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Abstrakt
Cílem diplomové práce je představit geometrickou hru s tělesy jako didaktický
prvek do výuky prostorové geometrie. Aktivita je možnou alternativou, jak dle platných
školských norem zprostředkovat žákům vstup do světa geometrie a na konkrétních
tělesech formou manipulace, utvořit konkrétní představy o komplexních tělesech i
dílčích jevech. Práce dále uvádí teoretické poznatky o metodách práce, představuje
výstupy z experimentů realizovaných na žácích prvního stupně základní školy a
analyzuje jevy vyskytnuvší se při aplikace této činnosti do výuky.
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Abstract
The goal of the diploma dissertation is to introduce a game with geometrical
object as a probable part of lessons focused on teaching solid geometry. This activity is
a possibility how, according to valid school standards, we can set up the view to
geometrical world through manipulation with concrete objects build conception of
perceiving solids and their parts. The thesis also summarises theory about methods of
teaching, analyses experiments that were done with primary school children and
describes phenomenon visible and obvious when adopting such activity to lessons.
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Poděkování
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diplomové práce RNDr. Darině Jirokové, Ph. D. za cenná doporučení a konzultace
v souvislosti s koncipováním diplomové práce. Cením si zároveň podpory všech
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Uvod
Celková koncepce diplomové práce byla sestavena tak, aby dané téma
zhodnotila teoreticky a zároveň jej dostatečně propojila s praktickým využitím,
prokázala výsledky výzkumu a doložila důkazy spolu s názornými ukázkami.
Práce je rozdělena do šesti hlavních oddílů. V prvním je stručně sumarizován
způsob práce, téma a cíl. Teoretická část následně shrnuje některé metody práce, stav
výuky geometrie na základních školách a psychologické aspekty související s myšlením
dětí. Praktická část již konkrétně hovoří o připraveném experimentu a jeho aplikaci,
analyzuje průběh experimentu a zkoumá jevy, které se v jeho průběhu vyskytly. Hovoří
o efektivitě hry s tělesy a o celkové zkušenosti s jejím průběhem. Závěr je určitým
shrnutím předchozích kapitol spolu s reflexí, co by v rámci podobné aktivity bylo
vhodné dále zkoumat a podrobit hlubší analýze pro vědecké účely a následné zvýšení
efektivity výuky. V kapitole o literatuře uvádím jednak zdroje, které jsem přímo použila
při psaní práce. Z některých jsem přímo citovala odborníky zabývající se obdobnou
tématikou, zmínila jsem však i další publikace, které jsem v rámci studia na vysoké
škole a při psaní diplomové práce pročetla a byla tak do jisté míry ovlivněna. Přílohy
jsou poslední kapitolou, doplňují a upřesňují některé partie praktické části.
Celá diplomová práce je proložena několika příběhy. Jedná se o demonstraci
popisovaného jevu z praxe, který je někdy popsán v souvislosti s matematiku^ jindy
zcela odchýlen od oboru. Těmito příběhy jsem chtěla upřesnit a konkretizovat
popisované, ale zejména prokázat, že to, co píši, nejsou jen holá tvrzení, nýbrž mé
dojmy a zkušenosti opodstatněné nějakým prožitkem.
Kompletní práce je na zadní straně vazby uložena v elektronické podobě na
DVD. Výhodou tohoto provedení je především využití technických možností, kde části
experimentů, které jsou v praktické části dále analyzovány, jsou z videozáznamu
přehrány na DVD a možné tak vidět v reálu. Zároveň je zde uložena kompletní verze
prezentace ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2007 v powerpointu. Pro přehlednost
je elektronická verze barevná.
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1. Téma a cíl práce
Během studia na vysoké škole jsem se setkala s mnoha odlišnými způsoby
výuky, a to jak na fakultě, tak na základních školách. Některé principy jsem považovala
za efektivní, inspirující pro mou budoucí pedagogickou činnost. Mezi takové patřila
geometrie, která byla předmětem třetího ročníku. Oslovil mne způsob vedení semináře a
zejména princip, jakým byla nová látka zaváděna, zprostředkovaná a procvičovaná.
Obecným tématem semináře bylo, jak vlastně žákům přiblížit geometrický svět. Hledali
jsme různé alternativní přístupy к výuce, které by přirozenou cestou vedly žáky
к poznávání geometrie.
Stále

častěji

jsem

se

pak

setkávala

v souvislosti

s matematikou

s

konstruktivistickým přístupem a začala více sledovat jeho aplikaci na malých žácích či
na nás, studentech univerzity. Na způsobu konstruktivistického učení mne zaujalo více
aspektů, zejména možnost vše pochopit, objevit, prožít, nikoli přijímat fakta bez
porozumění. Mimo jiné jsem konkrétně v matematických seminářích oceňovala
„bezpečné" prostředí,

kde spolupráce

s ostatními

studenty, vzájemná

pomoc,

zodpovídání dotazů či práce s chybou byly brány jako příznivé složky hodin. To
pozitivně ovlivnilo můj postoj ke studiu i výuce matematiky. Ráda bych také zanechala
na svých žácích kladný vztah к předmětům, který je z velké části ovlivněn právě
koncepcí vyučovacích hodin.
Příběh С. 1:
Na střední škole byl můj vztah к matematice rozporuplný. Matematika mne
bavila, ale neuvěřitelné stresovala. Tři a půl roku jsem měla nejobávanějšího učitele
z celé Školy, který mne učil matematiku chápat, vysvětloval důkladné teorii a kladl
důraz na logiku, nikoli mechanické počty. Chyba však byla tvrdým prohřeškem,
který se trestal nedostatečnou, a to i při procvičování nové látky v hodině.
Autoritativní jednání učitele, ponižování, vysmívání se chybám byly faktory, které
způsobily, že matematika pro mne byla stresem. Nejednou j s e m dostala pětku z testu
či zkoušení, čtvrtletní kompozice byly mé noční můry. Asi to tak obecně funguje, že
člověka baví to, co mu alespoň trochu jde. A tak když jsem měla neustále pocit, že
něco nechápu a neumím, neviděla jsem na matematice už skoro žádné pozitivum.
Uvažovala jsem o maturitě z matematiky, ale strach byl silnější, raději jsem
.

„uprchla" к zeměpisu, což byla taková jistota.
Můj postoj к předmětu matematiky se radikálně změnil díky jednání
vyučujících, kteří vedli semináře a přednášky spojené s matematikou, didaktikou
matematiky a geometrií. Celkové jednání bylo přátelské, názory byly vyslechnuty
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s respektem. Člověk si najednou nepřipadal hloupě, i když řekl něco chybně. A já
opět začala mít к matematice pozitivní vztah. Našla jsem ztracené sebevědomí. Jen
díky způsobu vedení výuky j s e m neměla důvod od matematiky ,,utíkat - ' a zvolila si
katedru matematiky pro psaní diplomové práce. To by mne po studiu na střední
Škole ani ve snu nenapadlo.

Pedagogická praxe z různých předmětů na základních školách během studia mně
ale ukázala, že konstruktivistický způsob výuky je spíše menšinový, že mnoho
pedagogů neaplikuje principy objevování a zkoumání do svých hodin. Celkový způsob
komunikace ve třídě je, dle mého názoru, často nepraktický, instruktivní, dominuje
frontální výuka, nové pojmy jsou zaváděny nepřirozeně a bez návazností, žáci pasivně
přijímají informace a stroze procvičují. Porozumění není prioritou. To se týká jak
základních škol, tak školy vysoké.
Příběh c. 2:
Možná každý student vysoké školy by si vzpomněl na situaci, kdy se učil
na zkoušku a absolutně nechápal
„přepapouškovat" nějakou

„o co jde' 4 .

Často jsem

měla pocit,

že

poučku či definici bez porozumění, avšak správně, je

lepší (vzhledem к výsledku zkoušky), než se snažit cosi vyjádřit vlastními slovy,
zato nepřesně.
Kamarád Zdeněk byl

ve 3. ročníku

na Č V U T na zkoušce z teorie

supravodičů. Sám se zkoušky hodně bál, neboť látka byla náročná a ze zkoušky se
„vyhazovalo". Vytáhl si otázkou něco ve smyslu jak reagují technologie v teplotách
blížících se absolutní nule. Celá teorie pro něj byla poněkud nepředstavitelná,
abstraktní. Povídal cosi o tom, jak materiály mění svou strukturu, což ovlivňují páry,
které v tomto prostředí reagují na další faktory... Vyšel ze zkoušky s úlevou, že
dostal za tři. Kamarádi se na něj seběhli, záviděli, že má náročnou zkoušku hotovou.
Ptali se, co si vytáhnul, co říkal...
Zdeněk začal na chodbě vyprávět, že plácal něco o těch vodních parách,
které reagují na teplo... Kamarádi se zarazili, nechápali, o jakých parách mluví, kde
se při teplotě kolem nuly bere vodní pára. Zdeněk to také nechápal, ale bylo to ve
skriptech, že páry reagují... Až kamarádi po zkoušce mu upřesnili důležitý fakt, že se
jedná o elektronový pár! Zdeněk si oddychl, že nepoužil při zkoušce slovo „páry"
v jiném čísle či pádě. Každopádně, zkoušku, na rozdíl od ostatních kamarádu, složil
úspěšně. Ačkoli celou dobu hovořil o vodních parách a ne elektronových párech.

S komunikací úzce souvisí kooperativní učení, kterému jsem se hlouběji
věnovala v rámci předmětu obecná didaktika. Myšlenky skupinového vyučování z velké
části podporují duch konstruktivismu, neboť žáci nemají pocit konfrontace a kontroly,

získají tak možnost přemýšlet nahlas, sdílet názory, vyjadřovat se spontánně a
konzultovat nejasnosti s dalšími spolupracovníky.
Zamýšlela jsem se proto nad školní aktivitou, která by rozvíjela u dětí
pojmotvorný proces a respektovala zásady konstruktivismu a kooperativního učení.
Realizovala jsem proto sérii experimentů, jejichž smyslem bylo všestranně prověřit
efektivitu hry o poznávání geometrických těles a odhalit, jaké jevy se v rámci její
aplikace vyskytují, jak s nimi lze pracovat a dále je rozvíjet či eliminovat, aby byla
aktivita co nej přínosnější pro rozvoj žákovských matematických i sociálních schopností.
Ve své práci čtenáře seznáním s touto geometrickou hrou, kterou jsem
realizovala s žáky základních škol, a předám jejím prostřednictvím čtenářům své dojmy,
zkušenosti a doporučení. Některými výsledky analýz provedených experimentů bych
ráda demonstrovala způsob matematického vyjadřování dětí na prvním stupni ZŠ.
Důraz při výstupu budu klást nejen na terminologii a pojmy, se kterými žáci operují, ale
zejména na celkové komunikační a sociální schopnosti. Ráda bych poukázala na typické
jevy dětského jednání a myšlení při charakterizování geometrických předmětů a v
souvislosti s kooperativním učením poukázala na výhody kooperace a konstruktivismu
při výuce.
V teoretické části proto přiblížím čtenářům zejména obecnéý' pedagogickopsychologické principy, které hra podporuje a v čem vidím její smysluplnost. Praktická
část již bude konkrétně hovořit o provedených experimentech, o pravidlech hry, roli
učitele a žáků. Na analýze realizovaného výzkumu sumarizuji:
a) Schopnosti žáků popisovat tělesa - shrnu, s jakými výrazy žáci 1 . - 3 .
třídy operují při popisování těles a jak se jejich terminologie během hry
mění. Poukáži na často se vyskytující jev - přejímání výrazů. Naznačím
výhody i úskalí ovlivňování používaných slovních obratů. Zároveň
uvedu příklady promítání životních zkušeností a asociací, jichž žáci při
popisu tvarů užívají.
b) Strategii - ohodnotím schopnost dětí systematicky při hře pracovat,
vytvářet určitou strategii. Budu sledovat, zda-li uvažují v souvislostech,
či upínají-li se najeden předmět. Zároveň zmíním jejich schopnost využít
pravidel hry pro úspěšné zvládnutí úkolu.
«

c) Komunikační

úroveň

žáků

-

ráda

bych

se vyjádřila

к jejich

komunikačním dovednostem, schopnosti empatie žáků a uvedla možnosti
rozvoje těchto důležitých faktorů.
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Výsledkem

bude

sumarizace

celé

aktivity,

kde

vyzdvihnu její

užitek

a doporučím, jak může být aplikovaná do výchovně-vzdělávacího procesu a proč
považuji takovou činnost za vhodnou.

