat a skoro není 

doma. Ví, ale co mám rád, z práce jde do obchodu a koupí mi ty nejlepší 

banány.  

 

MAMINKA KADEŘNICE 

Moje maminka a tatínek mají celkem čtyři děti. Mě, ještě jednu dceru 

a dva syny. Jeden syn je spisovatel, pořád si něco píše. Druhý syn je 

ještě malý kluk, ale prý má slibnou budoucnost ve sportu, hraje 

americký fotbal.  

 

GOLFISTA 

Mám jednoho syna a úžasnou culíkatou ženu. Můj syn mě trápí, dospívá 

a je na nás stále naštvaný a my nevíme proč. Našemu synovi bychom 

chtěli pořídit bratříčka nebo sestřičku. Snad by se mu nálada tak zlepšila.  

NAŠTVANÝ SYN 

 

Obr.  3.9 

FOTBALISTA 

 

Obr.  3.10 

Předposlední činností s rodokmenem bude hra na pravdu a nepravdu, kdy děti dostanou 

nabídku šesti gradovaných úloh a jedné úlohy tvořivé, ve které budou vymýšlet úlohu pro 

jejich kamaráda. Účastníci budou upozorněni na to, že se úlohy řeší postupně a každý 

si jde svým tempem, nejedná se o soutěž. Z mých úst také zazní, že není třeba vyřešit 

všechny úlohy, ale jen ty, na které samy stačí. Bude se jednat o tyto gradované úlohy: 

Obr. 3.2 Obr.  3.6 

Obr.  3.7 

Obr.  3.8 
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1)   

Obr.  3.11 

Mám 2 dcery.  

2)   

Obr.  3.12 

1. Mám 3 sourozence. 

2. Moje maminka je tanečnice. 

3)  

Obr.  3.13 

1. Mám více jak jednoho sourozence.  

2. Moje babička má 4 děti.  

4)  

Obr.  3.14 

1. Mám více dětí, než má sestra mé 

ženy.  

2. Otec mé ženy je hasič.  

5)  

Obr.  3.15 

1. Můj syn má 3 bratrance nebo 

sestřenice.  

2. Prababička mé ženy má více jak 3 

vnoučata.  

6)  

Obr.  3.16 

1. Mám 2 svobodné syny a jednu 

vdanou dceru.  

2. Moje maminka má 3 pravnoučata.  

3. Mám 2 zetě.  

 

7) Vymysli pravdivé nebo 

nepravdivé tvrzení o jednom muži 

z rodokmenu pro svého kamaráda. 

Nech ho úlohu vyřešit.  
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Poslední činností týkající se tématu rodokmenu bude tvorba rodokmenu vlastní blízké 

rodiny68. Každý dostane vyřešený rodokmen mimoňské rodiny na formátu A4 (viz 

obr. 3.19), ověří si správnost společně řešeného rodokmenu. Pokud si děti nebudou vědět 

při tvorbě rady, povedu je otázkami typu:  

Kolik úrovní má rodokmen Mimoňů?  

Jsi tím malým naštvaným synem v první (od spodu) úrovni. Kdo všechno je 

v druhé/třetí úrovni? 

Nakresli v dolní části papíru sebe. Koho budeš mít přímo nad sebou z pravé/levé 

strany? 

Má tvá maminka sestru či bratra? Pokud ano, kam je nakreslíme? apod. 

Realizace 

Datum 27. 7. 2015 

Časové rozmezí 8:30 – 10:00 

Počet účastníků 12  

                                                
68 Před zařazením této činnosti jsem si ověřila, že v experimentu budou děti z rodin úplných, aby je činnost 
případně citově nezraňovala. 

Obr.  3.17 
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Pohlaví účastníků 7 dívek, 5 chlapců  

Místo samota na Krkavčí hoře a její přilehlá zahrada 

Pomůcky 

velká plachta balicího papíru s nedokončeným rodokmenem, 

lepidlo, fixy, pracovní list P/N pro každého, nůžky, obličeje 

s popisy jmen chybějících mimoňů a kolíčky na jejich upevnění 

 

Průběh 

Před samotnou realizací experimentu bylo třeba vyzdobit místo tak, aby připomínala 

mimoňskou zemi. S kolegyněmi jsme místo vyzdobily žlutými balónky s obličeji Mimoňů, 

samy jsme se oblékly do mimoňského oblečení – modré kalhoty, žluté tričko, kšandy, 

mimoňské brýle. Dveře směrující do klubovny, kde by probíhal program v případně 

špatného počasí, jsme ozdobily velkým papírovým Mimoněm.  

Po areálu jsem rozvěsila podobizny Mimoňů pasující do rodokmenu. Rozvěšeny byly také 

popisy podobizen s popisem/úlohou. Na deku položenou uprostřed zahrady jsem položila 

nedokončený rodokmen Mimoňů nakreslený na velkém balicím papíru a vzkaz 

od padoucha srolovaný do ruličky z ručního papíru. O cca 5 metrů vedle jsem připravila 

kruhové místo pro úvodní motivaci.  

V osm hodin a třicet minut jsem svolala všechny děti do kruhového místa a pověděla jsem 

jim motivační příběh o Mimoních. Děti jsem následně odeslala k blízkému místu, kde se 

nacházel vzkaz přímo od padoucha a první úkol.  

Ruličky se vzkazem se ujala jedna ze starších dívek, vzkaz rozbalila a začala ho pro 

všechny nahlas číst. Po přečtení od dětí zaznělo: „jóóó.“ Děti jsem vyzvala k prohlédnutí 

balicího papíru: „Co to tady máme?“ Děti začaly pojmenovávat jednotlivé obrázky: 

„Miminko.“ „Uklízečka.“ Nechala jsem děti chvíli přemýšlet a pak se zeptala: „A jako 

celek?“ „Podívejte se na ty čáry.“ Nakonec slovo rodokmen poprvé zaznělo ode mě, děti 

byly velmi zaujaty jednotlivostmi, nedokázaly se ani po mé výzvě soustředit na celek.69 

                                                
69 viz DVD Rodokmen_1, 04:48–07:25 
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Dále jsem kladla otázky pro zorientování v rodokmenu: „Každý z nás je teď to mimino 

dole (ukazuji na obrázek).“ „Tak kde bych já měla, jako to miminko mimoňské, kde bych 

měla tátu?“ Jedna dívka mi ukázala na obrázek. Vyzvala jsem ji, aby nám ukázala, jak na 

to přišla. Dívka odpověděla: „Když tady je vlastně mimino (ukazuje na něj), no tak vždycky 

od čáry (jede prstem po čáře) musí být jeho táta a máma.“ V další části diskuze, do které 

se přidalo více členů skupiny, se děti zorientovaly ve všech úrovních rodokmenu. 

Vyzvala jsem děti k hledání chybějících členů rodiny pasujících do rodokmenu po areálu 

zahrady. Děti vyběhly a za velmi krátkou dobu se shromáždily znovu v kruhu kolem 

rodokmenu, v ruce měl každý nějaký obrázek či text. Děti se navzájem všechny neznaly, 

byly tedy vidět počáteční rozpaky. Nevěděly, kdo bude číst, lepit, stříhat a jak vůbec 

společně řešit úkol. Projevily se dvě vůdčí dívky, které se situace chopily. Texty četly 

nahlas a ostatní děti poslouchaly. Dívky začaly rychle rodokmen vyplňovat a nedávaly 

prostor k projevení ostatních názorů. Ozývaly se hlasy, že ostatní jejich řešení nechápou, 

proto jsem je vyzývala k vysvětlení postupu, což ignorovaly.70 Když se jedna z vůdčích 

dívek ocitla v myšlenkové krizi a druhá dívka nebyla ochotná vysvětlit své tvrzení, 

vstoupil do rozhovoru chlapec, který sledoval jejich dění, a ujal se příležitosti.71 Jednou 

z vůdčích dívek bylo navrženo, aby se přečetly všechny ostatní texty. Začaly se zapojovat 

ostatní děti, jež držely své nalezené indicie a pomalu promlouvaly i ostatní. Zatím 

nedocházelo k naslouchání.72 Spolupráci a lepší naslouchání spustil fakt, že nebyl nalezen 

jeden zbývající obrázek mimoně do rodokmenu, všechny děti se proto spojily, aby ho 

našly.73 Po této události i vůdčí dívky nechávaly prostor ostatním v zapojení se do 

činnosti.74 

Čas dolepování obrázků do rodokmenu byl dlouhý, a tak jsem čekání využila pro 

zorientování se v rodokmenu. Snažila jsem se pokládat otázky, díky kterým by děti získaly 

osobní vztah k rodokmenu (Co má dědeček asi rád? Máte muffiny také rádi?), a také samy 

                                                
70 Ibid. 08:00–10:10 
71 Ibid. 10:10–10:32  
72 Ibid. 10:32–12:35 
73 Ibid. 12:35–13:10  
74 Ibid. 13:10–18:35  
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přišly na to, jak jsou v rodokmenu značeni rodiče, sourozenci, děti. Otázky měly připravit 

na další činnost pravda/nepravda.75 

Když jsem vyslovila pokyn, aby se vzala plachta s hotovým rodokmenem a připevnila se 

na dveře od stodoly, tak všechny děti vstaly a chytily plachtu kolem dokola. Nesly ji pak 

společně k místu, které jsem označila, a všichni se toužili zapojit do připevňování díla na 

vrata.76 

Zeptala jsem se, kolik dětí neumí číst, byly to celkem dvě děti (chlapec 6 a dívka 5 let). 

S těmito dětmi jsem se dohodla, že jim všechny úkoly dále budu číst já nebo jiné kolegyně. 

Vysvětlila jsem dětem hru na pravdu a nepravdu a děti začaly samostatně pracovat 

na gradovaných úlohách.  

Po téměř 30 minutách měla většina starších dětí úlohy hotovy, činnost se přirozeně 

ukončila a všem dětem jsem předala vyřešený rodokmen na A477 a skupinu jsem vyzvala, 

aby zkontrolovala, zda jsme rodokmen vyřešili dobře. Všichni řešitelé se shodli, že byl 

rodokmen objeven správně.  

Nyní jsem se rozhodla vyzkoušet s dětmi činnost intelektuálně nejtěžší – přenést poznané 

do vlastní tvořivé činnosti. Příjemnou atmosféru tvorby vlastního rodokmenu dotvářelo 

prostředí a způsob, jakým jsme se mu přizpůsobili. Našli jsme si místo ve stínu, kde jsme 

posedali do kruhu, každý viděl na každého, já jsem byla mezi dětmi na jejich pozici. 

Postupnými kroky jsme tvořili vlastní rodokmen a docházelo ke sbližujícím situacím, kdy 

děti navzájem toužily po sdílení informací o svých rodinách. Rodokmen jsme si tvořili na 

zadní stranu rodokmenu mimoňského78. 

Činnost byla ukončena předáním první šifry od padoucha – puzzle se symbolem ryby. Po 

složení děti symbol nakreslily na balicí papír umístěný na dveřích stodoly vedle 

rodokmenu Mimoňů.  

 

 

                                                
75 Ibid. 18:35–24:25 
76 Ibid. 24:26–26:25 
77 viz obr. 3.19 
78 viz příloha č. 3 
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Výsledky experimentu 

Reflexe 

Text od padoucha byl sestaven tak, aby dostatečně motivoval pro další práci a aby nahlas 

zaznělo, jaké úkoly budou děti v následujících dnech moci očekávat. Záměrně byla 

zmíněna i činnost propojující všechny ostatní v jeden celek – získávání šifer, které 

zajišťovaly stálou aktivizaci dětí.  

Jsem si vědoma toho, že jsem děti motivovala silným příběhem, který hraje roli v aktivitě 

žáků. Jelikož se jednalo o tábor a nebyly v něm zařazovány činnosti pouze matematické, 

považovala jsem to za nezbytné. V jiných experimentech outdoorové matematiky 

(realizovaných ne během letního tábora) jsem se snažila ponechat jako hlavní motivační 

prostředek outdoorové prostředí, aby se daly lépe sledovat jevy jím způsobené. 

Hledání schovaných textů a obrázků bylo bezproblémové, děti s nadšením běhaly 

a přinášely nalezené indicie na místo, kde ležel rodokmen. Hledání indicií v prostoru jsem 

vložila z důvodu aktivizace dětí, uvolnění a nasbírání energie pro následují obtížnou 

intelektuální činnost. 

Odpovědi na otázky, které jsem kladla pro lepší orientaci v rodokmenu a pro přípravu 

na hru pravda/nepravda, bohužel nezaznívaly dostatečně důsledně. Měla jsem se znovu 

doptávat a žádat vysvětlení. Při zkušebních otázkách na pravdu a lež jsem měla užívat více 
otázek zaměřených na zdůvodnění tvrzení, aby byla možnost zaslechnout různé 

myšlenkové strategie. 

Pro předškolní děti byly všechny úlohy velmi náročné, ale 1., 2. a 3. úlohu zvládly.  

Práce byla od začátku nastavena jako samostatná, děti ji bohužel pochopily jako soutěž 

a hnaly se co nejrychleji za vyřešením všech úloh. Neradily si navzájem, i když 

to zakázáno nebylo. Pro radu si chodily pouze ke mně nebo ke kolegyním. V okamžiku, 

kdy jsem toto nepodnětné prostředí zaznamenala, jsem měla činnost přerušit a vyzvat 

k diskuzi.  

Činnost tvorby vlastního rodokmenu dala celému předchozímu dění jiný rozměr. Děti měly 

možnost vidět, že předchozí činnost byla smysluplná. Byla dána možnost k prožití 

opravdové radosti z povedené a velmi náročné úlohy. Vlastní rodokmen jako hmatatelný 
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výsledek této práce nebyl dle mého názoru tím nejdůležitějším. Hlavní hodnoty činnosti 

spatřuji v mravní sféře, prohlubování vzájemného naslouchání, citlivé komunikaci a velké 

radosti. 

Organizace a bezpečnost 

Při práci bylo třeba často upozorňovat na bezpečnou práci s připínáčky. Dbalo se na jejich 

důsledné sbírání, abychom v přírodě nezanechávali něco nebezpečného.   

Pedagogický takt 

Vlastní dramatizací motivace a přiměřenou modulací hlasu jsem se snažila děti do tématu 

vtáhnout natolik, aby pro ně byla činnost zábavná, ale aby bylo chápáno, že se nacházíme 

stále ve sféře námětové hry, nikoli skutečnosti.  

V průběhu všech činností jsem se snažila být pro děti rádcem a průvodcem. Odmítala jsem 

oslovení paní učitelko, protože jsem nechtěla vystupovat nadřazeně. 

Přínosy 

Práce s rodinou a rodokmenem rozvíjela dětem schopnost orientace v jeho obecném 

schématu. Naučily se rozlišovat sourozeneckou, sňatkovou a rodovou čáru, a to na čtyřech 

rodových úrovních. Díky vhledu do obrazu rodiny Mimoňů se jim dostalo lepší orientace 

ve vztazích v jejich vlastních rodinách. Byla rozvíjena schopnost přesného vyjadřování 

a čtení s porozuměním. Při tvoření vlastní úlohy děti poznaly úskalí svého slovního 

sdělení, pokud jejich kamarád nevyřešil úlohu tak, jak byla autorem zamýšlena.  

Prostředí rodokmenu v sobě ukrývá matematickou binární relaci a její skládání. Jednotlivé 

vztahy děti musely skládat a hledat mezi nimi tzv. propojovací prvky. 

Doporučení pro příští experiment 

Připravená práce s rodokmenem nebyla pro děti vůbec snadná, ale díky gradovaným 

úlohám si mohl každý najít tu úroveň, na kterou stačil. S předškolními dětmi nebylo 

v přípravě počítáno a bylo obdivuhodné, jak se i tyto děti snažily tématu porozumět. 

Dokonce i ony na konci zvládly (s mojí pomocí) vytvořit vlastní rodokmen. Výzvou pro 

další práci by mohlo být vymýšlení jednodušších gradovaných úloh s méně úrovňovým 
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rodokmenem tak, aby byl vhodný pro děti předškolního věku, protože jak se ukázalo, není 

to téma, které by tak malým dětem nebylo blízké. 

Práce děti bavila a domnívám se, že byla i velmi prospěšná. Úskalí vidím v přemíře 

samostatné práce, kterou v sobě skrývaly gradované úlohy. Po daném čase na řešení 

by bylo příště vhodné zařadit společnou kontrolu, kde by zazněly různé strategie řešení.  

 

3.4.3 Experiment B – Bludiště na Krkavčí hoře 

Druhý den tábora následoval experiment B – Bludiště, který si pro děti připravila kolegyně 

Jana Bartoňová. Bludiště měla dvě podoby, první se odehrávala na louce, kde byly pro děti 

vytvořeny „ostrovy“ z kartonů od krabic propojených mosty (barevnými pruhy krepového 

papíru). Druhou podobou bylo bludiště z barevných provázků v lese.  