2. Teoretická část
2.1. Specifikace pojmů
Smyslem kapitoly není podrobně se zabývat pojmy, které jsou uváděny dále
v teoretické a zejména praktické části výzkumu, ani detailně popisovat, co již bylo o
daných problémech jinými autory zkoumáno. Ráda bych pouze upřesnila významy
používaných metod a práce, zcela stručně charakterizovala jejich základní myšlenky či
principy, jelikož jejich interpretace se liší nejen dle vědních oborů, ale i uvnitř nich.
Protože mnohé pedagogicko-psychologické pojmy jsou různými autory v různé
odborné literatuře vymezeny odlišně, dovolila jsem si některé z nich interpretovat pro
potřeby své práce po svém.
V dalších odstavcích vymezím tyto pojmy: experiment, dialog, konstruktivismus
a kooperativní učení. Buduje pak dále v práci budu používat v daném významu.
Nutno také zmínit, že jsem nedohledala literaturu, která by se přímo zabývala
stejným tématem, jako můj výzkum. Z tohoto důvodu je teorie zahrnuta v diplomové
práci spíše sumarizací souvisejících pojmů, metod a teorií, nikoli výklad o této
konkrétní výukové aktivitě.
Některé vhodné články mne doporučila vedoucí diplomové práce, zejména
publikace na http://www.suma.jcmf.cz, další související odkazy jsem hledala přes
klíčová slova na www.google.com. Následně jsem tak zjistila, že o podobné tématice
existuje řada uveřejněných článků a souvisejících odkazů, což mnou práci značně
obohatilo.

2.1.1. Experiment
V literatuře se setkáváme s řadou vysvětlení, co je experiment a jaká jsou
pravidla pro badatelský postup experimentování. Liší se dle vědních oborů, ale i uvnitř
jedné oblasti. Definice korespondující s mou představou je například: „An experiement
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is a test under controlled conditions that is made to demonstrate a known truth, or
examine the validity of a hypothesis." 1 [1]
Jak uvádí autor ve své studii, abychom dosáhli objektivního experimentování, je
důležité dodržet vědecká pravidla. Mezi základní patří:
a) Stanovení cíle neboli problému, který bude hlavním předmětem
zájmu - není efektivní věnovat se jevům příliš obecně. Musíme mít
předem jasné, co chceme vyhodnocovat, jaké výsledky chceme ověřovat
a podle toho upravit obsah experimentu. Jasně formulovaný cíl je
hlavním vstupním předpokladem výzkumu.
b) Sledování situace - před zahájením praktického zkoumání je potřeba
zajistit si dostatek informací o zkoumané problematice. Monitorování
současné situace napomůže tvorbě hypotézy a usnadní uvědomit si reálné
možnosti a cíle. Zároveň tak získáme přehled o již prostudovaných
oblastech a můžeme se věnovat dalšímu rozvoji, ne jen dublování. Při
sběru je důležité fakta správně vyhodnocovat, zejména dokázat je zasadit
do reálných situací a především si uvědomit kontext, tzn. nevnímat
výsledky odděleně od reality.
c) Tvorba hypotézy - dle osobních či zprostředkovaných zkušeností
utvoříme jisté předpoklady neboli hypotézy o průběhu i výsledcích
výzkumu.

Zamyslíme

se,

co

lze

očekávat,

jaké

výstupy

jsou

pravděpodobné či možné. Správná hypotéza obsahuje nejen očekávané
výsledky a výstupy, ale jejich opodstatnění - proč si myslíme, že к
daným výsledkům dospějeme. V této fázi se projeví jak teoretické, tak
praktické znalosti a předchozí zkušenosti.
d) Ověření hypotézy - potvrzení naší domněnky musí být prováděno
opakovaně, za objektivních podmínek a celý postup výzkumu musí být
detailně připraven a zaznamenán. Pouze pak lze výzkum považovat za
úspěšný, platný.
Ne každý výzkum končí úspěšným potvrzením vstupních předpokladů. Přesto
lze takový experiment považovat za užitečný, splňující cíl. Mnoho významných objevů
naopak pouze vyvrátilo chybnou domněnku.

1

Experimentem se rozumí testování jevu za určitých podmínek s cílem prokázat pravdivou

skutečnost popřípadě otestovat pravdivost hypotézy.
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První tři výše uvedené kroky jsou jakousi přípravnou fází pro experimentování.
Od ní se odvíjí veškeré plánování průběhu, obsahu a struktury výzkumu. Experiment
samotný pak pouze objektivně sleduje, zda-li jsou vstupní mínění oprávněná či je
vyvrátí.
Experimentem v mém pojetí se myslí testování geometrické hry na žácích 1 . - 3 .
ročníku ZŠ s cílem všestranně zkoumat její dílčí jevy ve vztahu k pojmotvornému
procesu a rozvoji komunikačních dovedností. Experimentem se myslí každé sezení
s dvojicí žáků, kteří společně řešili několik dílčích úkolů a jejichž počínání bylo
zachyceno

písemně

či

videozáznamem

к dalšímu

rozboru.

V rámci

každého

experimentu si žáci vzájemně popsali obvykle celkem 6 těles (každý žák 3), v úvodní
fázi experimentu dokonce 12, každé sezení bylo alternováno se zavázanýma očima a za
neztížených podmínek.
Bližší informace o realizaci experimentu, očekávaných výstupech, scénáři a
výsledcích viz praktická část.

2.1.2. Dialog
Pod pojmem dialog se všeobecně rozumí diskuse mezi dvěmi, někdy i více
osobami, které si vyměňují názory, zkušenosti či jiné informace. Mnoho zdrojů se na
podobné, celkem laické definici téměř shoduje.
V

současných

pedagogických

teoriích

stojí

podle

Šlédrové

v popředí

komunikativní způsob výchovy, který podporuje humánní vztah mezi učitelem a žáky i
žáky vzájemně. Stěžejní formou výuky pak je dialogické jednání a hra. Při takové formě
výuky mají žáci příležitost zjistit omezenost své slovní zásoby a potřebu zdokonalit své
vyjadřovací schopnosti. To je přirozenou motivací pro studium.[2]
Příběh ě. 3:
Sama j s e m se učila na střední Škole angličtinu a němčinu, oba jazyky jsem
pak zvládala na úrovni postačující pro běžnou konverzaci s cizinci či na dovolené.
Nejsem lingvista a jazyk j s e m považovala jako čistě dorozumívací prostředek a mé
znalosti mi připadaly pro mou potřebu relativně dostačující.
Minulý rok v létě jsem

jela na týden do francouzského Lyonu. Od

kamaráda jsem měla instrukce, jak se dostat z nádraží na vysokoškolské koleje, kde
jsme měli sraz. Bohužel, vzhledem к havárii v tunelu byla městská hromadná
.

doprava omezená a j á nemohla jet dle jeho pokynu. Kamarád v té době nebyl na
telefonu, a já proto oslovovala jednoho člověka za druhým a žádala o radu, jak jinak
se lze na dané místo dostat. Asi 20 lidí mi odpovědělo, že nehovoří anglicky ani
německy, tudíž nedokázali pomoci.
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Při svém počínání jsem si uvědomila, j a k jsou mé možnosti v životě
omezeny, pokud neumím

i další cizí jazyky.

Hned po návratu jsem

začala

navštěvovat kurzy francouzského jazyka. Tato zkušenost se pro mne stala motivací,
impulzem pro studium.

Vést správně dialog je mistrovské umění a je předmětem seminářů mnoha
odborných škol a univerzit. Dialog, ačkoli je jedním z každodenních

způsobů

komunikace, obnáší potřebu širokých komunikačních a interpersonálních dovedností.
Tyto dovednosti je potřeba žáky průběžně učit a měly by být podstatou většiny
vyučovacích předmětů. O potřebě rozvíjet sociální dovednosti hovoří i RVP, který klade
na tuto složku výchovně-vzdělávacího procesu hlavní důraz.
Aby byla komunikace mezi účastníky efektivní, měli by být studenti vedeni
к využívání veškerých dorozumívacích prostředků. Pešková ve své práci uvádí základní
pravidla pro komunikaci, která by měla být dodržována a usnadňovat tak formu dialogu.
Její zásady lze snadno zjednodušit a interpretovat na prostředí základní školy do této
podoby:
a) Partneři - tvůj kamarád není nepřítelem, ale partnerem při hledání
pravdy. Cílem vaší diskuse je dopátrat se pravdy, nikoliv soutěžit mezi
sebou.
b) Parafrázování - snaž se porozumět svému kolegovi. Nepochopíš-li
správně co říká, zeptej se, popřípadě si zformuluj sám co řekl.
c) Věcnost - neutíkej od tématu, mluv к věci a říkej podstatné informace.
Nevyhýbej se otázkám nebo argumentům tím, že svedeš diskusi jinam.
Nezabíhej do zbytečných podrobností.
d) Empatie -

komunikuj s úctou, měj pochopení pro druhého. Vol

přiměřené výrazy a tempo.
e) Dialog - nezaměňuj dialog s monologem. Všichni účastníci mají stejné
právo se vyjádřit. Využívejte možnosti, že oba mohou mluvit. [3]
Naučit se správně komunikovat vyžaduje dlouhodobou a systematickou práci.
Seznam s pravidly, který obsahuje prohlášení s všeobecnými pokyny