Charakteristika skupiny 

Skupina se od předešlého experimentu R se lišila pouze tím, že čítala o jednu dívku navíc. 

Tato dívka byla přítomna pouze druhý den tábora. Měla ve skupině kamarádku, proto 

nebyl problém s jejím začleněním. 

Charakteristika prostředí 

Experiment B probíhal na dvou místech. První místo byla přilehlá zahrada samoty, druhým 

místem pak byl les stejný jako v experimentu C.  

Úvodní zamyšlení před realizací 

Experiment organizovala J. Bartoňová. S kolegyní J. Loulovou jsme byly pověřeny 

výpomocí s přípravou pomůcek. Během experimentu mi byla přidělena role kameramana, 

rádce dětí a pozorovatele, který měl zaznamenávat práci jednotlivých skupin  

Příprava 

Příprava se nachází v příloze č. 5. 

Realizace 

Datum 28. 7. 2015 
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Časové rozmezí 10:30 – 12:00 

Počet účastníků 13 

Pohlaví účastníků 8 dívek, 5 chlapců 

Místo okolí samoty na Krkavčí hoře 

Pomůcky model bludiště, mapy bludiště, pracovní listy, obálky s texty, 
provázky, šifra, obrázky mimoňů 

 

Průběh – Pozorování 

Na louce bylo umístěno několik ostrovů s barevnými mosty. Kolegyně děti rozdělila do tří 

skupin, každé skupině byla přiřazena jedna barva a jeden domovský ostrov. Skupiny 

dostaly mapu ostrovů a dozvěděly se, že barva jejich skupiny odpovídá barvě obálky 

umístěné na středovém ostrovu, ke kterému se musí určeným způsobem dostat. Skupiny 

následně dostaly pracovní list, v něm nalezly úlohy s barevnými mosty řazenými různě 

za sebou. Ty představovaly deset různých cest vedoucích na středový ostrov s obálkami. 

Na každé obálce bylo tolik malých lepicích zámků, kolik bylo úloh na pracovním listu. 

Kolegyně skupinám vysvětlila pravidla, které bylo třeba ve hře dodržovat. 

Prvním společným úkolem bylo zorientovat se v mapě a označit si do ní svůj domovský 

ostrov. Tato činnost nečinila dětem velký problém. Následně kolegyně jednu skupinu 

vybrala, prošla s ní ukázkovou trasou a názorně demonstrovala jednotlivá pravidla. 

Jedna skupina se hned na počátku ocitla v krizi a nemohla najít cestu, která by končila 

na středovém ostrově. Dvě děti ze skupiny řešily úlohu metodou pokus – omyl. Jiný 

chlapec ze skupiny se po chvíli ozval: „Počkejte lidi, víte, že to jde udělat obráceně, když 

je jasný, že musíme skončit na támhlenctom ostrově, že to můžeme udělat pozpátku.“ 

Ostatní děti ze skupiny na něj chvíli nechápavě hleděli, jeden chlapec pak souhlasně dodal: 

„To je dobrej nápad.“  

Všechny skupiny byly smíšeného věku, přesto si většina skupin beze slov rozdělila práci, 

malé děti většinou zapisovaly trasy do mapy a následovaly starší členy. Starší děti ochotně 

ukazovaly těm mladším, kde se v mapě nacházíme a jakou trasou půjdeme. Jediná skupina 

z počátku měla se spoluprací problémy. Nejmladší chlapec této skupiny objevil řešení 
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jedné cesty, kterou ostatní nemohli vyřešit. Snažil se svůj objev prosadit, ale starší členové 

ho odbývali slovy: „Jak to můžeš vědět.“ „Počkej, jsme tady, tady to řešíme.“ „Nene.“ 

apod. Nad jeho řešením se velmi dlouho ani nezamysleli. Chlapec své snažení nevzdal, 

a tak se nejstarší dívka nad jeho řešením již zamyslela a prohlásila: „Má pravdu!“ a běžela 

na počáteční ostrov, na který chlapec celou dobu ukazoval. Od té chvíle již i s tímto 

chlapcem začali spolupracovat.  

Po vyřešení všech úloh děti rozbalily své obálky, kde se skrýval zašifrovaný text (text 

se zvýrazněnými písmeny). Tím, že všechny skupiny složily své texty dohromady 

ve správném sledu, přišly díky zvýrazněným písmenům na indicii (slovo menhir), která 

je po krátkém přemýšlení zavedla do lesa k dalšímu bludišti tvořenému třemi 

provázkovými stezkami.  

U druhého bludiště se děti od lektorky dozvěděly, že jen jedna ze tří stezek je dovede 

k další indicii potřebné pro získání pokladu. Každé dítě již vybíralo samo za sebe. Pokud 

se na konci provázku nenacházela žádná indicie, dítě se vracelo zpět a volilo jinou trasu. 

Tímto vylučovacím způsobem došli všichni na stejné místo, kde byl obrázek mimoňů 

se vzkazem „hledejte v okolí patnácti kroků“. Děti další symbol objevily brzy. 

 

Výsledky experimentu 

Reflexe 

Velmi vhodně kolegyně zvolila první činnost, kdy určila jednu skupinu, která dle jejích 

postupných instrukcí názorně předvedla, jak se bude po ostrovech s mosty pohybovat.79 

Při vlastní práci bylo klíčové uvědomit si, že cíl zůstává stejný a barevné cesty je tak 

nejsnazší začít řešit pozpátku. K takovému zjištění dospěla jedna skupina velmi rychle.80 

I přes tento objev se skupina poté nacházela ve tří minutové krizi, kdy jeden chlapec 

prohlašoval, že úloha nemá řešení.81 Po chvíli přemýšlení, kdy ho lektorka ujistila, že 

                                                
79 Bludiste_3, 00:01–02:00 
80 Bludiste_4, 02:25–02:37 
81 Ibid. 03:33–04:32 
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úloha řešení má, zvolal radostně:  „Mám to.“82 Projevil nahlas velkou radost, kterou chtěl 

zažít znovu, a tak se na další úlohy vrhal velmi dychtivě: „Trojku, trojku jdeme, trojku!“83 

Spolupráce uvnitř menších skupin byla různorodá. Děti se ne vždy poslouchaly, řešily 

úlohy ve chvatu a zmateně. Poklad uprostřed je motivoval takovým způsobem, že ho 

chtěly otevřít co nejdříve. Dvě skupiny přišly na řešení odzadu, třetí skupina nikoli 

a přičítám to zvláště nekomunikaci mezi všemi partnery skupiny. Nejstarší dívka 

nekompromisně vedla celou skupinu za svými zády, nebyla ochotná sdílet zadání 

pracovního listu, přistupovala k činnosti jako k soutěži.  

Některým dětem, zvláště mladším, dělalo problémy propojit mapu ostrovů s reálnými 

ostrovy na louce (nedokázaly úspěšně poznačit správně ušlou trasu do mapy). Mohlo to být 

způsobeno množstvím ostrovů, tedy nepřehledností situace, vysokou náročností dlouhých 

tras, velkým množstvím pravidel, či nepřipraveností k přechodu od procesu ke konceptu.  

Ze všech pravidel, které děti musely dodržovat, oceňuji jedno velmi zajímavě účinné – na 

ostrově smí být jen jedna skupina. Docházelo občas ke střetům skupin až s nepřípustnou 

slovní zásobou, nicméně záhy všechny děti pochopily, že bez dohody se ani jedna nikam 

nehne. Po počátečních ostrých střetech se nemístné jednání vytratilo a skupiny 

si automaticky ustupovaly. 

Organizace a bezpečnost 

Příprava činnosti trvala velmi dlouho. Počasí nepřálo, foukal silný vítr, a tak tvorba 

kartonových ostrovů byla delší, než se původně předpokládalo. Času na celý projekt 

zbývalo o půl hodiny méně, a proto ho kolegyně Bartoňová krátila. Přes zmíněné omezení 

byla činnost velmi dobře připravená. Důsledně se, zvláště v lese, dbalo na bezpečnost. 

Lektorka zde ohraničila místo s rozházenými střepy a několikrát děti upozorňovala, aby se 

tomuto místu vyhýbaly. 

Ostrovy byly nedostatečně velké, 4–5členné skupiny se na jeden ostrov nevešly, a tak se 

nemohly dle pokynu lektorky pohybovat společně. Méně průbojné děti často zůstávaly 

v závěsu za vůdčími typy skupiny. Barevné mosty vyrobené z krepového papíru se často 

                                                
82 Ibid. 05:04 
83 Ibid. 07:07 
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trhaly a odlepovaly, a tak bych je pro příště doporučila vyrábět z pruhů látky či obarveného 

lana.  

Pedagogický takt 

Lektorka Jana vedla činnost sebevědomě. Pokyny vysvětlovala detailně, nezapomněla 

sdělit žádnou důležitou instrukci. Únava z prvního dne se částečně podepsala 

na pohotovosti ve vyjadřování, a tak nedočkavé děti skákaly lektorce do řeči. Počáteční 

vysvětlování tedy trvalo déle.  

Celou dobu vystupovala jako rádce, objevování nechávala na dětech. Pokud měly děti 

nějaký problém, nebály se lektorky zeptat a ona jim ochotně pomohla. 

Přínosy 

Bludiště s barevnými mosty, které vyučovala J. Bartoňová, skýtá obdobné přínosy, jako 

předchozí experiment C. Na základě hlavních charakteristik se domnívám, že obě prostředí 

jsou velmi příbuzná. Podíváme-li se na ostrovy bludiště, odpovídají uzlům u cyklostezek; 

barevné mosty jsou zase obdobou jednotlivých cest cyklostezek. V bludišti, na rozdíl od 

cyklostezek, měli řešitelé předem daný neměnný cíl (středový ostrov), kterého museli 

v každé úloze dosáhnout. 

Pracovalo se s jedním neměnným schématem, které bylo na louku svým zvětšením 

a zkonkrétněním přeneseno jako jeden velký model. Děti neměly tak intelektuálně těžký 

přechod, jako tomu bylo u cyklostezek, kdy musely les abstraktně přetvářet 

do zjednodušeného schématu na mapě. Cílem bylo systematicky a procesuálně prohledávat 

všechny možnosti a přijít na možnost řešení od konce – od cílového ostrovu, což se většině 

skupinám podařilo. 

Z hlediska outdoorového vyučování bludiště s barevnými mosty nevyužívalo tolik 

venkovní možnosti, jako tomu bylo u cyklostezek. Venkovnímu prostředí však (dle výše 

zveřejněných výzkumů) můžeme přisuzovat vysledovaný časově delší úsek koncentrace 

dětí, než bývá ve třídě a silnou motivaci k učení spojenou s výbornými výsledky práce. 

Venkovní prostředí také umožnilo provést výuku na tak rozměrném modelu, který by se do 

třídy vešel s velkými obtížemi. Při tom práce s modelem se ukazuje jako velmi vhodná 

metoda k pochopení prostředí.  
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Doporučení pro příští experiment 

Zamyslela bych se nad vhodností přiřazení jednotlivých rolí ve skupině, aby spolupráce 

byla efektivnější a nezůstávaly děti bez zaměstnání.  

Bludiště v lese naskýtalo větší potenciál, bylo by zajímavé pro děti připravit v takovém 

prostředí větší labyrint se slepými cestami. Technická náročnost pro sestrojení takového 

bludiště by pak byla ale značně vyšší.  

 

3.4.4 Experiment A1 – Autobus na Krkavčí hoře 

Autobus představoval první aktivitu třetího dne tábora.  

Charakteristika skupiny 

Jednalo se o stejnou skupinu jako v experimentu C. Nyní se již všechny děti znaly. 

Charakteristika prostředí 

Prostředím experimentu byla křižovatka cest v lese, v kterém probíhal experiment C. 

Úvodní zamyšlení před realizací 

Pro další outdoorovou výuku matematice jsem hledala prostředí, které by využilo 

přehledné cesty v lese, v kterém se konal experiment C, dalo se s ním v nejjednodušší 

formě pracovat i s předškolními dětmi. Vybrala jsem právě prostředí Autobus, které 

umožnovalo i další nematematické táborové činnosti – mohly jsme s dětmi během 

klidového času vyrábět figury cestujících. 

Bylo velmi náročné vymyslet takové gradované úlohy, které by uspokojily jak děti 

předškolní, tak i děti končící první stupeň základní školy. Vytvořila jsem proto tři 

kategorie úloh odlišené barvami: žlutá=lehká, zelená=střední, červená=těžká. V každé 

kategorii pak byly vytvořeny čtyři úlohy označené čísly 1–4.  

Příprava 

Pro práci s úlohami děti v předchozích dnech vytvoří cestující=mimoně, a to z ruliček 

od toaletního papíru. Skupina společně připraví a ozdobí i dva autobusy. 

Skupina před experimentem nalezne další vzkaz od padoucha:  
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Zdravím Vás, Mimoni, musíte nalézt další indicii. Abyste měli šanci ji získat, 

musíte se vydat do lesa, kde na Vás čeká těžký úkol. Běžte na to!  

Prvním úkolem bude libovolně pojmenovat zastávky (4) již rozmístěné po 

stromech na rozcestí v lese. Pojmenování bude probíhat ve skupinách přibližně stejných 

velikostí. Volbu skupiny nechám na dětech. Na ukázkové jízdě se mnou jako řidičem 

si ukážeme principy tohoto prostředí. Každé dítě bude mít k dispozici mazací tabulku, fix 

a hadřík.  

První – ukázková jízda:  
 

 A (bude jméno a 

obrázek zvolený 

dětmi) 

B C D 

vystoupili  1 2 ? 

nastoupili 2 1 3  

Otázka po první jízdě:  

Kolik cestujících bude vystupovat z autobusu? 

Při druhé jízdě již bude řidičem jedno z dětí, kterému budu radit. Vystupující a nastupující 

volí výpravčí na zastávkách. Na konci trasy se ptám na tyto otázky: 

Kolik mimoňů bude vystupovat z autobusu?  

Kolik mimoňů vystoupilo na druhé zastávce?  

Na které zastávce nastoupilo nejvíce mimoňů? 

Další jízda, opět s jiným řidičem:  

Kolik mimoňů bude vystupovat z autobusu?  

Kolik mimoňů vystoupilo na třetí zastávce?  

Kolik mimoňů nastoupilo u zastávky X? 

Kolik mimoňů jelo v autobusu od X k Y? 

Na které zastávce vystoupilo nejvíce mimoňů? 



56 
 

Kdy bylo v autobusu nejvíce mimoňů? 

Tyto a podobné otázky budu dávat po třetí nebo ještě další jízdě, počet obdobných jízd 

se přizpůsobí dětem (jak chápou, jak tvoří zápis apod.). Budu zkoušet takové otázky, aby 

se na ně nedalo odpovědět pamětně, vytvořím tak potřebu zápisu. 

Dalším důležitým bodem bude prezentace různých zápisů dětí. Pokud se neobjeví tabulka 

nebo obdobně strukturovaný zápis a máme otázku, na kterou kvůli tomu neumíme 

odpovědět, navrhnu, že pojedeme jízdu znovu, abychom si ujasnili, jak ta jízda probíhala. 

Nechám někoho podle vlastního zápisu interpretovat jízdu, až nastane zádrhel kvůli 

nepřesnému zápisu dítěte, ukážu své řešení zápisu – jednoduchou tabulku. Zápis dětem 

pouze nabídnu, nebudu ho v žádném případě vyžadovat. 

Následně bude probíhat práce ve třech různých skupinách. Na stromech budou zavěšené 

obálky třech různých barev očíslované od 1 do 4. Dopředu dětem řeknu tato pravidla: 

Dle vlastního uvážení si zvolíte jednu barvu – žlutou, tedy lehkou; zelenou, střední 

obtížnost; červenou, výzvu.  

 Vždy postupujete od obálky s číslem 1 k číslu 4. 

Pokud je pro tebe kategorie moc lehká/těžká, přejdeš na kategorii jinou, a tak 

v plnění úloh pokračuješ. Neplníš v jiné kategorii obálku s číslem, které jsi již 

vyřešil před tím – tj. pokud jsi vyřešil žlutou obálku s číslem 1 a zjistil jsi, že je 

kategorie pro tebe lehká, přejdeš na zelenou/červenou úroveň a pokračuješ 

zelenou/červenou obálkou č. 2.  

Za každou vyřešenou úlohu dostaneš část šifry, takto sesbíráš části čtyři a odhalíš 

tak šifru celou.  

Každá skupina bude mít přiřazenou jednu kolegyni, která Vám bude k dispozici 

s radou, pokud ji budete potřebovat. 

Úlohy jsou uvedeny v příloze č. 6–8. 