ohledně

požadovaného i zakázaného chování, je běžnou pomůckou vyučujících. Může tedy
obsahovat i body, které souvisejí s komunikací, a to nejen při geometrii a matematice.
Seznam« se pak chápe jako určitý závazek, porušování je dle dohody sankciováno.
S pravidly by žáci měli souhlasit, musí chápat jejich smysl a podstatu, proto je
vhodné, aby se oni aktivně podíleli na jeho vzniku. Stačí, když budou reflektovat svou
činnost a uvědomí si možná úskalí při komunikaci. Zároveň tím zajistíme, aby seznam
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obsahoval body, které jim osobně připadají důležité (např.: kamarádské jednání,
neskákat si do řeči, nestydět se říct názor, více se ptát...) К dalším pravidlům je sami
navedeme pokládáním vhodných dotazů, ukázkou modelové situace a pod. Po zvládnutí
základních prvků dialogu můžeme doplnit pravidla o další, detailnější komunikační
rady, dokud žáci nejsou dostatečně vybaveni vlastnostmi potřebnými к vedení
příjemného a efektivního rozhovoru. (Cangelosi, 2000)
Komunikační vlastnosti jsou nedílnou součástí praktického života i dalších
vyučovacích předmětů. Měl by na ně proto být kladen ve výchovně-vzdělávacím
procesu adekvátní důraz, investovat do jejich rozvoje dostatek časuje určitě na místě.
Forma dialogu je právě způsob komunikace, který mají žáci používat při hře.
Informačním kanálem během experimentů je mluvený projev. Vzhledem k tomu, že se
žáci vzájemně nevidí, je klasická verbální komunikace ochuzena o gesta, mimiku a další
vizuální prvky řeči. I to vyžaduje od žáků určitou připravenost a zvládnutí základních
komunikačních dovedností.

2.1.3. Konstruktivismus
O konštruktivizmu se ve spojitosti s vyučováním hovoří zhruba od poloviny 80.
let dvacátého století a na toto téma bylo vydáno nesčetně publikací, které podrobně řeší
otázku formalismu versus konstruktivismu. Hlavní myšlenkou konstruktivistického
pojetí je zapojit do poznání vzdělávanou osobu, převést aktivitu z vyučujícího na žáka.
Nositeli této myšlenky jsou v Čechách především F. Kuřina a M. Hejný, kteří se
myšlenkám konstruktivistického přístupu к vyučování věnují v publikaci Dítě, škola a
matematika. Stejný postoj však zaujímá více pedagogů, například Stehlíková, která své
myšlenky předává čtenářův ve sborníku 25 kapitol z didaktiky matematiky.
Konstruktivismus lze označit jako „pedagogický proud, který klade důraz na
procesy objevování, rozšiřování a přetváření poznávacích struktur (obrazů světa) v
procesu učení. Poznávání se děje konstruováním tak, že fragmenty nových informací si
poznávající subjekt řadí do již existujících smysluplných struktur. Tomu jsou
přizpůsobeny i didaktické postupy." [4]
Pojetí konstruktivistické myšlenky v geometrii zcela koresponduje s výše
uvedenou definicí. Cílem výuky je navazovat na předchozí zkušenosti žáků nejen
s matejnatickým prostředím, ale i dalšími životními prožitky. Dítě při výuce dochází
samo к poznatkům, které korespondují s jeho uvažování, proto jsou pro něj poznatky
logické, srozumitelné a trvale či dlouhodobě zapamatovatelné, s poznatky se ztotožní.
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Příběh č. 4:
Jak jsem již zmiňovala, během pěti let na vysoké škole jsem měla mnohé
matematické a geometrické semináře, na nichž konstruktivistické pojetí výrazně
dominovalo.

Nové

pojmy byly

přirozeně

odvozovány

a nenásilnou

formou

zaváděny. Výuka byla zaměřena na objevování, hledání souvislostí, odvozování,
nejednalo se ze strany vyučujících o předávání faktü. I zkoušky byly spise formou
diskuse, výměnou názorů.
Když jsem začala sepisovat diplomovou práci, poznamenávala si, od
kterého autora či z jaké literatury své poznatky a termíny čerpám. Uvědomila jsem
si, že ne vždy j s e m schopna určit zdroj znalostí, protože s některými pojmy či
myšlenkami jsem se během seminářů natolik identifikovala, že je nepovažuji za
„citování jiných", ale za vlastní.
Když jsem

konzultovala

svou

diplomovou

práci

s paní

doktorkou

Jirotkovou, zmínila jsem „problém", který mám s uváděním citací. Asi není klíčové,
kdo^či co bylo zdrojem nových informací, ale právě výsledek i Důkazem správného

t>

pochopení učiva či pojmů j e schopnost jejich interpretace do nového prostředí,
ztotožnění

se

s nimi, jejich

přirozené

používání jako

nutných

výrazových

prostředků.

Myšlenku propojit výuku s životními zkušenostmi zdůrazňuje ve svých
odborných článcích Dewey. Dle jeho slov je konstruktivismus „filozofie učení založená
na předpokladu, že prostřednictvím reflexe našich zkušeností vytváříme (konstruujeme)
naše porozumění světu, ve kterém žijeme. Každý z nás si vytváří svá vlastní pravidla a
myšlenkové

modely,

které

používáme

k

tomu,

abychom

porozuměli

našim

zkušenostem. Učení je tedy zkrátka procesem upravování našich myšlenkových modelů
tak, aby obsáhly nové zkušenosti." [5]
Mimo jiné uvádí jako vhodné prostředí pro konstruktivistické učení peer to peer
teaching 2 . Jeho pojetí lze interpretovat do výše uvedeného dialogu, kde žáci vzájemně
komunikují a tím si zprostředkovávají zkušenosti, vzájemně se ovlivňují, ačkoli ani
jeden žák není v roli vyučujícího či vyučovaného, nýbrž jsou situovány do stejné
roviny.
Stehlíková upozorňuje na důležitou roli vnitřní motivace žáka, která jde ruku
v ruce se sociálními, psychologickými a kognitivními faktory. Ty společně tvoří
podnětné prostředí pro rozvoj a seberealizaci žáků. Za podnětné úlohy jsou považovány

2

Peer to peer j e model komunikace při němž obě strany mají stejné možnosti a jsou si

rovnocenné. V j e h o významu chápu peer to peer teaching jako situaci, kdy se žáci zcela přirozeně během
vzájemné interakce ovlivňují a tím se vzájemně učí.
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pak ty, které jsou otevřené - vedoucí к zamyšlení, konstruování. Běžné úlohy se dají
pouze přeformulovat či upravit, aby odpovídali konstruktivistické ideologii. Naopak
upozorňuje, že i „zajímavá úloha, která by potenciálně mohla vést к vlastní konstrukci
poznatků může být učitelem uchopena instruktivně, když např.
a) dá dítěti řadu návodů, které ho vedou krůček po krůčku к výsledku
b) předčasně prozradí výsledek
c) upozorní ho na chybu, aniž by jej nechal dřív chybu samostatně odhalit
d) vede dítě к použití strategie, o níž se domnívá, že je nej vhodnější
(zpravidla ta, která je nejrychlejší a nej ekonomičtější), aniž by jej nechal
rozvinout vlastní strategie." (Stehlíková, 2004, s. 17)
Konstruktivismus je filosofie učení, myšlenka, jak к výuce přistupovat. Nedává
jasný návod jak pracovat, co je správné či chybné. Důležité je zapojit děti do
konstruování poznatků, navádět je kladením otázek a podáváním úloh, které vedou
к hlubšímu pochopení, nebýt v hodině autoritou nesoucí pravdu, avšak pomocníkem.
Ráda bych proto během experimentů vytvořila takové prostředí, kde aktivita
bude na straně žáků, nechala je spontánně jednat, vyjadřovat se, spolupracovat a
závěrem s nimi diskutovala o nejasnostech, kladla dotazy vedoucí ke kognitivnímu
konfliktu, к zamyšlení, uvědomění si nedostatku tak, aby se děti poučily a měly šanci
zdokonalovat své znalosti.

2.1.4. Kooperativní učení
Kooperace je pojem, který nevznikl v pedagogice, ale byl do ní přenesen, stejně
jako do jiných vědních disciplín. S tímto termínem se v obecných slovnících setkáváme
nejčastěji v obecném a ekonomickém významu, historicky se však vyvinul z latiny a
znamenal spolupráci. Pojem je tedy znám již od dávných časů. Společným výrazem pro
vysvětlení slova kooperace snad všech slovníkových popisů je právě spolupráce.
Všeobecná encyklopedie definuje kooperaci jako: „Součinnost; spolupráce
lidských jedinců i skupin. Jejím předpokladem je vědomí společného úkolu a společná
vize cíle. Vztahy kooperace udržují společenskou integritu." (Všeobecná encyklopedie,
1999, s. 177)
Pojem kooperace bývá v pedagogice chápán různě, například jako spolupráce
instituçi, vyjádření vztahu mezi učitelem a žákem a pod. Pedagogický slovník vychází z
definice: „Učení lišící se od individuálního tím, že je postaveno na spolupráci osob při
řešení složitějších úloh. Řešitelé jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit sociální
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role, naplánovali si celou činnost, rozdělili si dílčí úkoly, naučili se radit si, pomáhat,
slaďovat úsilí, kontrolovat jeden druhého, řešit dílčí spory, spojovat dílčí výsledky do
většího celku, hodnotit přísnost jednotlivých členů atd." (Průcha, Valterová, Mareš,
1998, s. 153)
Kooperativní učení je založeno na principu vzájemné spolupráce při plnění
úkolů a dosahování cílů. Uspořádání vychází z přirozené potřeby žáka komunikovat a
spolupracovat.

Jednotliví žáci jsou proto pracovními partnery, vzniká mezi nimi

pozitivní vzájemná závislost a výsledky jedinců jsou ovlivněny a podpořeny prací
druhých. Možnost vzájemné pomoci tak utváří pro žáky bezpečné prostředí. Na druhé
straně je

zapotřebí

systematicky je

naučit

takových

možností

využívat

a v

kooperativním prostředí pracovat.
Příběh č. 5:
Když jsem ve třetím ročníku vysoké školy učila v páté třídě na základní
škole český jazyk a matematiku, nechala jsem žáky pracovat téměř celou hodinu ve
skupinách. Žáci řešili různé netradiční příklady, radili si. učili se navzájem. S jejich
prací jsem byla moc spokojená.
Na konci druhé hodiny, která byla vedena touto formou, jsem diskutovali
v kroužku nad činnostmi, j e ž j s m e v hodinách dělali. Děti měly celkově reflektovat
průběh aktivit, jak se jim podařilo dosáhnout cíle a pod. Přihlásil se Petr a zmínil na
závěr, že se mu líbilo, že se dneska ve Škole nemusel učit.
Svou odpovědí mne překvapil a potěšil. Věřím, že za dopoledne udělali
žáci obrovský kus práce, avšak díky příjemnému prostředí, v němž pracovali,
nepovažovali tento způsob výuky za výuku.