Realizace 

Datum 29. 7. 2015 
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Časové rozmezí 8:30 – 10:00 

Počet účastníků 12 

Pohlaví účastníků 7 dívek, 5 chlapců 

Místo křižovatka cest v lese přilehlém k samotě na Krkavčí hoře 

Pomůcky 

bílé laminované čtvrtky na zastávky, laminovaná čtvrtka/tabulka + 

fix pro každého + hadřík, cestující + autobus (z minulého dne 

vyrobeno) 

 

Průběh 

Pro první fázi, kterou představovala jízda s autobusem a vyvození potřebného zápisu jízdy, 

byly vyrobeny dva autobusy a velké množství mimoňů. Všechny tyto pomůcky si děti 

vyráběly v předchozích dnech tábora a získaly k nim blízký osobní vztah.  

Nejprve se řešitelé rozdělili dle dobrovolné volby do čtyř skupin. Každé skupině pak 

„patřila“ jedna zastávka (strom). Prvním úkolem bylo jakýmkoli způsobem pojmenovat 

zastávky. Následně probíhala má ukázková jízda. Na konci první jízdy zazněla zásadní 

otázka – Kolik cestujících na konečné zastávce vystoupí? Dle očekávání se odpovědi 

různily, a tak jsem postupně vyndavala z krabice (autobusu) cestující. Ti, kteří se trefili 

nebo dopočítali, svou radost neskrývali. Druhou jízdu „řídil“ autobus jeden ze starších 

chlapců, kterého jsem zvolila. Pokyny na nastupování a vystupování opakoval dle mé 

předchozí jízdy. Na trase jsem ho doprovázela a občas mu šeptem poradila. Sledovala 

jsem, že některé děti si již jízdu zaznamenávali. Na konci jízdy zazníval ze všech úst stejný 

konečný výpočet. Zásadní byly mé otázky, které tentokrát nesměřovaly pouze na konečný 

výsledek, ale i na průběh jízdy. V této chvíli se všechny děti neshodovaly, schylovalo se 

k hádce. Došlo k představení jednoho zápisu chlapce, podle kterého se jela ověřovací jízda. 

Po ukončení této jízdy se zveřejnily zápisy dalších dvou dětí a zápis můj, který jsem si 

v průběhu ověřovací trasy zapisovala. Všichni jsme pak hledali znaky, které by se 

v jednotlivých zápisech mohly shodovat.  
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Společné jízdy autobusem se po zveřejnění galerie zápisů ukončily a začala práce skupin. 

Vysvětlila jsem, co jednotlivé barvy obálek znamenají, ke každé skupině se přidružila 

jedna kolegyně. Žlutou skupinu jsem si vzala na starost já, protože jsem v ní předpokládala 

přítomnost předškolních dětí, a taková práce je dle mého názoru nejobtížnější, i když úlohy 

jsou paradoxně nejlehčí. Před mým pokusem jsem byla seznámena s tím, že v mateřských 

školách probíhají experimenty s matematickým prostředím autobusu, proto jsem se nebála 

předškolní děti do činnosti plně zapojit. 

Červená skupina měla celkem pět členů, pomáhala jí kolegyně Jana Loulová. Dle mého 

očekávání si barvu výzvy vybraly i děti, které na takto těžkou obtížnost nebyly připraveny, 

zvláště pak dívka ve věku druhé třídy. Jedna starší dívka nerozuměla zadání s ženami 

a muži vůbec, protože se s prostředím setkala poprvé. Kolegyně vyzývala ostatní děti, aby 

si ve skupině poradily, jak se tato úloha řeší. Po krátké chvíli ticha se ujala slova sama 

a krok po kroku dívku druhé třídy, která měla být ve skupině lehčí obtížnosti, dílčími 

otázkami vedla ve vyplňování tabulky č. 2. Po úspěšném vyplnění tabulky této dívky 

vyzvala kolegyně ostatní děti, aby si společně tabulku zkontrolovaly. Došlo k menšímu 

konfliktu, kdy dívka s chybným řešením vyzývala ostatní, aby si úlohu opravili podle ní. 

Kolegyně oslovila nejstaršího člena skupiny, chlapce čtvrté třídy, aby vysvětlil on svůj 

postup. Dívka propagující své řešení vykřikla: „Už jsem to pochopila, už jsem to 

pochopila!“ a odmítala dále poslouchat. Vzala pero jinému, mladšímu chlapci, který měl 

řešení špatně, a chtěla mu ho přepsat. Kolegyně zasáhla a upozornila dívku, aby řešila 

pouze ve svém papíře. Po tomto incidentu od Jany Loulové zazněla výzva: „Pokud by to 

bylo pro někoho moc těžké, tak můžete zkusit třeba lehčí úlohy.“ Dívka věku druhé třídy 

řekla: „Když mi to vysvětlí, tak ani moc ne.“ Pokračovala se skupinou dál, nikdo se 

neodpojil. Jednotlivé otázky této úrovně nedokázala dál řešit sama, J. Loulová jí řešení 

nadiktovala. Při řešení úlohy č. 3 kolegyně vyzvala skupinu, aby radila, že už ji bolí v krku 

a nemůže dál radit ona. V tomto okamžiku se rozpoutala diskuze, nejstarší chlapec se ujal 

vysvětlování a bez prozrazování řešení ukazoval svou strategii řešení autobusu odzadu. 

Chlapec ve věku třetí třídy řešil všechny úlohy samostatně, nechtěl radu od nikoho, ani ji 

na výzvu kolegyně nebyl ochotný poskytnout. Po vyřešení poslední úrovně se ptal po čísle 

5, kolegyně ho vyslala pro úlohy zelené úrovně, které začal v tichosti počítat.  
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Na konci se ke skupině přidal jeden chlapec ze zelené skupiny, který toužil po té nejtěžší 

úloze červené úrovně. Ostatní členové skupiny červených tomuto chlapci vysvětlili, co 

znamenají kolečka, čtverečky a trojúhelníčky, a on pak sám začal s řešením. Nejmladší 

dívka skupiny přišla ke kolegyni na konci, a ptala se jí na kolonku Jeli, kterou nepochopila. 

Díky pomoci dívka úspěšně vyplnila i poslední tabulku.  

Zelená skupina při první úloze spolupracovala se skupinou žlutých. Úspěšně ji vyřešili 

i děti předškolní. Zelená skupina se od druhé úlohy oddělila a pokračovala samostatně 

s lektorkou Janou Bartoňovou. Jednalo se celkem o tři děti ve věku třetí až páté třídy. 

Kolegyně vstupovala do diskuze minimálně, činnost si řídily děti samy. Doptávala se na 

zdůvodnění řešení, jinak byla hlasově nepřítomná. Při řešení úlohy č. 3 spolu s jízdou 

autobusem vymizela i diskuze jednotlivých členů skupin. Řešení úlohy bylo zdlouhavé, 

jedna dívka se snažila opisovat. Kolegyně vyzývala ke kontrole otázek. Stále se doptávala 

otázkou: „Jak jste na to přišli?“ Děti úspěšně argumentovaly a všechny se shodly na 

stejném řešení. Ke čtvrté úloze si děti sesedly do kroužku a od počátku úlohu komentovaly 

nahlas. J. Bartoňová děti nechala řešit a doptávala se až na konci, při kontrole si dívky 

přišly na chybu, na kterou upozornil jediný chlapec skupiny.  

Žlutá skupina se mnou řešila 3 úlohy s pomocí jízdy autobusu. Jednalo se o tři děti 

předškolního věku a jednoho chlapce ve věku první třídy. Celou dobu jsem činnost řídila, 

dávala jsem návodné otázky, ale nikdy jsem neprozrazovala řešení. Skupina po vyřešení 

úlohy 2 a 3 radostně jásala. Poslední úloha byla zadána již pouze s tabulkou, úlohu 

dokázala vyřešit jedna dívka předškolního věku a chlapec z první třídy. Zápis jsem 

od skupiny z důvodu věku dětí nevyžadovala. 

 

Výsledky experimentu 

Reflexe 

Jako vhodnou hodnotím první činnost, při které došlo k  pojmenování jednotlivých 

zastávek a přirozenému rozdělení skupin dle preference dětí. Nedocházelo k separování 

skupin ani dle věku, ani dle pohlaví. Pro nejmladší děti byla na tabulkách pod názvy 

vytvořena i kresba, což vnímám jako nezbytný krok pro jejich zapojení. 
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Pro mnohé děti byly prvotní úlohy s jízdou autobusu velmi triviální, což zaznělo i z úst 

jedné ze starších dívek. Této skutečnosti jsem si byla plně vědoma, pro následující práci 

jsem však pokládala za důležité představit názorné úlohy řešené návodným procesem, 

zvláště pak pro nejmladší děti.  

Práce jednotlivých barevných skupin byla velmi odlišná. Charakter práce udával dle mého 

názoru vyučující. Mou chybou bylo, že jsem neupozornila kolegyně, aby co nejméně 

vstupovaly do diskuze. V červené skupině hlasově převládala kolegyně J. Loulová, která 

se snažila pomoci dětem, které na tuto úroveň nestačily. Tyto děti nezažívaly z řešení 

radost, ale spíše frustraci. Ostatní ze skupiny červených jim neradili, hnali se za dalšími 

úlohami a dávali nevybíravě najevo, že nechtějí být zpomalováni. Řešení se naskýtalo 

velmi jednoduché – nechat takového žáka samostatně volnou prací poznat, že nedokáže 

takto těžké úlohy vyřešit. Netrvat na vyřešení těžké úlohy. Takto by spíše dítě přešlo 

do lehčí úrovně, protože jistě i ono touží po radosti z vlastního úspěchu. Přechod 

jednotlivých dětí mezi skupinami byl od počátku plánován a předpokládán, jeho 

přirozenost byla v úvodu řečena, ale v této skupině k němu nedošlo. 

Zelená skupina od počátku spolupracovala, třetí úlohu řešila samostatně a velmi záhy 

poznala, že to není výhodné. Řešení takové úlohy samostatně trvalo delší dobu, objevovaly 

se chyby. Zřejmě proto od další úlohy pracovaly znovu společně, dokonce se neposadily 

na řešení nikoli do řady, jako předtím, ale do kruhu. 

Žlutá skupina s převažujícími předškolními dětmi měla specifickou práci. Jednalo 

se o mou názornou dramatizaci střídající se s dramatizací jednotlivých dětí. Činnost byla 

více jak hodinová, i přesto se všechny děti vydržely po celou dobu řešení úloh 1 – 3 

soustředit. Úloha čtvrtá byla pro skupinu tohoto složení zvolena špatně. Činnost s tabulkou 

a bez jízdy autobusem se neměla u těchto dětí vůbec objevit. I když jsem nemohla dopředu 

vědět přesné složení skupiny, mohla jsem adekvátně reagovat a i přes zadání, které 

udávalo, že jezdit s autobusem nemáme, jsme jezdit a dramatizovat měli. V předchozích 

dramatizovaných úlohách zaznívala velmi upřímná radost a jásot, čtvrtá statická úloha 

s velkým nárokem na abstraktní činnost okamžitě děti unavila a přestala je bavit. 

Mnoho náročných aktivit, které se v tomto prostředí budují na základní škole i několik let, 

bylo smrštěno do jedné činnosti – jízda autobusem, potřeba tabulky a její objevení, práce 
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s tabulkou, odlišné značení mužů a žen – proto hodnotím úkol jako velmi náročný 

a zbytečně nabitý. 

Organizace a bezpečnost 

Příště by bylo vhodné pro laminované mazací tabulky vzít navlhčené ubrousky a nikoliv 

suché, protože se suchými se velmi špatně mazal napsaný text.  

Z hlediska bezpečnosti nebylo nic zanedbáno. Když přijelo do lesa nečekaně auto, 

okamžitě jsme činnost přerušili a shromáždili se na krajnici lesní cesty. Místo pro činnost 

bylo vybráno přehledné, takové, aby vyučující viděl na každé dítě. Jízdní dráha autobusu 

byla dostatečně velká a strategicky dobře umístěná. Barevné obálky s jednotlivými úkoly 

nepřekážely žákům v jízdě s autobusem. Původně jsem měla v plánu zavěsit obálky 

na větve stromů, jelikož jsem ale při přípravě neznala podrobně terén, nemohla jsem vědět, 

že stromy budou vysoké a budou jim chybět větve v úrovni našich hlav, proto jsem 

improvizovaně vytvořila obálkové „houby“ sedící v trávě.  

Pedagogický takt 

Po celou dobu jsem se snažila být co nejméně hlasově přítomná, objevování jsem chtěla 

nechat na dětech.  

Přínosy 

Výrobou vlastních postav cestujících a autobusů děti prohlubovaly schopnost jak jemné 

motoriky, tak hlavně spolupráce a komunikace. Ozdobení dvou krabic od bot stálo mnoho 

úsilí a těžce vypracovanou dohodu. V tomto případě se zvláště ti starší naučili tolerantnosti 

k nedokonalé rukodělné práci mladších spolupracovníků. 

Společná demonstrace jízdy autobusu vedla děti k mnohému počítání a potřebě si 

zapamatovat a následně díky mým otázkám vybavit proces celé jízdy. Otázky také vedly 

k vytvoření potřeby jízdu graficky zaznamenat, a tak vzniklo několik způsobů záznamů 

s podobnými znaky. 

Při práci s barevnými obálkami se každé dítě na vlastní zvolené úrovni začalo orientovat 

v grafickém záznamu jízdy, který představuje soubor dat se stavy a jejich změnami. 
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Otázky přiřazené k jednotlivým tabulkám vedly nejen ke zmíněnému zjišťování stavu 

a změnám dat, ale i k jejich porovnávání.  

Přes zmiňovanou náročnost byla z výše uvedených důvodů činnost přínosná. Soustředěnost 

a spolupráci hodnotím jako nadprůměrnou, zvláště při takto heterogenním složení. Jako 

problematickou hodnotím prvotní práci s tabulkou, kdy i některé starší děti měly problém 

s jejím pochopením. I přes skvělé výsledky dětí jsem cítila nedostatečně využitý 

outdoorový potenciál, který toto prostředí má. Proto jsem realizovala na stejné téma 

projekt další. 

Doporučení pro příští experiment 

Pokud měly děti problémy s některou úlohou, bylo to způsobeno nepochopením zápisu 

tabulky, který byl velmi rychle, až násilně vyvozen. Největším kamenem úrazu byl řádek 

s názvem Jeli. Proto by se další experiment měl zamyslet nad jeho ozřejměním.  

Myslím si, že prostředí autobusu není vhodné vyvozovat stejným tempem pro různé 

věkové kategorie. Doporučuji provést další experiment se skupinou věkově homogenní.   

 

3.4.5 Experiment A2 – Autobus v pravém autobusu 

Charakteristika skupiny 

Experiment byl realizován se skupinou 12 žáků pátých tříd, kteří se pravidelně scházejí 

jedenkrát týdně na jednohodinovém matematickém kroužku. Až na dvě žákyně jsou 

všichni ze stejné třídy. Vyřazování zbylých dvou dívek při dobrovolném rozřazování 

do skupin je zřejmé, vždy zbývají jako poslední a nikdo s nimi nechce na počátku 

spolupracovat. Nad třemi chlapci počtem dominují dívky, těch je devět. Dívky projevují již 

pubertální chování, které tito chlapci nechápou a netolerují.  

Nikdo ze skupiny nemá zkušenosti z hodin základní školy s výukou matematiky 

orientované na budování schémat dle učebnic Hejného a kol. Setkávají se s tímto 

vyučováním pouze na tomto matematickém kroužku.  
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Charakteristika prostředí 

Prostředím následujícího experimentu je autobus pražského dopravního podniku a blízké 

okolí FZŠ Barrandov II. 

Úvodní zamyšlení před realizací 

Předchozí zkušenost s outdoorovým autobusem na Krkavčí hoře mě donutila k přemýšlení, 

zda není možné lépe uchopit a využít potenciál venkovního prostředí. Tentokrát jsem se 

zaměřila na prožitek tabulky, kterým jsem chtěla lépe ozřejmit její strukturu. Myslím tím 

opravdovým zážitkem v autobuse vytvořit z tabulky jen pomocný nástroj, nikoliv hlavní 

předmět k soustředění.  

Vyučovací jednotka se odehrávala přímo v autobuse DPP s trasou Pražská čtvrť – 

Poliklinika Barrandov, kdy každá skupina měla nástupní stanici odlišnou. Všechny skupiny 

se nakonec sešly ve stejné autobusové lince. Zpáteční nástupní stanice byla shodná.  

Úlohy nebyly zaměřeny pouze na matematiku, ale představovaly pokus o koncepci 

celostního učení, kdy se každá skupina stávala tzv. expertem na dané téma. V ideálním 

případě by se díky práci jednotlivých skupin na konci všichni dozvěděli odpovědi 

na otázky týkající se: 

- chodu autobusové dopravy: Vystupují nejprve lidé nebo nastupují? Jak by to mělo 

být? Proč? Co všechno musí dělat řidič? Co dělají lidé v autobuse? Je náš autobus 

bezbariérový? Co to znamená? Jak to zjistíme? 

- jízdního řádu: Jak dlouho mi bude přibližně trvat cesta z jedné stanice do druhé? 

Jak to zjistím? Co znamená značka X u jména stanice? Jak se mám chovat, pokud 

ji tam mám? 

- tabulky: Jaké jsou funkce jednotlivých řádků? Proč tam jsou?  

Příprava:  

Jelikož se bude jednat o první outdoorovou výuku této skupiny, musí nejprve dojít 

ke kontrole podepsaných souhlasů rodičů s touto výukou. Následně se rozdělíme 

do skupin, a to losem. Žáci si vytáhnou jednu barvu mašle a vzniknou tak tři skupiny. 

Ke každé skupině bude přiřazena jedna kolegyně, která ji bude doprovázet. 
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Ve skupině budou mít žáci tyto úvodní úkoly:  

Stůjte ve 3 kruzích (dle skupin). 

a. Chvíli se na sebe dívejte, zapamatujte si přesně, s kým jste.  

b. Všichni se otočte zády do kruhu – já někoho vyvolám a ten mi řekne, s kým 

ve skupině je.  

c. Vylosovanou mašli umístěte viditelně na oblečení (i učitel). Bude to sloužit pro 

lepší orientaci v autobuse.  

Každá skupina bude mít ve třídě připravený dopis s barvou své stužky, v obálce se bude 

ukrývat vše potřebné k realizaci experimentu. Žáci si přečtou a splní tyto úkoly:  

 

Modrá skupina 

a. Co nejrychleji se dostaňte na zastávku Pražská čtvrť.  

b. Kolik minut by měla trvat cesta ze zastávky Pražská čtvrť do zastávky Poliklinika 

Barrandov? Jak jste to zjistili?  

c. Nastupte do autobusu č. 170 směr Jižní Město ve 14:26 a vystupte na zastávce 

Poliklinika Barrandov.  

d. Ověřte dobu jízdy ze zastávky Pražská čtvrť do zastávky Poliklinika Barrandov. 

Jak dlouho opravdu trvala? Proč?  

e. Každý vyplňte přiloženou tabulku.  

f. Zvolte si „reportéra“, který všem řekne, jak jste úkoly řešili a vyřešili. 

 

Červená skupina 

a. Co nejrychleji se dostaňte na zastávku Záhorského. 

b. Vysvětlete, co znamená X u Vaší zastávky. Co musíte udělat, když je na zastávce 

tato značka? 

c. Nastupte do autobusu č. 170 ve 14:28 směr Jižní Město a vystupte na zastávce 

Poliklinika Barrandov. 

d. Zjistěte, kolik v autobuse ze zastávky Záhorského do zastávky Štěpařská jede lidí. 

e. Pokuste se každý vyplnit přiloženou tabulku.  
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f. Zvolte si „reportéra“, který všem řekne, jak jste úkoly řešili a vyřešili. 

 

Zelená skupina  

a. Co nejrychleji se dostaňte na zastávku Štěpařská. 

b. Nastupte do autobusu 170 směr Jižní Město ve 14:29 a vystupte na zastávce 

Poliklinika Barrandov. 

c. Zjistěte, kolik jede v autobuse ze zastávky Štěpařská do zastávky Poliklinika 

Barrandov žen a kolik mužů 

d. Pokuste se všichni vyplnit přiloženou tabulku.  

e. Zvolte si „reportéra“, který všem řekne, jak jste úkoly řešili a vyřešili.  

Všechny skupiny budou mít v obálkách pro první cestu autobusem tuto tabulku:  

 
Pražská 

čtvrť 

Záhorského 

X 

Štěpařská 

X 

Poliklinika 

Barrandov 

Vystoupili     

Nastoupili     

Jeli    

 

Všechny skupiny se nakonec sejdou v jednom autobusu a vystoupí dle zadání na zastávce 

Poliklinika Barrandov. Na tomto místě dostane každá skupina druhou obálku, úkoly 

pro jednotlivé skupiny se budou opět lišit: 

Modrá skupina 

a. Pojedeme všichni společně zpět ve 14:45 autobusem 170 směr Pražská čtvrť.  

b. Bude náš autobus bezbariérový? Co to znamená? Mohu na to přijít předem? Jak?  

c. Pozorujte, zda lidé nejprve vystupují nebo nastupují? Jak to má být?  

 

Červená skupina 

a. Pojedeme všichni společně zpět ve 14:45 autobusem 170 směr Pražská čtvrť. 



66 
 

b. Pozorujte chování lidí a popište ho. 

c. Pozorujte z dálky řidiče, co všechno musí dělat. 

 

Zelená skupina 

a. Pojedeme všichni společně zpět ve 14:45 autobusem 170 směr Pražská čtvrť.  

b. Vyplňte tabulku č. 2. 

 
Poliklinika 

Barrandov 

Štěpařská  

X 

Záhorského 

X 

Pražská 

čtvrť 

Vystoupili     

Nastoupili     

Jeli    

 

Všichni se vrátíme na nádvoří školy, kde bude probíhat diskuze nad zjištěnými 

informacemi. Jednotliví reportéři všech skupin ostatní informují o výsledcích svého 

zkoumání. Na tomto místě také dojde ke kontrole tabulek z první jízdy. Zdůvodníme si, 

proč nemůže mít každá skupina vyplněnou celou tabulku. Jednotlivé skupiny zhodnotí 

svou práci. 

Realizace 

Datum 19. 10. 2015 

Časové rozmezí 14:00 – 15:00 

Počet účastníků 9 

Pohlaví účastníků 7 dívek, 2 chlapci 

Místo FZŠ Barrandov II 

Pomůcky 
pero, tři druhy obálek s úlohami na cestu tam a zpět pro tři různé 

skupiny, mašle v barvách obálek pro viditelné značení členů skupin 
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Průběh a Reflexe 

Z důvodu uveřejnění částí protokolu, které chci komentovat, spojuji v tomto experimentu 

část Průběh a část Reflexe dohromady. 

 

Jednotlivé tříčlenné oddíly odváděly různě hodnotnou práci. 

Modrá skupina se snažila od počátku svědomitě plnit zadanou práci na pracovním listě. 

Chlapec se po počátečním zdráhání také zapojil do diskuze, pokud jsem ho ale vyzvala 

k zopakování jeho úvah, které ostatní členky neslyšely, odmítal komunikovat. Chlapec 

v tichosti poznamenal, že bychom mohli na stopkách zapnout měření času, abychom 

dokázali splnit úkol přesného změření časové jízdy. Dívky ho neslyšely a plánovaly čas 

měřit dle hodin v autobuse. Proto jsem chlapce několikrát vyzvala k uveřejnění jeho 

nápadu, což ale odmítl: 

Učitelka: „Jakej jsi měl nápad, Aleši?“  

Chlapec: „Nevim.“ 

Učitelka: „Tys měl takovej dobrej nápad.“ 

Dívky: „No jakej?“ 

Chlapec: Kroutí hlavou na znamení ne. 

Učitelka: „Holky, Aleš něco povídal.“ 

Chlapec: „Nic jsem neřikal.“ 

Učitelka: „Ne, jo?“ „Tak dobře, ale měls hezkej nápad.“ 

Při čekání na zadanou autobusovou linku se jedna z dívek začala rozhlížet, spočítala lidi 

čekající na autobus, a zapsala je do své tabulky na místo nastoupili i jeli. Proto jsem se jí 

zeptala: „ Ty nejseš v autobuse a už tam něco máš, jak je to možný, co to tam je?“ Dívka 

odpovídá: „Tak logicky vim, že tady stojí pět lidí a proč by tu jinak stáli, když tu jinej 

autobus nejezdí.“ Reagovala na základě již vytvořené zkušenosti se zastávkou, na které 

jsme stáli, a tabulku začala používat již před nástupem do autobusu.  
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Po nástupu do autobusu si každý ze skupiny vzal tabulku a začal ji samostatně vyplňovat. 

Bedlivě všichni sledovali, kdo na další stanici vystupuje a nastupuje. S vyplňováním 

tabulky neměli členové skupiny žádný problém. Nikdo se nedoptával na význam žádného 

z řádků, což přisuzuji propojení přímě zkušenosti s konceptem tabulky. 

Dívka, která před nástupem do autobusu již zapisovala pravděpodobné budoucí cestující, 

krátce před vystupováním komentovala čas jízdy: „Už jsem to hodněkrát měřila po cestě 

do školy, vždycky mi to vychází na 4 minuty.“ Bylo u ní vidět značné propojování vlastních 

zkušeností s úkoly zadanými na pracovním listu. Ty pak pro ni vystupovaly jako snadné, 

do uvažování zapojila faktor pravděpodobnosti.  

Po vystoupení z autobusu skupina dopisovala úkoly pracovního listu. Dívky se chlapci 

stranily a chtěly bez něj odpovídat na otázky, zde jsem je upozornila, aby ho vyhledaly 

a spolupracovaly s ním. Dívky chtěly zapsat čas jízdy:  

Dívka 1: „Mně vyšlo 6 minut, protože cestou hodně nastupovalo lidí a protože 

se hodně stavělo. Můžu to tam napsat?“  

Chlapec se nenápadně ozval: „Mně vyšlo 5:42.“  

Učitelka: „Ty jsi to měřil stopkama? Nebo čim?“  

Chlapec: „Ne, hlavou.“  

Dívka 1: „Mně to přijde blbost, protože jsme nastoupili a bylo 26, a když jsme 

vystoupili, bylo 32.“  

Dívka 2: „My jsme vyjeli trochu později, protože Lada zařizovala ty lístky, takže 

jsme nevyjeli přesně.“ 

Dívka 1: „Jo ahá.“ 

Dívka 2: „Navíc nikdy ten autobus nevyjede přesně, možná jo, ale to by byla jen 

náhoda.“ 

Při této situaci vidíme, jak zdánlivě nespolupracující tichý chlapec, který po celou dobu 

první jízdy autobusem nemluvil, se musel (i dle jeho následujících slov) celou cestu 

soustředit na koncentrované počítání. Sám pak v diskuzi hodnotil, že to nemusí být úplně 

přesný čas, ale že on neměl mobil, aby si to změřil. Já jako učitelka i ostatní dvě dívky 
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jsme ho velmi podcenili a já osobně jsem o něm smýšlela jako o členovi, který nechce 

pracovat.  

Dále z ukázky vidíme, že dívka 1 si nejspíše neuvědomila, že se jednotka minuty 

dá rozdělit na menší části, tedy že konečný čas může být menší, než 6 minut. Dle její 

pohotové reakce usuzuji, že mohla být omezena hodinami z autobusu, které ukazují pouze 

celé minuty a nikoli vteřiny. 

Děti po předání druhé obálky byly zklamané, že nepojedeme dál, ale budeme se vracet. 

Druhým zklamáním pro ně bylo, že se v obálce neukrývá další tabulka pro cestu zpět, ale 

jiné úkoly. Vzaly si tabulky, které zbyly z prvního úkolu a aniž bych je k tomu vyzvala, 

samy si přepsaly názvy zastávek a po trase zpět tabulku vyplňovaly. Při plánování 

experimentu mi také přišlo škoda, že jedeme tak krátkou trasu, ale v čase kroužku 

(1 hodina) se bohužel více jízd nemohlo stihnout. Už takto byl čas nabitý a naplánovaný na 

minuty. Po příjezdu na konečnou si dívky mezi sebou spontánně začaly kontrolovat 

tabulku. 

Zelená skupina si před nástupem do jejich autobusu rozdělila role. Chlapec řekl: „Ty 

prostě spočítáš, kolik je tam žen, ty kolik mužů a já kolik je tam dětí.“ Všichni souhlasili 

a začali nahlížet do tabulek. Po chvíli se chlapec ozval:  

Chlapec: „A co znamená ten křížek?“  

Dívka 1: „To třeba značí ty kilometry? Jako že když třeba nevíme, kolik má 

ta přímka, tak to označíme X.“  

Učitelka: „A proč to u některé zastávky je a u některé není?“  

Dívka 2: „Protože ty ostatní jsou víceslovný.“  

Chlapec: „Ne, já vim, já vim. Byli ťuk ťuk a napsali je tam, a nebo je nemáme 

počítat.“  

Dívka 1: „To bysme nepočítali nic.“  

Učitelka: „Tak se poďte podívat třeba támhle na jízdní řád, jestli z toho něco 

nevyčtete.“ 
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Po chvíli nahlížení do jízdního řádu děti začaly číst vysvětlivky ke značkám a dočetly se, 

že X znamená zastávka na znamení. Učitelka na svou otázku, co je tím myšleno, dostala 

pohotovou a správnou odpověď. Musím podotknout, že zjistit, co znamená X u zastávky, 

nebylo pro tuto skupinu žádným úkolem zadáno. 

Představa značky X u dívky 1 přinesla dvě zjištění. Nechápe, co se skrývá pod pojmem 

přímka, chce jím označovat její neznámou délku. Když pomineme nesprávné použití 

pojmu přímka a dosadíme si za něj např. pojem úsečka, tak stejně musíme konstatovat, 

že představa dívky je nejspíše značně omezena na jednu zkušenost s označováním 

neznámé za počet kilometrů. Dívka se nezamýšlí nad znakem X v souvislosti s jízdou 

autobusem, vyčleňuje tento znak ze souvislosti a hledá pro něj význam v oboru 

matematiky, který doposud poznala a je mu na základní škole vyučována. 

Dívka 1 zelené skupiny byla před nástupem do autobusu zmatená z tabulky, ptala se: „Co 

je to to Nastoupili a Jeli? Co s tím máme dělat?“ Jelikož přijížděl autobus, nedostala na 

tuto otázku odpověď. Chlapec se posadil ke svému kamarádovi z jiné skupiny a dívky se 

začaly rozhlížet kolem sebe, počítat cestující a něco do tabulky zapisovat. 

Nekomunikovaly spolu ani s nikým jiným, přesto i dívka 1 po výstupu z autobusu tabulku 

doplnila. Osobní zkušenost s nástupem, jízdou a výstupem jí nejspíš dala odpověď na její 

předchozí otázku. 

Při společné kontrole tabulky, ke které vyzvala kolegyně Jana Loulová, chlapec upozornil 

na řidiče, kterého by podle něj do jízdy také měli počítat. Dívky s ním souhlasily a od této 

chvíle ho do cestujících zahrnovaly. Domnívám se, že k tomuto faktoru v přímém 

cestování autobusem spíše dojde, než při cestování s  krabicí a řidičem, který ji „veze“ nad 

hlavou. Je třeba tento problém diskutovat, případně si odhlasovat, zda ho při jízdě budeme, 

či nebudeme počítat. Je třeba zmínit jeho úlohu, která je velmi odlišná od cestujících, 

a také fakt, že na konečné zastávce sice všichni vystupují, ale on ne. Otázka výhodnosti 

započítání této osoby do tabulky autobusu je nasnadě.  

Chlapec dál vyjadřoval velké rozhořčení z toho, že nemůže doplnit celou tabulku, protože 

nastoupili až na třetí zastávce jízdy označované v tabulce. Chtěl jít ke spolužákům 

a opisovat jejich zápis. Po několikerém upozornění učitelkou, ať doplňuje jen to, 
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co opravdu ví, stále nebyl spokojen. Nedokázal nejspíše přijmout, že zadaná úloha nemůže 

mít úplné řešení. 

Jelikož měla zelená skupina díky prvnímu zadání velmi krátkou první trasu, a tedy i práci 

s tabulkou, byla jí pro zpáteční cestu přiřazena pouze práce s ní. Skupina se měla stát 

expertem na tabulku, a proto jsem jí nezadávala jiné úkoly, které by ji rozptylovaly. 

Chlapec před zpáteční jízdou opět rozdělil role, kdy jedné dívce řekl, aby počítala jen 

muže, sobě zadal úlohu počítat jen ženy a poslední dívce řekl, že na ní není spoleh a proto 

jí nic nezadá. Ohradila se, ale zůstalo to bez odezvy. Rozdělení rolí se pak při tomto úkolu 

ukázalo jako nevýhodné, protože rozkládání na ženy a muže neobsahovala, skupina se pak 

nemohla konečného počtu dobrat. Faktor řidiče, kterého započítávali do jízdy, jim situaci 

dále ztížil, protože na konci nevystoupil, zpětně pak několikrát tabulku přepisovali. 

Chlapec na konci společné kontroly tabulky vyřkl:  

Chlapec:„Je nějakej rozdíl mezi…jestli někdo jí eee jako jede, a nebo řídí? Jako je 

v tom rozdíl? Jako jestli to máme počítat? 