Ve své práci budu výraz kooperace chápat omezeněji - jako spolupráci žáků
navzájem. Vzhledem к charakteru výzkumu konkrétně spolupráci v páru. Při kooperaci
pouze dvou jedinců je snazší zvládnout sociální dovednosti s komunikací spojené.
Potlačena je úloha rolí ve skupině, je snazší se prosadit, zapojit, vzít si slovo, klást
dotazy, uzpůsobit tempo apod. Práce v páru může být odrazovým můstkem pro práci ve
větších skupinách.

2.2. Didaktické zásady ve výuce geometrie
«

Smyslem kapitoly není dopodrobna vyjmenovat veškeré obecné

zásady

efektivního výukového procesu. Cílem je poukázat, co je pro vzdělávací proces klíčové.
Experiment, který je hlavní osou práce, pak tyto hlavní principy bude respektovat.
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Metodické principy výuky geometrie se nijak zvlášť neodlišují od běžných
výukových strategií, naopak vychází z obecných pedagogicko-psychologických zásad
výuky a vzdělávání dětí. Jsou pouze aplikovány do matematického prostředí a v něm
blíže specifikovány.
Abych jakoukoli školní aktivitu mohla považovat za přínosnou, pro děti
obohacující, musí více méně korespondovat s níže uvedenými zásadami, které ve své
vědecké práci vyzdvihuje Květoň:
a) Zásada vědeckosti - spočívá v souladu praktického užití matematiky
jako vědy a způsobu metodického výkladu. Podkladem pro realizaci
vědeckosti ve výuce jsou vzdělávací osnovy popřípadě

Rámcový

vzdělávací programe.
b) Zásada uvedomelosti a aktivity žáků - koresponduje s myšlenkou
konstruktivistické výuky. Takové poznání zahrnuje hluboké pochopení
učiva, nikoli pasivní znalost. Toto pochopení zaručuje schopnost
operativního myšlení či aplikace znalostí do nového prostředí. Abychom
si ověřili zda-li je jistý jev pouze naučen či opravdu pochopen,
přimějeme žáky určitou otázkou nebo úlohou použít tento jev v jiné
situaci než doposud. To znamená, že ke správnému řešení či odpovědi
nestačí interpretace učebnicové definice, ale vede к aktivní myšlenkové
činnosti žáka, který buď dokáže, či nedokáže situaci řešit.
c) Zásada názornosti • j e zejména pro děti důležitým bodem к pochopení.
Přesto je často podceňovaná. Názornost se má opírat o modely a obrazy,
které mohou žáci přímo pozorovat a vnímat svými smysly. Čím více
smyslů je zapojeno, tím je poznání účinnější. 3
Příběh č. 6:

Д \

Na základní škole Bishop Lonsdale School, kde jsem mêla možnost

/

sledovat výuku matematiky, zkoumaly děti zrovna vlastnosti geometrických
útvaru. Jejich úkolem bylo počítat hrany, vrcholy a stěny. Pani učitelka zadala

/
/

\
\
, -V '

příklad: „Kolik hran a Vrcholů má jehlan se Čtvercovou podstavou?" Aby
dětem pomohla, udělala na tabuli náčrtek daného tělesa, viz obr. č. 1.

3

Psychologové uvádějí dominanci některého zperceptorů. Každý žák má jiný druh paměti a

způsob poznání. Variabilita aktivit zapojující různé smysly zajistí možnost pochopení všem. (Trpišovská,
1998)
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Žáci začali vykřikovat odpovédi: .,4 vrcholy. 6 hran!" Paní učitelka
reagovala: „Dejte pozor, na tom obrázku to není tolik poznat, ale v podstavě
jsou čtyři vrcholy a doplnila svůj obrázek, viz obr, č.

2. Děti vypadaly

zmateně. Kdyby byla názorná ukázka správná, byl by příklad jistě jednoduchý a
pochopitelný. Ideální variantou j e ukázat konkrétní těleso,

1
Obrázek i . 2

d) Zásada trvalosti - úzce souvisí s dalšími aspekty. Je dokázáno, že dobu
paměti ovlivňují emoce a s tím spojená motivace. „Opakování - matka
moudrosti," je rčení tradované od dávna. Trvalé zapamatování však
ovlivňuje již zmíněné pochopení, názornost a další faktory.
e) Zásada

přiměřenosti

- je

de

facto obsažena

ve

vzdělávacích

dokumentech - učebnicích, osnovách, plánech, které stanovují jaké učivo
a v jaké míře má být dle dané věkové kategorie zaváděno. Vzhledem к
dlouhodobé

historii

výuky

matematiky

je

tato

oblast

hluboce

prozkoumaná, přesto se ale částečně reviduje.
f) Zásada individuálního přístupu - dává za úkol učiteli přistupovat к
žákům diferencovaně. Každý žák má jiné tempo, odlišný způsob
myšlení, roli hrají i vlastnosti smyslů. Vyučující by tedy měl volit takové
druhy aktivit, který umožní dětem zvolit si vlastní učební styl a strategii.
(Květoň, 1990)

2.3. Úrovně geometrického myšlení
S didaktickými zásadami ve výuce souvisí teorie, kterou představil holandský
manželský pár Pierre a Diana van Hiele. Na základě praxe a neustálé snahy naučit žáky
vnímat jednostlivé atributy těles začali uvažovat, proč i přes veškeré úsilí nedochází u
žáků к pochopení učiva do požadované míry. Na základě psychologických analýz
dospěli к závěru, že každý žák se pohybuje svým myšlením na škále 1 - 5 4. Každá škála
je charakterizovaná schopností a možností vnímat geometrické jevy, udává míru
konkretizace a abstrakce, (van Hiele, 1986)
Dle van Hielovy teorie jsou tyto úrovně myšlení sousledné, nelze tedy žádnou
z nich přeskočit. Zároveň autor poukazuje, že nejsou závislé na věku, jsou jím pouze
ovlivněny. Zvládnutí jednotlivých úrovní je otázkou zkušeností.

4

Někdy uváděno jako 0 - 4 .
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Úrovně jsou vymezeny následovně:
a) Vizualizace - je prvním stupněm poznání. Žáci vnímají tělesa a tvary
jako celky, dokáží je pojmenovat. Nevydělují z nich však průvodní jevy.
b) Analýza

-

charakterizuje druhý

vývojový

stupeň.

Projevuje se

schopností vnímat jednotlivé vlastnosti předmětů a pojmenovávat je.
Zároveň si žáci začínají uvědomovat vztahy mezi okolními předměty.
c) Neformální

dedukce

-

vystihuje

třetí

úroveň

na

škále.

Charakteristickým rysem je vnímání v souvislosti, popisování vztahů,
vlastností, uvědomění si závislostí a schopnost o jevech

logicky

argumentovat. Děti nedokáží ještě chápat na úrovni axiomů.
d) Dedukce - pojmenovává čtvrtý stupeň. Projevuje se již vyspělým
uvažováním, pochopením rolí pojmů, axiomů, důkazů a vět.
e) Rigorosum - je nejvyšším stupněm matematického chápání, který se
vyznačuje schopností práce v axiomatickém prostředí, neeukleidovské
geometrii a schopností absolutní abstrakce. [6]
Pokud žák nedospěl díky nedostatečným zkušenostem do určité fáze, nemůžeme
očekávat, že zvládne úkoly na dané úrovni. Na prvním stupni základní školy se setkáme
nejčastěji s první a druhou etapou, u zkušenějších případně se třetí. Další úrovně jsou
u průměrných či lehce nadprůměrných žáků nereálné.
Tyto schopnosti se projeví i do míry zvládnutí popisovat tělesa. U žáků, kteří
dosahuj ^teprve první úrovně, nelze očekávat schopnost uvažovat v souvislosti s dalšími
tělesy, stejně jako nepředpokládám, že budou schopni analyzovat tělesa na dílčí
elementy.

2.4. Výuka geometrie na 1. stupni základní školy
V této kapitole bych ráda shrnula, co je dle předepsaných norem, osnov a plánů
předmětem geometrického vzdělávání, jaké učivo má být během prvního stupně
základní školy pokryto. Zároveň okomentuji možnosti učitelů realizovat své inovativní
přístupy a netradiční výukové metody.
Vzdělávací dokumenty pro základní školu, obecnou školu a národní školu i
Rámcový vzdělávací program mají cíle výuky odlišně charakterizovány, avšak co do
obsahu znalostí se prakticky shodují. Cílem proto není dlouze polemizovat nad obsahem
kurikulárních dokumentů, nýbrž poukázat, s jakými geometrickými pojmy, útvary či
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jevy se děti během prvních pěti let povinné školní docházky setkávají, na co má být ve
výuce geometrie kladen důraz, jaké dovednosti by měl mít žák na konci páté třídy.
Všeobecně lze říci, že cíle výuky matematiky jsou mnohem specifičtější co do
aritmetiky. Náplně hodin geometrie, stejně jako konkrétní výstupy, jsou mnohem
obecněji popsány.
Zároveň mohu celkem s jistotou tvrdit, že výuka je orientovaná především na
geometrii v rovině, jež pokrývá většinu učení spojeného s geometrií. Výuka geometrie
totiž obvykle začíná od bodu, přímky či úsečky a vrcholí konstruováním některých
geometrických útvarů. Toto tvrzení vyplývá z mé dosavadní praxe na základní škole,
z pohledu do učebnic používaných na základních školách, i osnovy mi toto potvrzují.
Vzdělávací program základní škola v souvislosti s geometrií uvádí: „Cílem je
řešit metrické geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných obrazců,
povrchy a objemy těles, užívat základní vztahy mezi rovinnými obrazci (shodnost,
podobnost) orientovat se v rovině a v prostoru, užívat soustavu souřadnic, chápat vztah
mezi čísly a body jako základ počítačových znázornění a projektů." (Vzdělávací
program Základní škola, 1996, s. 27)
Pro učitele tak nebylo tímto dokumentem stanoveno vést žáky к poznávání
okolního světa, rozvíjet komunikaci o předmětech v jejich okolí, popisovat reálné.
Koncepce výuky j e tímto značně odtržena od reálných geometrických útvarů. Zabývá se
spíše dílčími, separovanými modely jako přímkou, bodem, polopřímkou, zaměřuje se na
výpočty apod.
Výuka geometrie na prvním stupni má splňovat podle osnov pro Základní školu
_ následující. Během první třídy žáci ve výuce geometrie operují s pojmy orientace
v prostoru (nad, vpravo, za apod.), poznávají obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník,
kruh a tělesa krychle, kvádr, válec, koule. Od druhé třídy žáci pracují s úsečkou, měří ji,
konstruují body, modelují tělesa ze stavebnic, poznávají tělesa. V dalších ročnících
přibírají pojem polopřímka, sledují polohu přímek (rovnoběžky, kolmice...), pracují se
čtvercovou sítí, měří strany rovinného obrazce, obvod, rýsují a odhadují délky úseček,
měří délky hran těles. Modelují z krabiček a stavebnic. Poté pracují s kružnicí a kruhem,
rýsují pomocí trojúhelníku s ryskou a kružítka. Setkávají se s pojmy souměrný, osa,
rovnoramenný apod. Vypočítávají obsah a rozšiřují si znalosti v jednotkách čtverečních,
řeší slo.vní úlohy, pracují se sítí kvádru a krychle, počítají povrch tělesa.
Úlohy obsaženy v učebnicích často vedou žáky к výpočtům, rýsování, pouze
omezeně se odkazují na okolní svět. Výuka je proto stále realizovaná ve značně
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abstraktní rovině, což je předmětem mnoha diskusních článků učitelů prvního stupně.
Zmiňují, že nedostatečnou názorností dochází к falešným představám, kdy například
rovinné útvary jsou vnímány pouze jako obvod (to, co žáci rýsují), nikoli jako celá
plocha.
Nedostatek materiálního vybavení, koncepce učebnic a způsob výuky mnoha
učitelů ani jiný způsob nepřipouští. Ačkoli cíle vzdělávacích dokumentů zmiňují práci
se stavebnicí, modelování těles a aktivity s nimi, snazší variantou je nechat žáky
vypracovávat úlohy v sešitě. Vzhledem к jejich schopnostem je logické, že je výuka
zaměřená na útvary plošné, neboť zobrazovat tělesa rýsováním je pro žáky prvního
stupně neadekvátně náročné.
Rámcový vzdělávací program je v charakteristice cílů vzdělávání ještě obecnější
a ponechává benevolenci jednotlivým školám. Ustanovuje očekávané výstupy do dvou
období:
1. období - žák
a) rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
b) porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
c) rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
2. období - žák
a) narýsuje a znázorní