Učitelka: „No to možná je rozdíl, jestli jako jede nebo řídí.“ 

Chlapec se zděsil: „Jako všechno zase přepisovat?“  

Dívka 2: „To jenom vodečteš jednu.“  

Dívka 1: „Řeknem, jako že sme se tak dohodli.“  

Při kontrole tabulky pro cestu zpátky chlapec zaznamenal a upozornil na fakt, že řidič 

na konci nevystupuje. Začal tedy sám pochybovat o svém původním tvrzení, že by se řidič 

měl do tabulky počítat. Velmi trefně pojmenoval rozdíl mezi cestujícími a řidičem, což byl 

jasný argument pro to, aby do jízdy nebyl započítán. Zhrozil se nad předěláváním tabulky, 

a v tomto okamžiku dívka 2 ukázala svůj vhled do problematiky. Škoda, že kolegyně 

nenechala vyjádřit k otázce chlapce zbylé dvě dívky, ale hned reagovala ona. 

Červená skupina vyplňovala tabulku bez problémů, jedna dívka dokonce doplnila tabulku 

zpětně od počáteční stanice, i když sama nastoupila na druhé zastávce. Kolegyně ji 

nevhodně v jejím vyplňování brzdila, dívka se pak bránila slovy: „Proč bych to nemohla 

vyplnit, dyť je to logický!“ Dívka o možnost doplnění tabulky několikrát u kolegyně 

bojovala, i když jí to dovoleno nebylo, nakonec ji stejně vyplnila. Ukázala svůj vhled do 



72 
 

úlohy, kdy dle logické dedukce byla schopna doplnit do tabulky cestující, kteří nastoupili 

a jeli z počáteční zastávky. 

Otázky pro cestu zpět přišly dvěma dívkám, u nichž se projevovaly již pubertální znaky, 

velmi vtipné. Celou dobu se smály, upozornění na chování parodovaly. 

Organizace a bezpečnost 

První outdoorová výuka během kroužku matematiky s sebou nesla mnoho obav, a proto 

jsem bezpečnosti a organizaci věnovala nemalou pozornost. Každá skupina měla u sebe 

přítomného učitele, který měl na práci dohlížet a při nebezpečí zasáhnout. Barvy 

jednotlivých skupin nebyly vydány jen pro rozdílné pojmenování, ale zvláště z důvodu 

bezpečnosti. 

Pedagogický takt 

Každá lektorka se snažila dodržet mé doporučení – nechat děti pracovat samostatně, dbát 

na čtení s porozuměním a na bezpečnost. Dařilo se to z většiny plnit, i když každá (včetně 

mě) byla hlasově přítomná více, než bylo třeba. Přítomnosti parazitických výrazů 

a zbytečných neadresných hodnocení jsme se žádná úplně nevyhnula.  

Texty v pracovních listech byly napsány tak, aby hlasová přítomnost učitele týkající 

se obsahu činnosti nebyla vůbec potřeba. Žáci očividně nebyli zvyklí pracovat bez 

pomocné ruky učitele, po přečtení textů na ně patřičně nereagovali, nejspíše nečetli 

s porozuměním. Se spoluprací měla tato skupina od počátku také velký problém, i když 

se jedná o 5. třídu ZŠ a mohly bychom předpokládat, že by mohla být samozřejmou 

výbavou takto starých žáků. Trpělivost má a mých kolegyň tedy nebyla natolik velkorysá, 

někdy jsme reagovaly zbytečně, děti by se k reakci dobraly chvíli po nás samy. Často jsme 

činnost řídily, žáky přespříliš organizovaly. 

Přínosy 

Skupina, která v předešlé práci ve třídě měla veliký problém se vzájemnou komunikací, 

byla touto aktivitou přiměna ke spolupráci. Společná práce venku, za kterou zodpovídal 

každý člen skupiny, dokázala spojit takové žáky, jež spolu v předchozích hodinách 

odmítali promluvit jediné slovo.  
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Práci s tabulkou děti braly jako samozřejmost, ani jeden žák neměl potřebu se doptávat, 

co jaký řádek znamená. Jediný problém vznikl při sporu, zda počítat či nepočítat řidiče, 

což se při práci s krabicí představující autobus nejspíš nestane.  

Díky opravdovému cestování autobusem a dílčím otázkám pracovních listů či otázkám 

kolegyň si děti osvojily nové znalosti a dovednosti. Seznámily se s jízdním řádem 

a naučily se v něm orientovat, dokázaly z něj vyčíst, na jaké zastávce se nacházíme, kolik 

minut by měla trvat trasa do cílové stanice. Osvojily si správné návyky při jízdě veřejným 

dopravním prostředkem, zjistily, co vše musí řidič při jízdě zajistit. Chápou obsah pojmu 

bezbariérovost a takovou jízdu správně označí. Poznají a patřičně zareagují na zastávku 

označenou symbolem „na znamení“. 

Prožitek tabulky, tedy hlavní důvod, proč byl tento projekt realizován, byl uskutečněn 

v plné míře. Při práci s ní děti nepocítily žádný problém, vnímaly ji jako přirozenou věc, 

která je pouhým pomocníkem pro záznam cesty či prostředkem, díky kterému si mohou 

znovu vybavit potřebné informace.  

Skupina prohloubila vzájemné vztahy, počala se vzájemnou komunikací (byť někdy 

s náznakem agrese). Pokud by se v podobných projektech pokračovalo, dalo by se 

předpokládat, že se vztahy ve skupině budou zlepšovat. 

U starších žáků, jak se ukázalo u experimentu A1, může být pokládáno ježdění s krabicí 

představující autobus za dětinské. Proto experiment tohoto druhu je, podle mého názoru, 

vhodné zařazovat pro starší žáky, pokud je chceme seznámit s didaktickým prostředím 

Autobusu. U žáků, kteří se neučí dle učebnic Hejného a kol. od první třídy, navíc není 

budována potřeba zápisu během několika let, ale předpokládáme zrychlený průběh přijmutí 

tabulky. Tento způsob opravdového prožití jízdy s tabulkou v ruce, která nám zpřehlední 

jízdu a pomůže zpětně jízdu vybavit, se zdá být jako velmi vhodný.  

Doporučení pro příští experiment 

Pokud by byl další experiment plánován pro stejnou skupinu, bylo by vhodné zařadit delší 

jízdu autobusu z počáteční stanice a nesledovat již více jevů, než právě cestující. 

Dominantní by pak byla práce s tabulkou. Domnívám se, že by díky dalšímu opravdovému 
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prožitku jízdy autobusem došlo k upevnění všech prvků tabulky. Takový experiment by ale 

vyžadoval více času než hodinu, kterou kroužek matematiky má doposud k dispozici.  

 

3.4.6 Experiment P – Parkety aneb Projektantem na jednu hodinu 

Charakteristika skupiny 

Jedná se o stejnou skupinu jako u experimentu A2.  

Charakteristika prostředí 

Nádvoří školy FZŠ Barrandov II, které je vydlážděno čtvercovou dlažbou. V okolí jsou 

zelené plochy se stromy. 

Úvodní zamyšlení před realizací 

Vydlážděný prostor před budovou ZŠ Barrandov II mi vždy připomínal čtvercovou síť, 

a proto jsem se zmíněné podobnosti rozhodla využít ve hře na projektanty, kteří navrhují 

tři projekty využívající tohoto prostoru ke zděnému bazénu, letnímu kinu a zimnímu 

kluzišti. 

Žáci měli pro vydláždění projektu využít katalog s dlažbou, která je aplikací 

matematického prostředí Parkety, a vypracovat tak podle zadaných podmínek návrh na 

výstavbu bazénu/kluziště/letního kina. 

Zadání na pracovním listu jsem zvolila opakovaně kvůli rozvoji čtení s porozuměním, 

které dle mého předchozího pozorování většina dětí dostatečně dobře neovládá. 

Kolegyně byly poučeny, aby upozorňovaly na plnění zadání a co nejméně ho tlumočily 

vlastními slovy. Muselo tak docházet ke komunikaci mezi žáky navzájem, nikoli mezi 

učitelem a žáky. 

Příprava 

Dětem na začátek hodiny řeknu:  

Škola si žádá upravit velké nádvoří školy. Vedení zvažuje 3 různé varianty: zděný 

bazén, kluziště a letní kino. Na jednu hodinu si zahrajeme na projektanty a pokusíme 

se vytvořit návrh těchto tří staveb dle zadání, které dostanete. 
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Následně si žáci dobrovolně zvolí skupiny a losem jeden z projektů. 

Přesuneme se ven, vysvětlím jim, na jakém místě budeme pracovat, rozdám všem 

kostičkovaný papír a katalog dlažby84 a začne vlastní práce žáků dle jednotlivých zadání85.  

Alespoň 10 minut před koncem kroužku chci věnovat prezentaci jednotlivých projektů.  

Realizace 

Datum 23. 11. 2015 

Časové rozmezí 14:00 – 15:00 

Počet účastníků 9 

Pohlaví účastníků 6 dívek, 3 chlapci 

Místo 
nádvoří před FZŠ Barrandov II (před přestavbou – při konání 

experimentu bylo vydlážděno čtvercovou dlažbou) 

Pomůcky 
pracovní listy se zadáním projektů, katalog dlažby pro každou 

skupinu, kostičkovaný papír se čtverečky 1x1 cm 

 

Průběh 

Nejprve došlo k nezbytnému obléknutí skupiny do teplého oblečení a následně se již vše 

odehrávalo na venkovních pozemcích školy. Připravené pracovní listy se třemi různými 

úlohami jsem se rozhodla nenásilně rozdělit do tří přibližně stejných skupin.  

Za základní jsem pokládala vymezení prostoru, v kterém se projekty mohly realizovat. 

Zmínila jsem základní jednotku 1 čtvercové dlaždice (zmenšené a půdorysem zakreslené 

na čtverečkovém papíru), se kterou je nutné pracovat. Následně se jednotlivé skupiny 

pustily do práce dle zadání na pracovních listech.  

Projekt letního kina si vybrala trojice dívek a s velkým zaujetím se hned pustila do práce. 

Jedna dívka vystupovala po celou dobu jako velmi dominantní, ujímala se vždy slova 

první, rozdělovala práci a vysvětlovala pojmy, kterým ostatní dvě dívky nerozuměly. 

                                                
84 viz příloha č. 9 
85 viz příloha č. 10–12 



76 
 

Každá skupina měla vypracovat alespoň tři různé návrhy dle zadaných omezení, ale jakým 

způsobem bude práce ve skupině rozvrhnuta, to už zadáno nebylo. Tento tým se rozhodl 

společně vyměřit plochu letního kina, tvar si zvolil obdélníkový. Jedna dívka odkrokovala 

počet dlaždic strany a a druhá dívka počítala dlaždice na straně b, všechny dívky si vzaly 

vlastní čtverečkovaný papír a tvar si na něj překreslily. Následně začaly s vybíráním dlažby 

k jednotlivým úkolům. Každá z dívek se dále zhostila jednoho zadání. Po rozdělení úkolů 

spolu žačky přestaly komunikovat, stalo se, že počítaly stejné věci několikrát (např. obsah 

a obvod obdélníku, který měla každá stejný). Jedna z dívek se ocitla v krizi a nevěděla, jak 

vypočítat obvod, ale žádná z dívek si jejího tápání nevšímala. O radu si přímo neřekla, 

dívala se kolem sebe a opisovala to, co viděla u spolužaček. Dívka, která na začátku 

rozdávala práci, měla velmi brzo hotovo, a proto začala počítat i kolik se ušetřilo s danou 

dlažbou a na kolik peněz by vyšla dlažba jiná. I přesto, že se celou dobu počítalo s velkými 

čísly, dívky neprojevily potřebu pro použití kalkulačky. Skupina se po naplánování 

povinných návrhů vrhla do nepovinné části práce – návrhu vybavení místa. Dívky nejprve 

chtěly obsadit židlí každý čtvereček, následně se zamýšlely nad prostorem pro plátno, pak i 

pro nohy. Proto se rozhodly umístit jednu židli na čtverečky čtyři a plátno chtěly od místa 

pro sezení oddělit uličkou z jedné řady čtverců. Po ověření v terénu zjistily, že by z plátna 

nic tak blízko neviděly. Ozvala se jedna členka s vlastní zkušeností z návštěvy malého 

kina, kde si prý krokovala vzdálenost čtyřmi velkými kroky od plátna, což demonstrovala i 

zde a mezera jí tak vyšla na deset řad čtverečků. Všechny dívky s tímto návrhem souhlasily 

a šly spočítat, jakou že kapacitu lidí by jejich kino nakonec mělo mít. Při společné 

prezentaci vlastní práci hodnotily kladně, spolupráci vyzdvihovaly jako dobrou, mluvily o 

vzájemné pomoci a za zásadní prohlašovaly jejich rozdělení úkolů, kdy každá dělala jeden 

ze tří návrhů.  

Skupina o třech chlapcích si dobrovolně vybrala projekt Zděný bazén. Od počátku žáci 

pracovali velmi nesystematicky a zmateně. Vybírali dlažbu, aniž by si dočetli zadání, a na 

to, aby šli vyměřit prostor pro bazén a odpočinkovou zónu je kolegyně musela několikrát 

odesílat. Až po třetím upozornění ji poslechli. Každý krokoval jinak velký bazén, ke shodě 

nedošlo a jeden chlapec začal rovnou se zakreslováním. Zadání chlapci nedočetli, 

nedláždili prostor pro odpočinkovou zónu okolo vymezeného bazénu, ale ihned započali 

s dlážděním prostoru i pro bazén, při tom ale nepočítali s jeho hloubkou. Po deseti 



77 
 

minutách dohadování se vrátili ke čtení zadání, ale i když si jednoznačné věty četli znovu, 

nedokázali se na jejich významu shodnout. Kolegyně je dovedla k tomu, aby četli další 

podmínky zadání. Nejlevnější variantu prohlásili za hotovou, i když ani jeden z chlapců 

ceny neověřoval. Jeden chlapec pouze seděl, druhý se snažil pořád číst zadání a nemohl ho 

pochopit, i když se kolegyně snažila o vysvětlení, třetí chlapec sám počítal a s nikým 

nekomunikoval. Dvacet minut před ukončením práce jeden člen skupiny začal prohlašovat, 

že je to moc těžké, následně chtěl celý bazén zmenšovat, aby nemusel mnoho počítat. 

Jeden druhému tahal z ruky papíry a započalo se se zmenšováním bazénu na 2x2 

čtverečky. Kolegyně je upozornila, že by se do takového bazénu nikdo nevešel a snažila se 

je nabádat k rozdělení práce. Dva žáci začali s intenzivní prací, ale jeden se stále 

rozčiloval: „Když nám na to dá škola jen 45 minut, tak co jako chce?“ S prací ale 

v posledních pěti minutách započal i on, každý pak vymýšlel svůj vlastní návrh s odlišnou 

velikostí bazénu. Při společné reflexi všichni tři mluvili o špatné komunikaci, o nemožnosti 

se shodnout na velikosti bazénu. Po mých několika otázkách stále nedokázali navrhnout, 

co by se příště mělo udělat jinak, aby se práce dařila. Proto jsem je vyzvala, aby si 

poslechli strategie ostatních skupin a zkusili na nich najít něco, co by mohlo fungovat 

i v jejich případě.  

Poslední skupina čítající tři dívky, si zvolila návrh zimního kluziště. Členky dále budu 

označovat písmeny A, B a C. Skupina ihned započala s krokováním a zapisování 

do čtverečkovaného papíru. Dívky se po chvíli nemohly dohodnout, kde bude kluziště 

umístěno a jak bude vypadat. Dívka A ho chtěla umístit na zelenou plochu vedle dlaždic, 

další návrh dívky C byl vystavět výtah a kluziště udělat na střeše. Upozornila jsem skupinu 

na zadání, které musí dodržet. Znovu si ho tedy přečetly a začaly jednat podle něho. 

Většinu práce celá skupina nechala na dívce A, která zakreslovala i počítala návrhy. Říkala 

si o pomoc, ale zbylé dvě žačky ji dalších pět minut nechaly pracovat bez pomoci. 

Při počítání obvodu a obsahu obdélníku se začaly zapojovat všechny a dále se snažily 

o spolupráci. Začaly s vybíráním nejhezčí dlažby, proto jsem poklepala prstem na zadání 

a okamžitě pochopily, přečetly si podmínky prvního návrhu a započaly se zkoumáním 

nejlevnější dlažby. Dívka C velmi účinně vypočítala a popsala katalog cenami za jednu 

dlaždici. Postupně zjistily, že všechny tvary dlaždic do navržené odpočinkové zóny 

nenapasují, a proto nemohou vzít úplně nejlevnější dlažbu, ale tu nejvýhodnější, která 
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do jejich tvaru bude sedět. Pět minut před koncem práce dívka B navrhla, že každá bude 

od této doby pracovat na jednom zadání, protože jinak práci nestihnou. Ostatní dívky 

ji však neposlouchaly, dívka A nadále pracovala na prvním zadání, dívka C ji pozorovala 

a dívka B sama započala svou navrhovanou práci na dalším zadání. Když bylo první 

zadání dokončeno, tak si dívka A vzala rozdělané druhé zadání od dívky B, aniž by s ní 

započala nějakou komunikaci. Opět se na dívku A ostatní pouze dívaly. Práce z časových 

důvodů musela být ukončena. Při reflektování dívka A mluvila o hrozné spolupráci, 

doptávala jsem se na konkrétní pojmenování problému, a v tom do rozmluvy vstoupila 

dívka B: „Já jsem třeba dívce A dávala ten papír, ať dělá další úkol a nechtěla si“ (dívá se 

na ni). Dívka A odpověděla: „Tak sem se bála, no, co máš.“ Dále situaci dívky nechtěly 

komentovat.  