základní

rovinné

útvary

(čtverec,

obdélník,

trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
b) sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
c) sestrojí rovnoběžky a kolmice
d) určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
e) rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
Učivem pak jsou
a) základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka,
čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
b) základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
c) délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
d) obvod a obsah obrazce
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e) vzájemná poloha dvou přímek v rovině
f) osově souměrné útvary [7]
Náplň školního vzdělávání tak zůstává obsahově podobná. Je však zejména na
vyučujících a vedení škol, jaké didaktické pomůcky si pro výuku zajistí a jaké metody
práce aplikuje. V obecných cílech vzdělávání je však komunikace, sociální cítění a
prakticko značně vyzdvihováno. Důležitým aspektem pak jsou mezipředmětové vazby.
Rámcový vzdělávací program dává zejména ambiciózním učitelům prostor pro
realizaci svých představ o výuce. Dá se říci, že legalizuje inovativní přístupy ve
vyučování. Ti, kteří nemají motivaci měnit dosavadní výukový styl, mohou nadále
celkem pokračovat v dosavadních osnovách.
Diplomová práce se dále zabývá především výukou geometrie v prostoru a snaží
se poukázat, že jevy a útvary v ní zahrnuté jsou pro žáky reálné, snadno pochopitelné
a v praktickém životě uplatnitelné. Hra, která je předmětem experimentu, se snaží
přivést děti ke konfliktu a uvědomění si, že jejich vyjadřovací prostředky je nutno c d U
zdokonalovat, aby byly schopny komunikovat s okolím o různých předmětech. Podobný
typ úkolů je však spíše na iniciativně vyučujících, nežli obsahem učebních plánů a
osnov.

3. Praktická část
Vzhledem к cíli práce prozkoumat prostředí hry, která by byla alternativou pro
otevírání geometrického světa pro žáky prvního stupně základní školy, jsem chtěla
experimentálně hru aplikovat na dvojici žáků a následně rozebrat její dílčí části,
specifikovat rozvíjené vlastnosti, analyzovat jevy při ní se vyskytující. Experimentu se
účastnili vždy dva žáci a já jako experimentátor. Na několika prvních experimentech se
podílela i má spolužačka Kateřina Schimmerová, která měla stejnou roli jako já.
Praktická část bude již konkrétně hovořit o průběhu popisované hry. Zaměří se
jak na její reálný průběh a aplikaci na žáky, tak na její rozbor po metodické stránce.
Ráda bych demonstrovala na konkrétních příkladech vhodnost jejího užití a své názory
podložila důkazy z praxe či zkušenostmi jiných učitelů.
Popíši zde jednak svůj cíl, scénář experimentu, osobní zkušenosti i jevy, které
vzhledçm ke smyslu aktivity považuji za stěžejní a s nimiž doporučuji dále pracovat.
Ráda bych se také zamyslela nad přínosem celého výzkumu pro mou budoucí
Pedagogickou praxi.
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3.1. Experiment
Výzkum pro svou diplomovou práci jsem dělala formou experimentu, jehož
cílem bylo objektivně prověřit prostředí geometrické hry, která je níže detailněji
specifikovaná.
Od jeho průběhu jsem očekávala blíže se seznámit se schopnostmi žáků, získat
rozhled o práci v geometrickém prostředí a obohatit tak sebe i čtenáře o zkušenost
s aplikací této aktivity, kterou považuji za smysluplnou, rozvíjející všestranně dětské
schopnosti a znalosti na matematické i sociální bázi. Své názory jsem však chtěla ověřit,
upřesnit a rozšířit o skutečné poznatky.

3.1.1. Cíl
Předchozí zkušenost z praxe na základních školách u nás ve mne zanechala
dojem, že výuka je výrazně

zaměřená

jednak na aritmetiku

a

v geometrii soustředěná na

rýsování a teorii, ne příliš spojenou s praxí. Minimum času bylo věnováno práci se
skutečnými geometrickými předměty nebo okolním světem. Děti povětšinou seděly
v lavicích a čerpaly z učebnice a psaly do sešitu. Tento fakt jsem považovala za
nemotivující, potlačující možnosti užití geometrie v životě a okolním světě.
Příběh č. 7:
O své představě o výuce geometrie j s e m se měla příležitost podělit s jinými
pedagogy při prezentaci na Dvou dnech s didaktikou matematiky. Seznamovala
jsem tam posluchače s hrou, která byla předmětem výzkumu pro mou diplomovou
práci, a prezentovala jsem své poznatky a zkušenosti.
Většina posluchačů byli vyučující druhého stupně základních škol. Zajímal
mne tedy názor nad smyslem této hry, zejména z pohledu výstupních znalostí žáků
po páté třídě. Měla jsem totiž dojem, že bývají často nekonkrétní, že žáci mají
s geometrií malé zkušenosti.
Reakce jedné paní učitelky byla: ,.Mně připadá, že neumí z geometrie
vůbec nic." Na její názor okolí přikývlo, nikdo neoponoval.
Tímto výrokem potvrdila i můj dojem z praxí, že geometrie stojí v ústraní a
je-li do výuky aplikovaná, tak natolik neprakticky, že nenechá v žácích žádné
výsledky.
Mimo jiné zde padl celkem hromadný názor, že by učitelé na druhém
stupni uvítali, kdyby učitelé na prvním stupni dali žákům více zkušeností včetně
manipulativních s 3D i 2D objekty a nesnažili se žáky vybavit nějakými definicemi
či vzorečky. To že už oni udělají snadno, když budou mít žáci dostatek zkušeností.
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Pravým opakem byl způsob práce aplikovaný na Bishop Lonsdale School
v Derby, kde jsem měla 4 měsíce v roce 2004 možnost observovat nejen výuku
matematiky. Veškerá školní činnost byla uskutečňovaná formou pokusů, kdy žáci
samostatně pracovali s pomůckami, objevovali, hledali v knihách a kladli si otázky
spojené s danou situací. To však byla spíše ideální představa o fungování požadovaných
aktivit. Výsledné znalosti studentů, dle mého názoru, byly značně neuspořádané, plytké.
Měla jsem pocit, že děti si pouze hrají, zlobí, baví se mezi sebou, avšak čas nebyl
efektivně využit, stejně jako pomůcky, které bych považovala za velice užitečné
a smysluplné.
Ani jedna forma práce, myslím tím v Čechách a v Anglii, neuspokojila mou
představu o ideální formě výuky, stále hledám nějaký kompromis. Ráda bych proto
zkoumala činnost, při níž žáci z praktického hlediska musí používat geometrické pojmy
jako výrazové prostředky pro komunikaci a tím konstruktivně rozšiřují své představy o
geometrických předmětech.
Experiment, který byl hlavním prvkem mého výzkumu, byl koncipovaný jako
hra v geometrickém prostředí. Úkolem žáků bylo vzájemně si ve dvojici popisovat
jedno z třinácti těles, které mají oba účastníci experimentu před sebou. Celý experiment
probíhal formou dialogu. Daná tělesa byla jak známá, čili taková, se kterými se žáci již
setkali v mateřské škole, praktickém životě nebo v dosavadním studiu matematiky, tak
zcela nová, která jsou předmětem učiva až vyšších ročníků základní a střední školy.
Smyslem tedy nebylo testovat jejich školní znalosti, ale komunikační dovednosti,
schopnosti uplatnění předchozích znalostí a životních zkušeností, umění aplikovat jevy
známé z jiného prostředí do geometrie, prostě jakkoli uchopit daný úkol a zvládnout ho
překonat. Zajímal mne i fakt, zda-li již ve škole probírané pojmy umějí správně
aplikovat, tedy chápou-li používanou matematickou terminologii. Pokud je geometrická
látka opravdu pochopena, bude správným způsobem užívaná v novém, pro děti
netradičním, úkolu.
Uvedený způsob geometrických aktivit považuji za efektivní prvek ve výuce
matematiky, a proto bych ráda provedla detailní rozbor tohoto druhu práce. Cílem
pozorování je zaznamenat jevy, které jsou svým způsobem typickým chování při
podobném druhu aktivit. Za typické jednání se počítá takové, které se opakovalo u více
žáků. Lze ho proto považovat za charakteristický rys chování či jednání při práci ve
stejném či podobném prostředí. Na těchto opakujících se vlastnostech bych ráda
demonstrovala užitek této geometrické hry, poukázala na její klasický průběh a zároveň
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zmínila i úskalí takové činnosti. Veškeré své názory se pokusím podložit i zkušenostmi
jiných odborníků.
Očekávám, že experimentování mi rozšíří mé teoretické a především praktické
znalosti o myšlení, jednání a komunikaci dětí nejen při výuce matematiky. Smysl vidím
v možnosti hlouběji sledovat veškeré jevy související sjednáním v prostředí hry, jejichž
rozbor a hledání příčin mne, věřím, obohatí jak profesně, tak lidsky. Při práci s dětmi
pouze v páru budu mít prostor citlivě vnímat jedince, podrobně zkoumat vyskytnuvší se
jevy, klást individuální otázky apod. Všechny tyto aspekty mne umožní pochopit
některé procesy jejich psychomotorického vývoje a komunikace.

3.1.2. Sledované jevy, tvorba hypotézy a má očekávání

U A jf-

S výukou geometrie mám minimální zkušenosti, natož s podobným druhem
činnosti, proto má očekávání jsou dosti nekonkrétní. Spíše spekuluji, jak asi mohou žáci
reagovat, jaký budou mít z činnosti dojem, zda-li danou hru vůbec pochopí, než-li bych
měla konkrétní představu o průběhu.
Hlavní má domněnka, kterou bych chtěla potvrdit, je celkové efektivita této hry.
Pojem efektivní v sobě, dle mého názoru, skrývá především zábavnost, konstruktivní
přístup, mezipředmětové vazby, rozvoj komunikace, užitek a propojenost s praktickým
životem. Hru považuji za zajímavou, pro děti novou, přesto celkem snadnou, zábavnou
a z metodického hlediska za posilující rozvoj myšlení, vyjadřování a sociální vztahy.
Její realizace mne nepřipadá nijak zvlášť náročná, očekávám hladký průběh. Má
základní hypotéza se tedy týká všeobecného užitku této aktivity ve vyučovacím
procesu. Předpokladem pro její potvrzení by měl být celkový pozitivní dojem nad
uskutečněným experimentem.
Jak jsem již zmínila, mám-li jakoukoli školní aktivitu považovat za efektivní,
musí splňovat hned několik kritérií, či alespoň ve většině z nich být pozitivně
hodnocena. Mezi faktory, které považuji osobně za podstatné, patří:
a) Atmosféra - s výukou ve skupinách jsem se více setkávala při rozboru
kooperativního učení, a proto zcela oprávněně předpokládám, že činnost
bude pro děti zábavná, motivující, že výuka bude probíhat v příjemné a
uvolněné

atmosféře.

Spolupráce

vychází

z přirozené

potřeby

komunikace, interakce a vzájemné pomoci. Děti se tak cítí bezpečně,
nebojí se zapojit i méně úspěšní či neprůbojní žáci. Až na případné
výjimky nemám důvod obávat se celkové nervozity dětí či nezájmu se
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zapojit. Vzhledem k tomu, že mne však děti neznají, nejsem si jistá
zejména počátečními reakcemi - budou-li chtít dobrovolně jít se mnou do
íť-

jiné místnosti a hrát. Očekávám spíše pasivitu při dotazu, má-li někdo
chuť opustit třídu a věnovat se jiné činnosti. Jejich případnou nervozitu
mám v plánu usměrnit klimatickým rozhovorem. Děti bývají celkem
adaptibilní, proto doufám, že případný počáteční ostych rychle zmizí,
ukážu-li jim od počátku, že případné obavy jsou zcela scestné. Upřímně
řečeno, největší obavu mám z kamery. Předpokládám, že po jejím
uchopení dojde к výrazné změně klimatu, ostychu, studu. Sama vím, jak
může být nahrávání člověku nepříjemné. Celkově však mohu říci, že i
přes všechny výše uvedené faktory věřím, že experiment bude pro děti
spíše zábavný, inspirativní a že případné bariéry flexibilně upravím
(odložím

kameru,

prodloužím

klimatický

rozhovor,

vyberu

i

nedobrovolníka apod.)
b) Průběh hry - vzhledem к nízkému věku dětí, na nichž budu experiment
realizovat, a také vzhledem к informaci od učitelů dané třídy, že se
s podobným typem činnosti ve škole nesetkávali, tuším, že musím dávat
instrukce hodně jasné, zato stručné, uvést příklad, aby byl smysl celé
aktivity správně pochopen. Přesto věřím, že pochopí rychle princip
aktivity a že případné nejasnosti flexibilně vysvětlím v průběhu. Trochu
se dá předpokládat, že nevydrží neotočit se na kamaráda a nahlédnout,
malé „podvádění", možná i nezáměrné, ale reflektivní, očekávám.
c) Komunikace - říkám si, že vzhledem k tomu, že ve dvojici spolu hrají
kamarádi, spolužáci, kteří se nějakou dobu znají, nebude komunikační
bariéra velký problém. Je mi však jasné, že stydlivější či méně hovorní
žáci budou pravděpodobně nad těžšími (např. nekonvexními) předměty
možná mlčet, dlouho se rozmýšlet. Standardně však uvažuji spíše o
solidní schopnosti popisovat předměty, zejména pomocí přirovnání
z okolního světa (míč, střecha, krabice apod.) U předmětů, které
vzhledem

к jejich

životní

zkušenostem

těžko

přirovnají,

jsem

přesvědčená o chaotičnosti popisu, malé schopnosti empatie, že kamarád
asi neví, jak předmět drží, možná i neadekvátnímu tempu. Spíše jsem
zvědavá, najde-li se alespoň někdo schopný systematizace a uvažování
v souvislostech. Protože žáci pracují ve dvojici, nebojím se jejich
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zklamání z neúspěchu. Předem je budu varovat nad obtížností některých
předmětů, vzhledem к opoře v kamarádovi věřím, že i chybu přijmou bez
větší známky smutku či zklamání.
d) Výrazové prostředky - v pravidlech je jasně řečeno a zdůrazněno, že
pokud ví jméno předmětu, může ho žák říci. Jejich používání bude jistě
ovlivněno

ročníkem,

a

tudíž

již

zvládnutým

obsahem

učiva.

Předpokládám, že užívání názvosloví bude vesměs správně, pokud žák
předmět neumí pojmenovat, pomůže si popisem. Popisný způsob obecně
považuji za komunikačně náročnější. Nemyslím si, že by děti uměly
správně pojmenovávat veškeré průvodní jevy (hrana, stěna, vrchol apod.)
Výsledek bude jistě ovlivněn, pokud použité názvosloví správně chápe
pouze jeden z dvojice žáků. Očekávám, že si budou vymýšlet vlastní
názvy

či přirovnání

pro

předměty,

díky

své

bohaté

fantazii

a

představivosti budou pravděpodobně používat celou řadu výrazových
prostředků. S komunikací jistě souvisí i jev, který lze předpokládat, a to
přejímání pojmů. Jak v pozitivním slova smyslu - učení se navzájem, tak
negativním - přebírání chyb od ostatních. Dle mého názoru také nebudou
schopni vždy odhadnout, které informace jsou důležité pro identifikaci
tvaru. Dovedu si představit, že mnohá kritéria nijak neupřesní, který
předmět popisuje (např. barva, velikost, emotivní pocit apod.)
e) Strategie - jeden z hlavních cílů celé aktivity je naučit postupně žáky
pracovat systematicky. Při podávání instrukcí i přijímání informací je
potřeba pro úspěch zvolit si určitou strategii, díky níž budou informace
utříděné, jasné a vyčerpávající, odpovídající popisu jediného předmětu.
Wikipedia chápe pojem strategie jako „long term plan of action designed
to achieve a particular goal, most often "winning"5. [8] Možných strategií
je celá řada, nejběžnější jsou však vylučovací metoda kombinovaná se
strategií bifurkace. Tento pojem je stručně popsán jako „Division into
two branches" 6 .[9] Strategické jednání je potřebné v jakékoli práci

5

Strategie j e definovaná jako dlouhodobý plán sestavený za účelem dosažení cíle, většinou

6

Bifurkací j e míněno dělení předmětů na dvě skupiny dle určitého kritéria. Rozdělováním

výhry.

dochází к vylučování jednotlivých předmětů a tím se úží počet těles, která mohou být identická
s popisovaným předmětem.
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v praktickém životě. Přesto myslím, že jejich schopnost organizovat si
předměty, používat vylučovací strategii či pokládat otázky vedoucí
к jednoznačné odpovědi budou spíše slabé. Pokud se ve výuce s takovou
činností nesetkali, těžko během jedné hry odhalí ideální řešení jak
podávat instrukce. Předpokládám tedy, že je činnost navede spíše
к uvědomění si chyby a nutnosti něco změnit, situace navodí kognitivní
konflikt, se kterým lze nadále efektivně pracovat jako s prostředkem
dalšího poznání.
Tímto jsem zhruba shrnula má očekávání. Nechám se však ráda překvapit
reakcemi žáků, jejich spontánním jednáním, pokusím se vždy adekvátně přizpůsobit
aktuální situaci a konkrétnímu dítěti.
Vzhledem к faktu, že bude činnost pro mnohé žáky nová, budou asi i jejich
reakce pestré, neusměrněné předchozími zásahy učitele či rodičů. Jejich „čistoty", ve
smyslu nepoznamenanosti v této hře, chci právě využít к objektivnímu posouzení jejího
průběhu.