Výsledky návrhů se velmi různily. První skupina vypracovala všechny tři návrhy 

i s nepovinným návrhem vybavení místa. Druhá skupina vypracovala tři návrhy týkající 

se pouze prvního zadání, každý člen této skupiny pracoval na svém vlastním návrhu 

bazénu. Třetí skupina vypracovala téměř dva návrhy dle prvního a druhého zadání. 

 

Výsledky experimentu 

Reflexe 

Dobrovolné zvolení úkolu, které se lišilo od připravovaného losu, dle mého názoru mohlo 

vést k pozitivnímu přístupu žáků a k lepším výsledkům práce. Nemohu konstatovat, 

že tomu tak bylo, protože nevím, co by nastalo v případě, když by se zadání losovala. 

Skupina dětí navštěvující tento kroužek má značný problém s komunikací a spoluprací. Při 

tvorbě projektu jsem vymýšlela takové činnosti, aby interakce byla alespoň v části nutná 

a docházelo tak k rozvoji schopnosti spolupracovat. Projekt dával takovou volnost, aby si 

množství spolupráce mohla skupina určit dle vlastních preferencí.  

Jednohodinová hra na projektanty všechny zúčastněné zaujala. Každý žák měl velké 

množství nápadů, které ne vždy uměl udržet v mezích zadání či je nedokázal 

zprostředkovat skupině. Ukázalo se, že problém komunikace a spolupráce je ve skupině 

hlubší, než se předpokládalo.  
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Organizace a bezpečnost 

Počasí venku nebylo přívětivé, a proto jsem děti vyzvala k důkladnému obléknutí 

do teplého oblečení. Před vlastní prací žáků byl vymezen prostor, v kterém se budeme 

pohybovat, nikomu nebylo dovoleno odcházet z pozemků školy. Ke každé skupině byl 

přiřazen jeden učitel, který zde zastával úlohu rádce a kontroloval, zda děti postupují dle 

zadání. Při odklonu od zadání rádce upozorňoval na jeho znění a byl zde připraven pomoci 

s jeho pochopením.  

Pedagogický takt 

Původní myšlenka učitele jako rádce byla naplněna, děti tak pocítily i zátěž nad 

zodpovědností za výsledky jejich práce. Já i kolegyně jsme dětem naslouchaly, 

aktivizovaly jejich práci, dbaly na bezpečnost a slušné jednání ve skupině. 

Přínosy 

Prostředí Parkety v učebnicích Hejný a kol. dětem zprostředkovávají zkušenost s analýzou 

a syntézou rovinných útvarů. 86 V tomto případě docházelo k propojování rovinných útvarů 

s útvary prostorovými. Rovinné útvary se stávaly nákresem útvarů prostorových – parkety 

se proměnily v dlažbu, kterou je potřeba vydláždit konkrétní prostor žáky stanovený. 

Žáci si na vlastní praktické zkušenosti s krokováním výměru projektu uvědomovali obvod 

a obsah zakresleného polymina ve čtvercové síti. Po této praktické zkušenosti si mohou 

lépe uvědomit souvislost mezi nákresem a reálným prostorovým objektem.  

Po celou dobu práce byli žáci vedeni k rozvoji argumentace, kdy po nich bylo žádáno 

obhájení projektových řešení. 

Doporučení pro příští experiment 

Další experiment na stejné ploše a se stejnými podmínkami již není možné realizovat, 

protože v období jara 2016 bylo nádvoří předlážděno zámkovou dlažbou. Obdobný projekt 

lze realizovat pomocí křídou namalované čtvercové sítě či sítě vytvořené z provázků.  

                                                
86 HEJNÝ, M et al. Matematika: příručka pro učitele pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 
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Zadání i jednotlivé úkoly jsou dle mého názoru přiměřené věku žáků 5. ročníku. 

Nepřiměřený byl opět čas. Projekt by se dal realizovat a rozšířit i jako celodenní, aby práce 

nebyla povrchní. Žáci, kteří neumí svou práci rychle zorganizovat, by tak dostali více času 

a nebyli by tak pod neustálým tlakem.  

Pokud by další experiment probíhal se stejnou skupinou, bylo by vhodné plánovanou 

činnost směřovat k intenzivní spolupráci celé skupiny, a to s mnohem jednodušším 

matematickým obsahem, než byl zvolen nyní. 

 

3.4.7 Experiment SM – Stavba monumentu 

Charakteristika skupiny 

Jedná se o stejnou skupinu jako u experimentu A2 a P. 

Charakteristika prostředí 

Třída jedné z pátých tříd FZŠ Barrandov II. 

Úvodní zamyšlení před realizací 

Jedinou výukou, která neprobíhá venku a bude zveřejněna, je výuka zaměřená na třídu 

jakožto podnět. Třída se zde stává zajímavou úplně jiným způsobem, než jsme 

na to doposud zvyklí.  

Hodina bude zaměřená na stereometrii, odhady objemu a povrchu těles, rovnováhu 

a těžiště těles, rovinovou souměrnost, a to vše v prostoru třídy s materiálem, který každá 

třída obsahuje – se stoly a židlemi.  

Hodinou jsem se snažila plnit i dlouhodobé cíle: učit se prožitkem, rozvíjet schopnost řešit 

problémy a poskytnout prostor pro komunikaci a spolupráci. 

Jelikož tématem byl monument (památník), rozhodla jsem se ho spojit s aktuálně 

proběhlým pražským ohňostrojem, který se poprvé konal na Vítkově. Asociací k Vítkovu 

přejít k bitvě na Vítkově a třetí největší jezdecké soše v Evropě. Případné nastolení tématu 

politického zneužití historie, ke kterému zde docházelo, bude nasnadě. Mělo by se tím 

podařit naplnit mezipředmětové vztahy týkající se předmětu Člověk a jeho svět.  
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Příprava 

Na úvod bude připravena evokace na téma památník. Evokace proběhne ústně od žáků, vše 

pak budu zapisovat na tabuli.  

Zeptám se na tyto otázky:  

Kde byl letošní pražský ohňostroj? (Vítkov) 

Byl tam někdo? Je na tom kopci něco zvláštního, stojí tam něco? 

Na projektoru ukážu fotky Národního památníku na Vítkově. 

Co je to památník?  

Chci dojít přibližně k tomuto: objekt, místo, kde si připomínáme osobu, která je již 

obvykle po smrti, anebo nějakou významnou událost, která se stala a která by se měla 

připomínat. 

Co všechno může být památníkem? (sochy, sousoší, fontány, monolity anebo celé 

parky, náhrobní kameny, které vidíme na hřbitově ad.) 

Ukážu další fotky památníků na projektoru. 

Seznámím děti s činností, která nás čeká, a dám jim tato pravidla:  

Není určeno, komu nebo čemu je stavba určena. 

Objekt musí být rovinově souměrný.  

Nejprve proběhne společné základní zamyšlení nad materiálem, „lešením“, 

budoucím vzhledem. Můžete navrhovat na tabuli, na papíře, diskutovat.  

Až po zamyšlení je možná vlastní práce dětí – k ní je určen materiál, který 

se nachází ve třídě (nesmí se využívat prostoru třídní učitelky) – lavice a židle.  

Dbáme na bezpečnost svou i druhých.  

Rovinovou souměrnost si vysvětlíme pomocí zrcadla a osové souměrnosti, kterou žáci již 

budou znát. Najdeme ve třídě objekty, které jsou rovinově souměrné podle alespoň jedné 

osy. 
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Případné pojmenování monumentu vzejde od dětí.  

V závěru hodiny dojde k reflektování průběhu a výsledku práce.  

Realizace 

Datum 4. 1. 2016 

Časové rozmezí 14:00 – 15:00 

Počet účastníků 9 

Pohlaví účastníků 3 chlapci, 6 dívek 

Místo třída jedné 5. třídy na FZŠ Barrandov 

Pomůcky židle, stoly, projektor, fotografie monumentů v elektronické podobě 

 

Průběh 

Tři dny před kroužkem se konaly oslavy Nového roku, a proto jsem se ptala dětí na zážitky 

z onoho dne spojené s ohňostroji. Zeptala jsem se dětí, zda se byl někdo dívat na letošní 

pražský ohňostroj (měla jsem ho v plánu pustit ze záznamu, ale bohužel tento den 

nefungovala ve třídě technika). Jeden chlapec se na něj dívat byl, a tak jsme si o něm 

alespoň povídali. Následovaly otázky zaměřené na Vítkov, bitvu, památník, sochu Jana 

Žižky, muzeum a přešli jsme tak k pojmu monument. Společně jsme si na tabuli vytvořili 

myšlenkovou mapu na toto téma, dětem jsem ukázala (bohužel pouze na mobilním 

telefonu) různé monumenty světového významu i onu jezdeckou sochu Jana Žižky. Lehce 

jsem naznačila téma rovinové souměrnosti a nechala si od dětí vysvětlit, co si pod tímto 

pojmem představují. Ke znázornění problematiky rovinové souměrnosti jsme využili 

zrcadlo, ke kterému jsme přikládali různé věci, které se ve třídě zrovna nacházely 

(pravoúhlý trojúhelník, lasturu, penál apod.) 

Žáci se dozvěděli, co bude náplní dnešní hodiny – „hrát si s velkým legem“, tedy postavit 

památník/monument ze židlí a stolů přítomných ve třídě, vyjímaje stůl a židli paní učitelky, 

a to rovinově souměrný alespoň dle jedné roviny, kterou si sami žáci stanoví. Dopředu 

nebylo určeno, komu nebo čemu má být památník určen. Děti byly velmi překvapené, 
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dokonce se obávaly, zda s nábytkem smí hýbat a zda nedostanou vyhubováno od vedení 

školy. Ujistila jsem je, že odpovědnost beru na sebe a vyzvala je k diskuzi. Prvním úkolem 

bylo domluvit se, jak bude monument vypadat, naplánovat jeho svatbu podrobněji a také 

experimentovat s materiálem (objevovat jeho vlastnosti, otáčet atd.). Některé děti se 

o diskuzi snažily, ale bylo znát, že se nemohou dočkat, až se materiálu chopí, a tak byla 

diskuze velmi krátká. Žáci se shodli na jednom z prvních návrhů, který se objevil, 

a problematiku výstavby řešili až v průběhu. K experimentování s materiálem i přes 

opakované výzvy vůbec nedošlo, žáci stavěli monument do výšky a všechny předměty 

sestavovaly na sebe v takové pozici, jak je běžně ve třídě používají. Vznikl tento 

monument, který byl postaven na jejich počest, tedy monument matematického kroužku 

pátých tříd.  

 

Obr.  3.18 

V průběhu stavby žáci řešili problém s různou výškou stolů a židlí a až na detaily 

si s problémem dokázali poradit. S výsledkem práce byli žáci velmi spokojeni a toužili 

si monument vyfotografovat. Před demolicí se ozývaly hlasy, aby byl monument ve třídě 

ponechán, což jsem bohužel nemohla dovolit, poněvadž nejsem na škole stálým učitelem 

a neměla jsem možnost se dohodnout s kmenovou učitelkou této třídy. 
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Před demolicí jsem vyzvala žáky, aby se na svou stavbu zadívali a zkusili se zamyslet, jak 

ji stavěly, zda na stavbě neshledávají něco zvláštního. Protože žáci nic neviděli, jejich 

pozornost jsem zaujala tentokrát konkrétněji, a to výzvou, aby se podívali, jakým 

způsobem a v jaké pozici stavěli všechny stoly a židle. Stále nikoho nenapadlo nic 

zvláštního. Nakonec jsem se jich zeptala, zda by šlo židle a stoly stavět jiným způsobem, 

než jen na své nohy, a v tomto okamžiku se ozvalo několik „Aha“ a „Nojó.“ 

Výsledky experimentu 

Reflexe 

Děti se dle jejich slov v hodinách matematiky na základní škole setkaly s osovou 

souměrností, a tak pro ně nebylo tak těžké rovinovou souměrnost pochopit. Jelikož dosud 

ale neexistovala potřeba takový pojem používat, nepodařilo se mi ukotvit ho v aktivním 

slovníku dětí. Pokud se ale ve vyšších ročnících či na střední škole s takovým pojmem 

setkají znovu, domnívám se, že jim jeho obsah bude zřejmý. Z promluv jednotlivých žáků 

a z výsledku stavby bylo zřejmé, že pojem rovinová souměrnost byl pochopen. 

Jelikož neproběhla důsledná diskuze nad plánovanou stavbou, vznikal monument dle 

momentálních nápadů dětí. Nesplnil se tak plán, kdy žáci mají zkoumat materiál, jeho 

těžiště, tvar apod. Pokud by se činnost opakovala, věřím, že by se objevovaly mnohem 

kreativnější nápady a více by se využívaly vlastnosti jednotlivých těles. 

Organizace a bezpečnost 

Jelikož se jednalo o činnost netradiční a při nešetrném zacházení by mohl hrozit pád 

nábytku na žáka, tak jsem několikrát velmi důrazně upozorňovala na bezpečné zacházení 

a celou dobu jsem dbala na dodržování tohoto pokynu. V jednom okamžiku jsem 

v průběhu stavby musela činnost úplně zastavit a vyzvat žáky k vytvoření nějaké pomůcky, 

díky které by mohli předměty stavět bezpečněji do výšky, než je zvedat nad hlavu. 

Tak vznikl nápad s lešením. V průběhu stavění se žádnému žákovi nic nestalo 

Pedagogický takt 

Byla jsem zde přítomna jen jako rádce, objevování jsem se snažila nechat na žácích. 

Při nedodržování bezpečnostních pokynů jsem však zasáhnout musela. Vhodnými 

otevřenými otázkami jsem se snažila v dětech probudit kreativní myšlení. Povzbuzovala 
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jsem několikrát k diskuzi, se kterou má tato skupina od počátku kroužku velký problém. 

Žáci na diskuzi a spolupráci nejsou vůbec zvyklí, ale každým kroužkem se v této zásadní 

problematice posouvají dopředu, i když velmi pomalu.  

Přínosy 

Díky této hodině si děti názorně zažily, co znamená pojem rovinová souměrnost, a ujasnily 

si pojem osové souměrnosti. Největší přínos vidím v rozvoji spolupráce a komunikace, 

se kterou má skupina velký problém, při tom se jedná o pátou třídu, kde by se dalo 

předpokládat, že již tuto zásadní problematiku mají osvojenou. 

Nemalý přínos hodiny také spatřuji v otevření jiného pohledu na tradiční věci, což vede 

k rozvoji kreativity. 

Rozvíjena byla také vzájemná spolupráce – společnými silami, kdy se zapojil opravdu 

každý, žáci vytvořili něco velkého, významného svým obsahem. Něco, co by sami těžko 

zvládali a na co byli pyšní.  

Doporučení pro příští experiment 

Rozhodně bych doporučila obdobný experiment opakovat i se stejnou skupinou žáků, a to 

z důvodů zmíněných v části Reflexe.  

Doporučuji příště přímo vyhradit čas pro zkoumání materiálu a oddělit ho od samotné 

stavby.  

Experiment by bylo možné uskutečnit i venku na bezpečném rovném místě. Materiál 

pro stavbu je vhodné volit i odlišný, ale rovinově souměrný. Složený však ze složitějších 

tvarů, než jsou tvary kvádru či krychle.  
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Závěr 

Diplomová práce přinesla několik zásadních zjištění týkajících se outdoorové výuky. 

Historické prameny zdůrazňují pozitivní vliv přírody na člověka (Feltre, Komenský, 

Rousseau, Štorch, Reddie, Lietz ad.), známe aktuální výzkumy o pozitivním vlivu přírody na 

učení (Kaplan, Hogan, zpráva National Wildlife Foundation), přesto outdoorová výuka na 

tuzemských i zahraničních školách probíhá spíše ojediněle.  

Pokud specifikujeme outdoorové vyučování na outdoorové vyučování matematice, 

nenalézáme téměř žádné pokusy o její zavedení, natož pravidelné vyučování. Vyučování 

orientované na budování schémat, jež je zpracováno v učebnicích a metodikách Hejného 

a kol., vychází z konstruktivistických zásad a z principu svých didaktických prostředí 

matematiky inspiruje k výuce venku. Zvláště vhodná pro venkovní výuku jsou prostředí 

sémantická či geometrická, tedy Cyklostezky, Bludiště, Autobus, Parkety ad. 