3.1.3. Scénář experimentu
V této kapitole bych ráda sumarizovala, jak je experiment naplánovaný a co pro
jeho realizaci bud potřebovat. Uvedené možnosti jsou jakousi ideální představou, při
jeho průběhu se budu snažit držet těchto osnov, pokud však bude potřeba, flexibilně se
uzpůsobím situaci.
3.1.3.1. Materiální zajištění
Výzkum bude prováděn v oddělené místnosti, ve které budou vždy jen účastníci
experimentu, abychom nebyli rušeni okolními elementy. К uskutečnění hry jsou
zapotřebí 2 sady geometrických těles, které jsou uloženy ve víku od krabice. Další
pomůcky nejsou nutné. Každá sada obsahuje tato tělesa: kouli, válec, kužel, komolý
kužel, krychli, kvádr, trojboký hranol, šestiboký hranol, čtyřboký jehlan, pravidelný
čtyřstěn, komolý čtyřboký jehlan, nekonvexní pětiboký jehlan a nekonvexní pětiboký
hranol, (viz příloha č. 3)
К záznamu experimentu kvůli možnosti dalších analýz preferuji videokameru.
Z n í pak mohu nahrávky opětovně sledovat se všemi detaily, pohyby, reakcemi.
Pořízená dokumentace je hlavní materiálem pro další rozbor. Pokud nebudu mít
technické vybavení zajištěné, zvolím metodu písemného záznamu, kde se pokusím
zachytit alespoň slovní obraty, zajímavé jevy, které chci dále v práci uvádět. Tento
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způsob záznamu však považuji za méně účinný vzhledem к nepřesnosti a neúplnosti
souvisejících údajů.
3.1.3.2. Volba školy a žáků
Výzkum bude celkově prováděn na třech pražských školách - matematická třída
na ZŠ Uhelný trh druhý ročník, v první třídě na ZŠ Generála Janouška a v prvním až
třetím ročníku na ZŠ Kampanus. Výběr těchto škol byl dán možnostmi snadného
přístupu.
Všichni žáci jsou mně neznámí, stejně tak jako já pro ně. Řídit se chci zcela
náhodným výběrem žáků, aby byl výzkum co nejobjektivnější. Eliminovat budu pouze
cizince, kteří nemají dobře zvládnutý český jazyk. U nich by byly výrazové prostředky
jistě omezené a zkreslené, proto vhodné spíše pro výzkum související s integrací
cizinců, nikoli pro účel mého experimentu.
3.1.3.3. Scénář experimentu
Ve třídě budu žáky volit zcela náhodně, pokud možno dobrovolníky. Nechci
žáky nutit, abych se vyhnula případné nespolupráci či neadekvátnímu ostychu.
Vzhledem к tomu, že se hra bude provádět v jiné místnosti, již přechod využiji
к rozhovoru, jímž bych ráda uvolnila případné napětí. Zeptám se na zážitky z prázdnin,
víkendu, školy apod. tak, aby se děti se necítily nijak svázány či znervózněny. Tento
klimatický rozhovor potrvá předpokládám cca 5 minut, spíše flexibilně přizpůsobím
jeho délku osobnosti žáků.
Po tomto „ice-breaku" je seznámím s následujícími pravidly: při hře budete
sedět zády к sobě tak, abyste jeden na druhého neviděli. Před sebou budete mít krabici,
ve které je 13 předmětů. Jeden z vás si vybere předmět, který bude chtít a úkolem bude
popsat ho kamarádovi. Ten druhý musí pozorně poslouchat, aby mezi předměty poznal
ten stejný. Času máte kolik chcete. Mluvit můžete oba, smíte se vzájemně ptát. Pokud
víte, jak se předmět jmenuje, můžete to klidně říct. Prostě bavte se jak chcete tak, abyste
Pak oba měli v ruce stejné předměty. Po chvíli se vyměníte a popisovat bude ten druhý.
Zároveň jsem na jednoduchém předmětu, například kouli, uvedu příklad.
Předpokládám, že díky demonstraci pochopí, co se očekává. Bude-li potřeba, v průběhu
hry upřesním, co mají dělat, jaké očekávám jednání.
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3.1.4. Realizace experimentů
Průběh experimentů se nijak zvláště neodlišoval od plánovaného scénáře.
Příjemně mne překvapilo nadšení, s jakým děti chtěly jít do vedlejší místnosti a účastnit
se experimentu. Klimatický rozhovor byl proto obvykle krátký, neměla jsem dojem, že
by žáci byli výrazně nervózní či ostýchaví, a to, к mému překvapení, i po zapnutí
kamery.
S pochopením pravidel neměli nejmenší problémy. Někdy měli žáci tendenci se
otáčet a kouknout se na spolužáka, spíše to bylo neuvědomění si tohoto pravidla,
spontánní reakce a touha po poznání výsledku, nežli bojkotování pravidel.
Celý průběh hry byl proto hladký. V případě, že žák přestal cokoli říkat a ani
přes povzbuzování svůj blok neodboural, společně jsme se snažili najít výrazy vhodné
pro popsání tělesa, aby neodešel s pocitem absolutního neúspěchu, ale naopak s
poznáním, že to příště zvládne.
Po

několika

úvodních

experimentech

jsem

záměrně

částečně

spojila

roli experimentátora a učitele a během hry pomáhala žákům pokládáním otázek a
parafrázováním, (viz 3.1.5)

3.1.5. Role experimentátora a role učitele
Během provádění experimentů jsem balancovala mezi rolí experimentátora a
učitele, které jsou běžně odlišeny mírou zasahování a ovlivňování.
Experimentátor nemá za cíl něco naučit, ale prozkoumat, zhodnotit. Tato role je
_ zejména pro učitele náročná, neboť se od nich neočekává zasahovat do průběhu,
vysvětlovat a napomáhat, nýbrž objektivně sledovat průběh experimentu, zaznamenávat
a držet se předepsaného scénáře. Experimentátor testuje určitý jev.
Učitel má, na rozdíl od experimentátora, za cíl vést děti к poznání, pochopení,
reflexi chyb a činnost přizpůsobit tak, aby vedla к naučení se něčeho nového. Nemusí to
být samozřejmě formou předávání instrukcí, ale upozorněním na chybu, dotazováním,
směřováním. O této roli učitele více hovoří Nezvalová. Zmiňuje, že má-li být učitel
připraven na svou roli při konstruktivistickém vyučování, musí si uvědomit, že již není
nositel informací a znalostí, ale pomocník, zprostředkovatel, někdo, kdo zadává úkoly
navádějící žáka к poznání. Souvisí to s jeho osobním pozitivním postojem к takové
formě výuky a vzdělání v této tématice. Učitel musí chápat školu jako útvar, kdy se má
dítě všestranně rozvíjet, poznávat, bádat, objevovat, učit sociálním vztahům. Už není
ten, kdo prezentuje vědomosti a vykládá, on kontroluje, monitoruje, podporuje, hodnotí
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a navádí žáky к cíli, ale nepředává konkrétní informace. Aktivní složkou jsou děti, které
hledají, experimentují a skrze vlastní poznání se obohacují o nové znalosti. Žáci by měli
pochopit, že se očekává jejich samostatnost ve smyslu práce s vhodnými pomůckami,
experimentování, kladení otázek. Mimo jiné vedeme žáky, aby hledali pomoc i mezi
sebou navzájem, zapojujeme ostatní při hledání odpovědí. [10]
Příběh ě. 8
Na roli aktivního žáka a pasivního učitele si často vzpomenu na svých
hodinách francouzštiny, jakmile tuto základní didaktickou záležitost má učitelka
poruší. Jedná se o zkušenou dámu. která j e obecně hodně upovídaná, energická a
rychlá. Já, jakožto začátečník, jsem ve vyjadřování se pomalá, sestavit větu mi
dlouho trvá.
Každopádně se vždy snažím sama vyjádřit co potřebuji, případně se doptat
pouze na chybějící výraz. Má učitelka se však ráda chytá iniciativy a ve snaze
pomoci obvykle řekne za mne celou včtu. V tu chvíli si obvykle ani neuvědomím
j a k j í řekla, natož., abych ji uměla sama poskládat.

Řeknu-li nějakou

větu

samostatně, mnohem lépe si pamatuji, jaké výrazy j s e m užila, případné chyby si
snáze uvědomím. Cesta, kdy se chopí slova, j e sice rychlá, nikoli však pro mne
efektivní.

Kasíková doporučuje učitelům, aby svou nedominantní roli dali najevo
postojem ve třídě. Stojíme-li před tabulí, vyjadřujeme postoj dominance. Stojíme zde,
pokud vykládáme, zadáváme instrukce. Chceme-li částečně skrýt svou postavu, stačí si
stoupnout na méně výrazné místo do ústraní. Měli bychom být ale schopni i z tohoto
místa monitorovat. (Kasíková, 1997)
Jako experimentátor jsem zastávala řídící funkci zejména na počátku činnosti,
kdy jsem žáky seznámila s pravidly hry, pomůckami a cílem aktivity. Dále byla má role
již pasivnější. Mým záměrem bylo do hry téměř nezasahovat, alespoň ne ve smyslu
pomáhat jinak než povzbuzováním, motivováním. V tomto jsem zastávala roli
experimentátora. Časem jsem zjistila, že někteří mají problém naslouchat, případně si
vyžádat zopakování, proto jsem případně žáky parafrázovala. Při hře jsem se snažila
vytěžit maximum z faktu, že žáci hovoří nahlas a ukazují tak navenek své myšlenkové
pochody. Proto jsem se následně snažila upozornit jak na správné užití pojmu, na
některý zlomový okamžik, který vedl к úspěchu, ale systematicky jsem pracovala i s
chybami. V tomto jsem již přebírala roli spíše učitele, abych zjistila, jaké možnosti hra
skýtá z hlediska výuky. Otázkami jsem naváděla děti, aby reflektovaly co řekly,
udělaly, proč к chybě došlo a očekávala jsem alespoň mírný posun kupředu při
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zopakování úlohy pouze s obměnou tělesa. Často bylo zjevné, čím byla chyba
způsobena, dalo se proto celkem snadno navést děti к jejímu objevení, uvědomění si a
následnému správnému poznání.
Nebylo pro mne náročné zvládnout pasivnější roli a spíše naslouchat dětem,
naopak. Za náročné však považuji spíše flexibilně reagovat na danou situaci, dokázat
být správným učitelem. Spíše až při rozboru videa jsem si uvědomila, s jakými
situacemi bych považovala za důležité nadále pracovat. Tato schopnost reagování
souvisí s potřebou praxe a větší zkušeností v oboru.

3.1.6. Role žáka
Při konstruktivistickém pojetí výchovně-vzdělávacího procesu přebírá právě žák
aktivnější roli. Na základě vhodně zvolených typů úkolů sám objevuje, získává
zkušenosti a poznává.
Pro motivaci dětí je, dle Opatřila, důležitá adekvátní náročnost. Je-li úkol příliš
jednoduchý, vede žáky к nespolupracujícímu chování, okamžitě odpoví a takový úkol
nevede к rozvoji myšlení, ničím děti neobohatí. Proto hledáme takové činnosti, které
vyžadují zkoumání či hlubší zamyšlení nebo vzbuzují diskusi. Úloha musí zaujmout.
Zvladatelnost a reálnost dosažení cíle je důležitým motivačním prvkem. Pokud je úkol
náročný, nemusí mít žáci touhu ho řešit. V takovém případě navádíme děti dílčími,
gradovanými úlohami к vyřešení finálního úkolu. (Opařil, 1988)
Stehlíková vyzdvihuje podstatný prvek konstruktivistického učení - citlivost na
chybu. Uvádí, že žáci se učí sami s chybou pracovat, klasifikovat ji a následně
korigovat. Od učitele se očekává vést je к takovému reflektování činnosti a zejména ho
oceňovat, nikoli kárat za chybu. (Stehlíková, 2004)

3.2. Proč začínat s prostorovou

geometrií, co hra

rozvíjí
Již v úvodu jsem uvedla, že mne oslovil konstruktivistický přístup к výuce
zejména konkrétností, názorností, objevováním a důrazem na pochopení spojené se
schopností správné aplikace v praktickém životě. Proto většina učebnic pro první
stupeň, které otevírají geometrické poznání přes bod a přímku, nepovažuji za vhodné.
Použiji-li slova vedoucí mé diplomové práce, tyto pojmy obsahují něco nekonečně
malého, či nekonečně dlouhého, což je pro žáka 2. třídy značně abstraktní.
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Jak uvádí Jirotková a Littler, na základě dlouhodobého výzkum, jehož
předmětem bylo porovnávání učebních sylabů, učebnic a názorů učitelů v několika
zemích, došli к závěru, že geometrii je věnováno v rámci matematiky nedostatek času.
Svým výzkumem tak potvrdili můj dojem z praxe ze základní školy. Navíc upozorňují,
že „the dominant part of this time is given to transmissive methods of teaching. Where
three-dimensional shapes are dealt with in primary schools, the teachers generally
concentrate on terminology rather than concept building processes." 7 [11]
Hledala jsem proto alternativu, jak dětem ve věku 7-8 let, zprostředkovat
geometrii názorněji.
Přibili ě. 9:
Vyrůstala jsem v učitelské rodině a m ů j olec i matka vždy v pololetí a na
konci školního roku psali vysvědčení žáků. Pamatuji si. že tato činnost pro ně nebyla
příjemná, neboť

kvůli každé drobné chybě museli celý výkaz přepisovat. Nutno

zdůraznit, že se tenkrát vysvědčení psalo ručně.
Z domova jsem znala, co j e psací stroj, počítač však pro mne byla velká
neznámá. Proto, když mi táta začal vysvětlovat, že půjde psát vysvědčení do práce,
kde má počítač, zajímalo mne, v čem j e j e h o výhoda a přála si. aby zůstal doma. Se
vším úsilím mně začal vysvětlovat hlavní výhodu, že píše jakoby na psacím stroji,
ale co napíše, může dál upravit, než j e to na opravdovém papíře. Dodnes si pamatuji
můj chaos v hlavě, jak může něco napsat a přitom to nemít na papíře. 1 přes
veškerou snahu a opakování .jak to funguje, jsem vše pochopila až při reálné ukázce
o několik týdnů později. Jsou prostě jevy, které se nedají žákům vysvětlit a j e
nejsnazší cesta j e znázornit.