Na Fakultní základní škole Barrandov II a na Krkavčí hoře na Berounsku bylo v průběhu 

jednoho roku pod vedení doktorky Jany Slezákové ověřováno, zda se vybraná didaktická 

prostředí matematiky dají v outdoorovém prostředí vyučovat, zda se žáci v prostředích dobře 

orientují, chápou je a jsou v nich schopni úspěšně řešit úlohy. Pro experimenty bylo vybráno 

několik věkově odlišných skupin žáků ve věku 5 – 11 let, tedy skupin zahrnujících děti 

zvláště ve věku prvního stupně základní školy a přesahujících do věku dětí předškolního 

období. Pestrost skupin byla zajištěna jak věkově homogenními, tak i věkově heterogenními 

skupinami.  

Bylo ověřeno, že outdoorové prostředí dětem umožnilo pochopit prostředí Cyklostezky. 

Orientovaly se v něm (systematicky projížděly jednotlivé stezky, propojovaly schéma mapy 

se skutečností v terénu), byly schopny pracovat s jeho nástroji (mapu stezek využívaly 

k orientaci v terénu, k porovnání jednotlivých kvalit stezek) a zdárně v něm řešily úlohy 

(úspěšně doplňovaly chybějící barvy stezek a názvy uzlů). V prostředí Rodiny 

v outdoorovém zpracování se děti dobře vyznaly (rozlišovaly sourozeneckou, sňatkovou 

a rodovou čáru), úspěšně řešily zadané relační úlohy (dle výsledků pracovních listů). Bylo 

ověřeno, že outdoorové zpracování nebrání v jeho pochopení. Diplomová práce dále 

prokázala, že prostředí Bludiště zpracované pro outdoorovou výuku v otázce pochopení 

a následné úspěšné práce na úlohách neselhalo (děti systematicky prohledávaly jednotlivé 

barevné cesty a bezchybně řešily úlohy na pracovním listu). Dvěma různými outdoorovými 

způsoby zpracované prostředí Autobusu (jízdou s lepenkovou krabicí a jízdou v opravdovém 
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autobusu) byla ověřena jeho úspěšnost. Děti se v prostředí orientovaly (jednaly dle 

přiřazených rolí – řidič, výpravčí, pozorovatel), pracovaly s jeho nástrojem (tvořily a úspěšně 

vyplňovaly tabulku jízdy) a řešily předložené úlohy (výsledky pracovních listů dětí). 

Outdoorová výuka Parket ukázala, že prostředí děti pochopily a zdárně v něm pracovaly 

(krokovaly podlahu, vybíraly vhodné druhy parket/dlažeb a úspěšně jimi pokrývaly 

podlahu/čtverečkovanou síť).  

Některé experimenty naznačovaly, že by úspěšnost outdoorového zpracování prostředí 

Autobusu, Bludiště, Cyklostezek a Parket mohla převyšovat nad úspěšností neoutdoorové 

výuky. Navazující výzkum vyplývající z této práce by proto mohl být výzkumem kauzálním, 

kde by jako hlavní výzkumná otázka byla: Je outdoorové vyučování výše zmíněných 

prostředí efektivnější, než neoutdoorové? Bylo by třeba experimenty provádět ve dvou 

rovnocenných skupinách – experimentální a kontrolní. Také by bylo třeba neopomenout 

závažné otázky možného ovlivnění kvality výzkumných dat hawthornským efektem, John 

Henry efektem, efektem novosti apod. Pokud by se experimentátorovi podařilo úspěšně čelit 

těmto nástrahám, bylo by velmi zajímavé dostat odpovědi na dílčí otázky typu: Učí se žáci 

venku rychleji a efektivněji než uvnitř? Je ochota spolupráce v outdooru výraznější než ve 

třídě? Je míra soustředění žáků v outdoorovém prostředí vyšší než v neoutdoorovém 

prostředí?  

Práce chtěla svými zveřejněnými přípravami experimentů mimo jiné předat inspiraci 

studentům a učitelům matematiky. Jelikož výsledky experimentů uveřejněných v této práci 

ozřejmily, že je outdoorová výuka ve vybraných didaktických prostředích matematiky 

vhodná, žáci se v prostředích orientují, chápou je a jsou schopni plnit zadané úlohy, hodnotím 

tento cíl i cíle ostatní jako splněné.  

  



88 
 

 

Seznam použitých informačních zdrojů 

1) ASOCIACE LESNÍCH MŠ: Historie lesních MŠ [online]. Praha, 2015 [cit. 2015-12-10]. 

Dostupné z: http://lesnims.cz/zakladni-informace/historie 

Back%20to%20School%20full%20report.pdf 

2) BARTOŇOVÁ, J. Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ. 

Praha, 2016. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra 

matematiky a didaktiky matematiky. Vedoucí diplomové práce Jana Slezáková. 

3) BOMEROVÁ, E. Děda Lesoň [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: 

http://www.bomerova.cz/deda-leson 

4) BUNTING, C. J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: 

Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-5502-9. 

5) COYLE, K. J. Back to School: Back Outside!: How Outdoor Education and Outdoor 

School Time Create High Performance Students [online]. National Wildlife Federation, 

2010 [cit. 2015-12-19]. Dostupné z: https://www.nwf.org/pdf/Be%20Out%20There/ 

6) DONALDSON, G. E. a L. E. DONALDSON. Outdoor education: A definition. Journal 

of Health, Physical Education and Recreation, 1958. 29(17). 

7) EIOAEL, ed. [European Institute for Outdoor Adventure and Experiential Learning]. 

Outdoors, Adventure and Experiential Learning: A Wreath of European Concepts. 

Cumbria: Adventure education, 1999. ISBN 1-874637-34-2. 

8) EWERT, A. a J. SIBTHORP. Outdoor adventure education: foundations, theory, and 

research. Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. ISBN 978-1-4504-4251-0. 

9) FRANĚK, M. Přírodní prvky v našem okolí působí kladně na duševní zdraví. Sisyfos: 

Zpravodaj ekologické výchovy. 2001, 14(1-2). 

10) GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 

ISBN 978-80-7315-185-0. 

11) GILBERTSON, K. et al. Outdoor Education: Methods and Strategies. Champaign: 

Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-4709-3. 

12) HEJNÝ, M. a F., KUŘINA. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy 

k vyučování. 2., aktual. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-397-0. 

13) HEJNÝ, M. a N. VONDROVÁ. Číselné představy dětí. Praha: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-86039-98-6. 



89 
 

14) HEJNÝ, M. et al. Matematika: pro 5. ročník základní školy. Příručka učitele. Plzeň: 

Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-966-7. 

15) HEJNÝ, M. Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání: 

náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Praha: 

Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011. ISBN 978-80-211-0611-6. 

16) HEJNÝ, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. 

stupně. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-776-

2. 

17) HEJNÝ, M., D. JIROTKOVÁ a J. SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: 

učebnice pro 1. ročník základní školy. 1. díl. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-

626-0.  

18) HEJNÝ, M., D. JIROTKOVÁ a J. SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: 

učebnice pro 1. ročník základní školy. 2. díl. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-

627-7. 

19) HEJNÝ, M., J. NOVOTNÁ a N. VONDROVÁ. Dvacet pět kapitol z didaktiky 

matematiky Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-189-3. 

20) HOGAN, R. Might Outdoor Education Help Develop Intelligence? Australian Journal of 

Outdoor Education [online], 6(2), 2002 [cit. 2015-12-21], Dostupné 

z: http://www.questia.com/read/1G1-159836539/might-outdoor-education-help-develop-

intelligence 

21) HUMBERSTONE, B., ed. Outdoor Learning as a means of promoting healthy and 

sustainable lifestyles and social inclusion for young people. Dervent Hill: European 

Congress for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, 2012. 

22) JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie: výzkumný záměr Učitelská 

profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. 2. aktual. vyd. Praha: Univerzita 

Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-552-2. 

23) JŮVA, V., PhDr. a V. JŮVA, doc. Stručné dějiny pedagogiky. 6. aktual. vyd. Brno: 

Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5. 

24) KAPLAN, R. a S. KAPLAN. The experience of nature: A psychological perspective. 

New York: Cambridge University Press, 1989. 
25) KASLOVÁ, M. Outdoorová matematika. České Budějovice, 11. 11. 2010. Prezentace. 

Nepublikováno. 



90 
 

26) KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-

80-247-2429-4. 

27) KUO, F. E. Effective life functioning in the inner city: impacts of environment and 

attention. Environment & Behavior. 33(1), 2001. 

28) MAREŠ J., J. PRŮCHA a E. WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 7 aktual. a rozšíř. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. 

29) NEUMAN, J. Education and learning through outdoor activities: games and problem 

solving activities, outdoor exercises and rope courses for youth programmes. Prague: 

IYNF, 2004. ISBN 80-903577-0-9. 

30) OFTRING, B. Objevujeme přírodu: pro děti a rodiče. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-

247-5139-9. 

31) PRIEST, S. Redefining Outdoor Education: A Matter of Many Relationships. Journal of 

Environmental Education, 17(3). 1986 

32) PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.  

33) RÁZGOVÁ, E., ed. Jak a proč podporovat vztah lidí k přírodě: klišé, bariéry, 

příležitosti. Praha: Zelený kruh, 2009. ISBN 978-80-903968-8-3. 

34) RÝDL, K. Eduard Štorch: český průkopník moderní zážitkové pedagogiky. Lüneburg: 

Edition Erlebnispädagogik, 1999. ISBN 3-89569-041-4. 

35) SAK, P. a K. SAKOVÁ. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda Servis, 2004. ISBN 80-

86320-33-2. 

36) SPILKOVÁ, V. Jakou školu potřebujeme? Praha: Strom, 1997. ISBN 80-901954-2-3. 

37) SPILKOVÁ, V. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-

7178-942-9. 

38) TUAN MASTURA TUAN, S. a M. TAM SUBAHAN MOHD. Outdoor Education: An 

Alternative Approach in Teaching and Learning Science. Asian Social Science [online], 

9(16), 2013 [cit. 2015-12-20], Dostupné z: http://www.questia.com/read/1P3-

3163891821/outdoor-education-an-alternative-approach-in-teaching 

39) VÁŇOVÁ, R. Studijní texty k dějinám pedagogiky. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-729-0122-2. 

40) VOŠAHLÍKOVÁ, T. Ekoškolky a lesní mateřské školy: praktický manuál pro aktivní 

rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 2. aktual. vyd. Praha: Ministerstvo 

životního prostředí, 2012. ISBN 978-80-7212-593-7. 



91 
 

41) VOŠAHLÍKOVÁ, T. Role předškolního vzdělávání ve výchově k udržitelnému rozvoji. 

In: JANDOVÁ, J., ed. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí 

k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. 

42) ZOUHAROVÁ, K. Škola v přírodě hrou. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3998-4. 

  



92 
 

Seznam obrázků 

Obr. 1.1 Gilberdsonův model outdoorového vzdělávání ......................................................... 11	

Obr.  3.1 Tyranosaurus Rex ..................................................................................................... 38	

Obr.  3.2 První lidé ................................................................................................................... 38	

Obr.  3.3 Hrabě Drákula ........................................................................................................... 39	

Obr.  3.4 Nedokončený rodokmen mimoňů ............................................................................. 40	

Obr.  3.7 Hasič ......................................................................................................................... 40	

Obr.  3.8 Kluk s banánem ........................................................................................................ 41	

Obr.  3.9 Maminka kadeřnice .................................................................................................. 41	

Obr.  3.10 Golfista ................................................................................................................... 41	

Obr.  3.9 Naštvaný syn ............................................................................................................. 41	

Obr.  3.10 Fotbalista ................................................................................................................. 41	

Obr.  3.11 Pomocnice s úklidem .............................................................................................. 42	

Obr.  3.12 Culíkatá žena .......................................................................................................... 42	

Obr.  3.13 Kluk s banánem ...................................................................................................... 42	

Obr.  3.14 Doktor ..................................................................................................................... 42	

Obr.  3.15 Golfista ................................................................................................................... 42	

Obr.  3.16 Tanečnice ................................................................................................................ 42	

Obr.  3.19 Vyřešený rodokmen mimoňské rodiny ................................................................... 43	

Obr.  3.18 Monument matematického kroužku pátých tříd ..................................................... 83	

 

  



93 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Experiment MAO – Matematicko-atletické odpoledne  

Příloha č. 2 – Experiment C – Příprava 

Příloha č. 3 – Experiment R – Ukázka vlastních rodokmenů dětí 

Příloha č. 4 – Experiment R – Vlastní úlohy dětí ve hře na pravdu/nepravdu  

Příloha č. 5 – Experiment B – Příprava 

Příloha č. 6  – Experiment A1 – Žluté úlohy 

Příloha č. 7 – Experiment A1 – Zelené úlohy 

Příloha č. 8 – Experiment A1 – Červené úlohy 

Příloha č. 9 – Experiment P – Katalog dlažby 

Příloha č. 10 –  Experiment P  –  Pracovní list „Zděný bazén“ 

Příloha č. 11 –  Experiment P – Pracovní list „Letní kino“ 

Příloha č. 12 –  Experiment P – Pracovní list „Zimní kluziště“ 

 

  



94 
 

Příloha č. 1 – Experiment MAO – Matematicko-atletické odpoledne (nezrealizovaný 

experiment) 

Úvodní zamyšlení před realizací 

Chtěla jsem vymyslet takový experiment, ve kterém budou využita témata tvz. tradiční výuky 

matematiky, tedy nikoli matematická didaktická prostředí. 

Jedná se o poslední hodinu matematického kroužku, a proto by měla být pojata rekreačně, 

sportovně.  

Příprava 

Učivo: měření času, měření délky, odhad množství, průměr  

Cíle:  

Žák pracuje se stopkami a rozumí hodnotám, které se ne nich zobrazují.  

Žák měří délku skoku, zaznamenává hodnoty do tabulky.  

Žák odhaduje počet a hmotnost a počítá odchylky od reality.  

Žák přemýšlí nad důvody vlastního přesného/nepřesného odhadu.  

Žák dokáže pracovat ve dvojici. 

Žák počítá průměr celé skupiny. 

Pomůcky: pytlík, hrášek, stopky, svinovací metr, velká záznamová tabulka na kartonu, malé 

záznamové tabulky pro každého žáka, kuchyňská váha 

Komentář: Pro děti bude vytvořeno několik stanovišť. Žák musí projít všemi stanovišti, 

na konci zapisuje svůj výsledek do velké společné tabulky. Žáci postupují od jednoho 

stanoviště k druhému ve dvojicích a vzájemně si měří to, co je potřeba.  

Stanoviště budou řazena za sebou tak, aby vždy po fyzicky náročné disciplíně následovala 

disciplína klidná.  

1. Příprava stanovišť + převlékání 10 min 

2. Práce na stanovištích:   30 min 

a. Běh na čas 

Děti si pomocí stopek měří čas běhu na předem stanovené dráze 

(cca 50 metrů). 
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Zapisují hodnoty do tabulky. 

b. Lov hrášků a odhad počtu 

Úkolem žáka je nabrat z pytlíku do hrsti co největší množství hrášku 

a odhadnout jeho počet. Odhad zapsat a následně počet překontrolovat. 

Do tabulky se zapíše hodnota odhadovaná, skutečná a odchylka.  

c. Délka skoku 

Žák vždy skočí snožmo ze stanoveného odrazového místa do dálky a druhý 

z dvojice změří pomocí svinovacího metru délku skoku (od startovního místa 

po paty žáka). 

Zápis výsledku do tabulky. 

d. Odhad hmotnosti 

Na stanovišti předměty: kámen, tužka, sešit, lahev s pitím... 

Žáci předem odhadují a zapisují hmotnost předmětů a následně váží předměty 

na kuchyňské váze. Zapisují reálnou hmotnost a počítají váhový rozdíl. 

3. Vyhodnocení    10 min 

a. Dopracování vlastních malých tabulek a doplnění společné tabulky. 

b. Počítání průměrných hodnot jednotlivých disciplín. 

4. Reflexe:    10 min 

a. Zamyšlení nad odhady, proč jsem odhadoval velmi mnoho/málo? Mám 

s odhadem zkušenosti? K čemu mi schopnost odhadu je? Co ještě můžeme 

odhadovat (nemusí být jen v matematice)?   

b. Zamyšlení nad vlastní prací: Na kolik procent jsem dnes pracoval?  
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Podoba tabulky pro zapisování výsledků: 

 

Reflexe 

Nerealizováno z důvodu přítomnosti pouze jedné žákyně na matematickém kroužku dne 

16. 5. 2016. 
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Příloha č. 2 – Experiment C – Příprava 

„Experiment započne zahájením akce, tedy přivítáním dětí a rodičů. 

Dále bych se s dětmi chtěla věnovat dopravní výchově: 

Všichni jste si dnes měli přivézt kola, tak určitě víte, co všechno potřebujete, abyste 

mohli na kole vyjet ven. Co to tedy je? (Helma, správné obutí a oblečení, pumpička, 

náhradní duše, odrazky, světla, nářadí, zvonek.) 

Poté bych se zaměřila na různé druhy map, a to následovně: 

Už víme, co potřebujeme s sebou na kolo. Teď ještě musíme vymyslet, kam se na tom 

kole vydáme. Už jste někdo jel nebo šel někam podle mapy? 

Já tady mám tři různé mapy a každá je v něčem trochu jiná (turistický mapa, 

cykloturistická mapa, panoramatická mapa). Děti si mapy prohlédnou, zjistí, v čem se 

liší a co na nich mohou najít. 

Víte, kde teď jsme? Když si plánujeme trasu výletu, tak by asi bylo dobré vědět, odkud 

vyjíždíme. Prozradím vám, že se nacházíme poblíž Berouna a jmenuje se to tady XY. 

Zkuste toto místo najít i na mapě (k dispozici budou dvě panoramatické mapy regionu 

Dolní Berounka, dvě cykloturistické mapy, jedna turistická mapa a jedna mapa jak 

turistická, tak cykloturistická).  

Když se podíváte na mapu, najdete tam někde blízko i nějakou cyklostezku? Jak je 

v mapě značená? (Děti budou hledat v panoramatické mapě.) 

Bude následovat úvod do prostředí Cyklostezek: 

Teď už víme, kde jsme a že se v blízkosti nachází i značená stezka pro cyklistiku. Vy se 

teď taky vydáte po cyklostezkách, ale budete k tomu potřebovat naší speciální mapu. 

Jen máme takový malý problém, se kterým si vy určitě poradíte. Nějaký šotek vymazal 

barvy stezek a zůstaly tam jen některé stezky, které jsou vybarvené a některé, které 

jsou pouze označené černou čárou. Také některá stanoviště přišla o svá označení. 
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Na vás teď bude, abyste do mapy dokreslili barvy stezek, které jsou v mapě černé a 

doplnili chybějící písmena stanovišť. Nepojedete ale sami, je potřeba, abyste vytvořili 

dvojice (trojice – záleží na počtu dětí), kde vždy bude jeden starší a jeden mladší. 

Děti budou mít prostor na dotazy, bude jim zdůrazněna bezpečnost a potom vyrazí do 

lesa. Po splnění úlohy v lese se vrátí zpět k hájovně, kde jim bude zadán další úkol. 

Děti budou vypuštěny na cyklostezku po časovém intervalu, aby při odjezdu všech dětí 

najednou nenastal nějaký problém. 

Poté, co se děti vrátí s dokončenou mapou, překontroluji ji a případně děti vyšlu, aby si ještě 

znovu zkontrolovali správnost jejich řešení. 

Pokud bude mapa vyplněna správně, zadám dětem nové úlohy, přičemž nebudu čekat na 

všechny skupiny, ale budu zadávat každé skupině zvlášť, tak jak dojede: 

Úlohy, do kterých děti budou doplňovat barvy stezek mezi stanovišti, která jsou daná. 

Správné vyplnění závisí na tom, jak pečlivě si během jízdy lesem vybarvily mapu. 

(Děti mají čas na vydýchání, než opět vyjedou do lesa.) 
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Po dokončení úlohy s doplňováním barvy stezek, dostanou děti první pracovní list s úlohami, 

kde jsou vyplněné barvy stezek a chybí názvy stanovišť. Úlohy jsou gradované tak, že je 

nejdříve vyplněno počáteční stanoviště, poté je vyplněno koncové stanoviště, následně 

stanoviště v průběhu a nakonec není vyplněno žádné stanoviště. Zadání zní: 

Doplňte názvy stanovišť a ověřte správnost doplnění tak, že trasu projedete a na 

každém projetém stanovišti dejte do zadání úlohy razítko daného stanoviště. 

Najděte, ze kterého stanoviště trasa vyjíždí, přes která stanoviště dále vede a opět 

správnost ověřte projetím a sesbíráním razítek. 

Pro rychlé skupiny bude následující zadání: 

Ověřte projetím a sesbíráním razítek i trasy, kde jste doplňovali názvy stezek. 

Na závěr proběhne vyhlášení, při kterém děti dostanou diplomy a medaile.“87  

                                                
87 BARTOŇOVÁ, J. Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ. Praha, 2016. 
Diplomová práce. str. 89–92 
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Příloha č. 3 – Experiment R – Ukázka vlastních rodokmenů dětí 
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Příloha č. 4 – Experiment R – Vlastní úlohy dětí ve hře na pravdu/nepravdu  
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Příloha č. 5 – Experiment B – Příprava 

„Tato aktivita je založena na pohybu dětí po modelu bludiště. 

Děti se rozdělí do tří skupin. Všechny skupiny dostanou svou barvu (červená, oranžová, 

zelená) a jsou jim přiděleny domovské ostrovy. Každé dítě také dostane mapu bludiště a do 

skupiny list se zadáním úloh. 

 

Velký padouch uschoval na jednom z ostrovů 5 obálek. Pro každé družstvo je jedna 

obálka v jeho barvě. Obálky mají na sobě několik zámků. Úkolem skupiny je otevřít 

obálku jejich barvy, a to tak, že za každou splněnou úlohu se odemkne jeden zámek. 

Pravidla: 

Nikdy nemůžete jít během jedné cesty dvakrát po stejném mostě. 

Počáteční ostrov je vždy jeden z ostrovů krajních (ostrovy po obvodu skupiny 

ostrovů). 

Skupina se pohybuje tak, že se vždy celá posune o jeden ostrov. Skupina nemůže 

v jeden okamžik zabírat např. 3 ostrovy. 

Pokud na ostrově již skupina stojí, nemůže na ten stejný ostrov jít skupina jiná. 

Skupiny se mezi sebou musí dohodnout. 
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Skupina se z ostrova s obálkami musí vrátit po stejné trase, po které tam přišla. 

Úlohy: 

Každé družstvo začíná z jiného místa – najděte cestu na ostrov s pokladem. 

Trasu zapište. 

Najděte nejkratší cestu na ostrov s pokladem. 

Můžete jít jen po růžových a žlutých mostech. Jak se na ostrov s pokladem 

dostanete? Svou trasu zapište (družstva vycházejí ze svého domovského ostrova). 

Nalezněte 2 trasy, které se skládají alespoň ze 4 mostů. 

Najděte cestu na ostrov s pokladem, přičemž máte zadané barvy mostů, přes které 

musíte projít (Skupiny budou mít úlohy různě proházené, první úlohu budou začínat 

ze svého domovského ostrova, u ostatních budou muset řešit, z jakého ostrova mají 

vyjít.). 

 

V obálce má každá skupina část textu se zvýrazněnými písmeny, přičemž každá má jiný text 

a všechny texty dávají dohromady jeden souvislý. Děti musí přijít na to, jak jdou texty za 

sebou. Ze zvýrazněných písmen vyjde místo, kde začíná bludiště z provázků (menhir). 

Text v truhle, který budou mít všechny skupiny stejný: 

Blahopřeji! 
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Vyřešili jste další úkol a tak jste zase o krok blíž stát se mými nohsledy. Teď musíte 

spolu s ostatními družstvy přijít na to, jak se dostanete k šifře. Spojte texty 

dohromady tak, jak jdou za sebou, a přečtěte zvýrazněná písmena. To vás dovede 

trochu blíž k další nápovědě. 

Pokud děti správně vyluští šifru z obálek, dostanou se na místo, kde začíná bludiště 

z provázků, které se skládá z prov.zkových stezek tří barev. Jen jedna stezka vede k šifře od 

velkého padoucha. Každý si může vybrat, po které stezce půjde. Kdo dojde na konec stezky, 

kde bude obrázek mimoně, počká v tichosti na ostatní. 

Mimoň má u sebe nápovědu, kde hledat šifru od padoucha. Nikdo se však nesmí podívat na 

mimoňovu nápovědu dřív, než tam budou všichni. Pokud to někdo poruší a na nápovědu se 

podívá, ztrácí tak pro všechny šifru od velkého padoucha (šifra bude schována 

v krmelci).“88 

                                                
88 BARTOŇOVÁ, J. Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ. Diplomová práce. 
Praha, 2016. str. 99–101 
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Příloha č. 6  – Experiment A1 – Žluté úlohy 
 

1. Pojmenujte společně zastávky na písmena A, B, C, D. Zadaným písmenem název 

musí vždy začínat. (Př. F = Foukalov)  

Vyřeš úlohu, jezdi autobusem a zapisuj.  

 A B C D 

vystoupili - 2 4 ? 

nastoupili 3 3 1 - 

 

Na zastávce začínající na písmeno D vystoupilo _______ mimoňů. 

Ze zastávky A na zastávku B jelo _______ mimoňů. 

 
2. Vyřeš úlohu, jezdi autobusem a zapisuj.  

 A B C D 

vystoupili - 5 2 ? 

nastoupili 6 4 4 - 

 

Na zastávce D vystoupilo ______ mimoňů. 

Ze zastávky B na zastávku C jelo _____ mimoňů. 

Na zastávce C nastoupili _____ mimoni.  

 

3. Vyřeš úlohu, můžeš jezdit autobusem. 
 A B C D 

vystoupili - 2 4  

nastoupili 3 3 3 - 

jeli    

 

Na zastávce D vystoupilo ____ mimoňů. 

Nejvíce mimoňů jelo ze zastávky ___ do zastávky ___. 
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4. Doplň tabulku a rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (P) nebo nepravdivá (N). 

 A B C D E 

vystoupili - 1 2 1 5 

nastoupili     - 

jeli 2 5 6  

 

Na zastávce D nastoupilo nejvíce mimoňů. P/N 

Na zastávce C vystoupilo nejvíce mimoňů. P/N 

Autobusem se vezlo celkem 9 mimoňů.  P/N 
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Příloha č. 7 – Experiment A1 – Zelené úlohy 
 

1. Pojmenujte společně zastávky na písmena A, B, C, D. Zadaným písmenem název 

musí vždy začínat. (Př. F = Foukalov) 

  

Vyřeš úlohu, jezdi autobusem a zapisuj.  

 A B C D 

vystoupili - 2 4 ? 

nastoupili 3 3 1 - 

 

Na zastávce začínající na písmeno D vystoupilo _______ mimoňů. 

Ze zastávky na A na zastávku B jelo _______ mimoňů. 

 

2. Vyřeš úlohu, můžeš jezdit autobusem. 
 

 A B C D 

vystoupili - 3 5  

nastoupili 4 5 3 - 

jeli    

 

Na zastávce D vystoupilo ___ mimoňů. 

Nejvíce mimoňů jelo ze zastávky ___ do zastávky ___ 
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3. Doplň tabulku a rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (P) nebo nepravdivá (N). 
 

 A B C D E 

vystoupili - 1 2 3 3 

nastoupili     - 

jeli 2 4 5  

 

Na zastávce B nastoupilo stejně mimoňů jako na zastávce C. P/N 

Na zastávce A vystoupili 2 mimoni.    P/N 

Autobusem se vezlo celkem 11 mimoňů.   P/N 

 

4. Doplň tabulku a vyřeš úlohy.  
 

 A B C D E 

vystoupili -     

 

nastoupili     - 

jeli 
 

   

 

Na zastávce E vystoupili ____ muži a  ____ ženy. 

Kolik zastávek jely ženy, které nastoupily na zastávce B?  

V autobuse jelo celkem ____ cestujících. 
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Příloha č. 8 – Experiment A1 – Červené úlohy 
 

1. Doplň tabulku a vyřeš úlohy.  
 
 A B C D E 

vystoupili - 1 1 4  

nastoupili 2 3 4 1 - 

jeli     

 

Na zastávce E vystoupilo ___ mimoňů.  

V autobuse se vezlo celkem ___ mimoňů.  

 

2. Doplň tabulku a vyřeš úlohy. 
 

 A B C D E 

vystoupili  

- 

    

 

nastoupili      

- 

jeli 
 

   

 

Kolik zastávek jeli muži, kteří nastoupili na zastávce A?_________ 

 

Kolik zastávek jely ženy, které nastoupily na zastávce B?_________ 
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3. Doplň tabulku a vyřeš úlohy. 
 A B C D E 

vystoupili  

- 

  

 

  

 

nastoupili      

- 

jeli  
 

  

 

Ze zastávky A do zastávky E se vezlo celkem ___ mužů a ___ žen.  

V autobusu jsou jen 3 sedačky. Kolik mimoňů muselo stát ze zastávky A do B?  

 

4. Doplň tabulku 
 A B C D E 

vystoupili  

- 

  

 

  

 

nastoupili  
 

  

 

- 

jeli 

 
  

 

celkem  

3 
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Příloha č. 9 – Experiment P – Katalog dlažby
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 Příloha č. 10 –  Experiment P  –  Pracovní list „Zděný bazén“ 
 

PROJEKT ZDĚNÉHO BAZÉNU S VYDLÁŽDĚNÝM PROSTOREM 

ODPOČINKOVÉ ZÓNY (lehátka apod.) 

 
ŘEŠITELÉ PROJEKTU: 

 

 
ZADÁNÍ PROJEKTU: 

- Alespoň 3 řešení projektu. 
- Vyměřte plochu, kterou by mělo mít místo projektu – jako jednotku bereme 

1 čtvercovou dlaždici. 
- Zakreslete návrh do čtverečkovaného papíru. 
- Vypočítejte obvod a obsah celého objektu. 
- Vyberte z katalogu podle vašeho názoru nejvhodnější dlažby a udělejte alespoň 

3 návrhy vydláždění s následujícími podmínkami: 
 

1. NÁVRH 
Využijete pouze jeden druh dlažby a najděte nejlevnější řešení projektu. 

 

2. NÁVRH 
Využijete dva druhy dlažby v poměru 1:1. 

 

3. NÁVRH 
Využijete tři druhy dlažby v libovolném poměru. Dbejte na estetiku řešení.  

 

- Vždy musí být zapsán počet dlaždic každého druhu, který je třeba pro uskutečnění 
návrhu nakoupit. 

 

Pozn. Pokud máte čas, využijte ho na návrh vybavení místa – není nutné stihnout! 

 

Na závěr prezentujte svoje návrhy řešení. 
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 Příloha č. 11 –  Experiment P – Pracovní list „Letní kino“ 
 

PROJEKT LETNÍHO KINA S VYDLÁŽDĚNÝM PROSTOREM PRO 

SEZENÍ (židle, křesla, lavičky apod.) 

 
ŘEŠITELÉ PROJEKTU: 

 

 

 
ZADÁNÍ PROJEKTU: 

- Alespoň 3 řešení projektu. 
- Vyměřte plochu, kterou by mělo mít místo projektu – jako jednotku bereme 

1 čtvercovou dlaždici. 
- Zakreslete návrh do čtverečkovaného papíru. 
- Vypočítejte obvod a obsah celého objektu. 
- Vyberte z katalogu podle vašeho názoru nejvhodnější dlažby a udělejte alespoň 

3 návrhy vydláždění s následujícími podmínkami: 
 

1. NÁVRH 
Využijete pouze jeden druh dlažby a najděte nejlevnější řešení projektu. 

 

2. NÁVRH 
Využijete dva druhy dlažby v poměru 1:1. 

 

3. NÁVRH 
Využijete tři druhy dlažby v libovolném poměru. Dbejte na estetiku řešení.  

 

- Vždy musí být zapsán počet dlaždic každého druhu, který je třeba pro uskutečnění 
návrhu nakoupit. 

 

Pozn. Pokud máte čas, využijte ho na návrh výbavy místa – není nutné stihnout! 

Na závěr prezentujte svoje návrhy řešení. 
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 Příloha č. 12 –  Experiment P – Pracovní list „Zimní kluziště“ 
 
PROJEKT ZIMNÍHO KLUZIŠTĚ S VYDLÁŽDĚNÝM PROSTOREM 

PRO ODPOČINKOVOU ZÓNU (lavičky apod.) 

 
ŘEŠITELÉ PROJEKTU: 

 

 

 
ZADÁNÍ PROJEKTU: 

- Alespoň 3 řešení projektu. 
- Vyměřte plochu, kterou by mělo mít místo projektu – jako jednotku bereme 

1 čtvercovou dlaždici. 
- Zakreslete návrh do čtverečkovaného papíru. 
- Vypočítejte obvod a obsah celého objektu. 
- Vyberte z katalogu podle vašeho názoru nejvhodnější dlažby a udělejte alespoň 

3 návrhy vydláždění s následujícími podmínkami: 
 

1. NÁVRH 
Využijete pouze jeden druh dlažby a najděte nejlevnější řešení projektu. 

 

2. NÁVRH 
Využijete dva druhy dlažby v poměru 1:1. 

 

3. NÁVRH 
Využijete tři druhy dlažby v libovolném poměru. Dbejte na estetiku řešení.  

 

- Vždy musí být zapsán počet dlaždic každého druhu, který je třeba pro uskutečnění 
návrhu nakoupit. 

 

Pozn. Pokud máte čas, využijte ho na návrh výbavy místa – není nutné stihnout! 

 

Na závěr prezentujte svoje návrhy řešení. 