Hlavní smysl hry, která je podkladem celého výzkumu, vidím zejména
v konkrétnosti. Žáci při ní komunikují o jevech, které vyvstávají z přímé manipulace
s předměty.

Co

ohmatají,

okamžitě

pojmenovávají.

Dochází

tady

к absolutní

vizualizaci. Propojenost mezi pojmy, které žáci sami užívají, a geometrickými
vlastnostmi těles jsou úzce spjaty i s názvoslovím. Žákova potřeba používat tyto pojmy
je zcela přirozená pro komunikaci. Celá aktivita je podložena činností, objevováním,
pro děti je zábavná. Když se zamyslím nad činnostmi, které mohou vést к uvědomění si
a osvojení pojmů bod a přímka, mé představy o konkrétních aktivitách jsou mizivé.

7

Výuka geometrie j e navíc ve většině případů zprostředkovaná transmisivní formou (učitel

předává žákům hotové poznatky bez možnosti vlastního zkoumání či poznání) a zaměřená

na

terminologii, nikoli na utváření konkrétních představ.
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Použiju-li van Hieleho teorii, docházím k tomu, že je nutné projít všechny
úrovně myšlení a že nelze jakoukoli vynechat. Manipulací s předměty žákům umožním
pracovat na úrovni první fáze, kdy vnímají celistvost tělesa. Zároveň se zde otevírá
možnost sledovat i průvodní jevy a přirozeně tak objevit vlastnosti tělesa, které žák
vnímá na úrovni druhé fáze.
Žáci vidí komplexnost tělesa, někteří vnímají i jeho dílčí elementy, které často
potřebují pro popis. Pojmy jako hrany, stěna, vrchol proto začnou používat zcela
spontánně.
O komplexním pohledu na svět hovoří takzvaná tvarová psychologie neboli
gestaltismus, jehož hlavními představiteli jsou Wertheimer a Köhler. Zastávají názor, že
lidské vnímání je celistvé a vydělování elementů je výsledkem umělé abstrakce. Začínat
proto

s výukou

od

celých

těles

koresponduje

s představou

zastánců

tvarové

psychologie.[12] Piaget pak teorii gestaltismu specifikuje ve spojitosti s citovým
prožitkem. Podporuje myšlenku celistvosti, která je podle jeho slov složena z vnímání,
myšlení a motoriky. Uvádí, že lidské chování není ani pouze racionální, ani pouze
citové, obě složky přispívají komplexnímu pohledu na okolní svět. (Piaget, 1996)
Právě tato činnost vede к možnosti celkového uchopení předmětu, možnost
manipulace podporuje vnímáni nejen zrakové, ale i hmatové (haptické).
Tím, že činnost je prováděna v páru, interakce mezi žáky celkem často vede ke
kognitivnímu konfliktu, uvědomění se odlišného pohledu a následné diskusi. Práce
s chybou je zde efektivnější, díky myšlenkovému toku, který žáci často explicitně a
hlasitě vyjadřují.
Celá aktivita je smysluplná pro praktický život. Neustále se setkáváme se
situacemi, které vedou к potřebě něco popsat, systematicky vysvětlit. Tyto příležitosti
nemusí být vždy spjaty s tvary, ale dovednosti jako popis, systematizace, empatie,
komunikační dovednosti rozvíjené při takovéto hře podporují mezipředmětové vazby a
jsou důležité pro běžný život.
Hra těmito jevy respektuje důležité metodické postupy a všestranně tak rozvíjí
žáky po stránce matematické i sociální.

3.3. Analýza experimentů
Během výzkumu jsem realizovala celou řadu experimentů. V první fázi, kdy
jsem

na experimentech

spolupracovala

s Kateřinou

Schimmerovou,

měl

každý

experiment dvě části. První, kde žák, který popisoval těleso, měl zavázané oči, a
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druhou, kde již oba mohli na předměty i koukat. Tímto pre-experimentem, jsem si
ověřila, jak žáci dané úkoly zvládají a utvořila si tak rámcovou představu pro skutečný
experiment, který jsem následně prováděla.
Následující

tabulka

je

přehledem

všech

realizovaných

experimentů.

Experimenty ze ZŠ Uhelný trh a ZŠ Generála Janouška byly provedeny s variací se
zavázanýma očima a za přítomnosti Kteřiny Schimmerové.

škola
ZŠ Uhelný trh

ZŠ Generála Janouška

ZŠ Kampanus

účastníci

datum

způsob
záznamu

třída,
věk

Filip + Martin

2. 10. 2006

písemný

2. - 7+7

Tereza + Eliška

2. 10. 2006

písemný

2. - 7+7

David + Vojta

2. 10. 2006

písemný

2. - 7+7

Ondra + Zdeněk

2. 10. 2006

video

2. - 7+8

Eliška + Oskar

2. 10. 2006

video

2. - 7+7

Nikita + Tomáš

2. 10. 2006

písemný

2. - 7+8

Honza + Lukáš

2. 10. 2006

písemný

2. - 8+8

Vašek + Adam

9. 10. 2006

video

1.-6+6

Josef + Jirka

16. 10. 2006

video

1.- 7+7

Katka + Tereza

9. 10. 2006

video

1.-6+6

Veronika + Eliška

16. 10. 2006

video

1.-6+6

Jana + Denisa

16. 10. 2006

video

1.-6+6

Jirka + Karel

2. 11.2006

video

2. - 7+8

Anička + Tereza

2. 11.2006

video

2. - 7+7

Marek + Vašek

2. 11.2006

video

2. - 8+7

Dára + Denisa

2. 11.2006

video

2. - 7+7

Kuba + Vašek

2. 11.2006

video

2. - 7+7

Lucka + Kristýna

2. 11.2006

video

2. - 7+8

Filip + Linda

9. 11.2006

video

1.-6+7

Lucka + Milan

9. 11.2006

video

1.-6+7
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Viktor + Lukáš

9. 11.2006

video

1.-6+6

Pert + Hanka

9. 11.2006

video

1.-7+6

Vojta + Alena

16. 11.2006

video

3. - 8+8

Matěj + Tomáš

16. 11.2006

video

3.-9+8

Jirka + Petra

16. 11.2006

video

3.-8+8

Mirka + Ivana

16. 11.2006

video

3.-8+8

Část se zavázanýma očima jsem se rozhodla nerealizovat z toho důvodu, že
vedla žáky spíše к odhalování průvodních jevů. Hmatem vnímali prioritně ostré vrcholy
a hrany. Nepopisovali tak těleso příliš komplexně. Zároveň zde nebyla možná
konfrontace s jinými tělesy, tudíž žák nemohl vědět, jaké informace jsou postačující pro
popis předmětu. Eliminovala se tak možnost strategického uvažovaní ze strany žáka,
který popisuje. Takto modifikovanou hru bych volila spíše pro starší či alespoň
zkušenější žáky s takovou hrou a zejména ve fázi, kdy chceme procvičovat jisté
abstrahování či pojmenovávání průvodních jevů.
Mým záměrem bylo ukázat dětem geometrii pomocí reálných tvarů a těles, které
vídají ve svém okolí, dát jim prostor pro celkové vnímání těchto předmětů. Manipulací,
vizuální percepcí a pojmenováváním tak měly příležitost všestranně tělesa zkoumat,
přemýšlet o jejich struktuře a zároveň své poznatky pojmenovávat.
V analýzách se proto budu dále zabývat rozborem videonahrávek, které
dokumentují, jak žáci při práci s tělesy jednali, jak je vnímali, slovně pojmenovávali a
jaké jevy se během hry vyskytly.

3.3.1. Metodologie rozboru
Cílem analýz experimentů je jednak všestranně popsat a pojmenovat určité
fenomény, které se při hře opakují, a jsou proto, dá se říci, typické. Zároveň se pokusím
tyto jevy stručně charakterizovat, demonstrovat více takových příkladů, aby bylo zjevné
proč, jak a kdy se vyskytují, případně jak s nimi lze dále pracovat.
Již při průběhu experimentů jsem si jako experimentátor všimla různých jevů,
které mne zaujaly a chtěla jsem se jimi dále zabývat. Mnoho dalších jsem si uvědomila
při opakovaném

prohlížení pořízené video-dokumentace.

Z nahrávek je

možné

vysledovat nekonečné množství vzorců jednání, rozebírat jazykové prostředky, sledovat
způsob manipulace, komunikaci apod. Jevů ke zkoumání bychom našli celou řadu.
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Mým cílem je zaměřit se zejména na opakující se kognitivní a komunikační
jevy, které vedly к úspěchu či chybám. Poukáži tak na schopnosti, které se během hry
rozvíjí a souvisí s vnímáním těles, komunikací a celkovým rozvojem osobnosti žáka.
Rozborem jednoho experimentu bych ráda představila základní fenomény a
v následujících kapitolách uvedla další příklady, kdy se stejné či podobné jevy vyskytly
a poukázala na některé další. Příklady těchto jevů budu jednak slovně popisovat a
zároveň ukazovat na částech zapsaných analýz, kompletní přepisy jsou uvedeny
v příloze.
Těchto fenoménů je celá řada a vzhledem к jejich množství se nelze při jejich
rozvoji zaměřit na všechny najednou. Doporučuji proto zvolit si určité priority, na jaký
dílčí aspekt se chceme zaměřit -

na rozvoj strategie, sociálních

dovedností,

pojmotvorného procesu, komunikace? Na základě stanoveného cíle lze upravit pravidla
hry. Modifikací je celá řada a záleží na experimentátorovi či učiteli, jak hru pozmění
pro dosažení dílčích cílů.

3.3.2. Fenomény v experimentu č. 1
Část prvního experimentu jsem přepsala do protokolu a na jeho rozboru uvedu
příklady fenoménů, které mne při jeho sledování zaujaly a se kterými považuji za
efektivní dále pracovat ve výchovně vzdělávacím procesu.
V této kapitole poukáži, jakým způsobem jsem experimenty vyhodnocovala, co
jsem sledovala, dané jevy pouze pojmenuji, vysvětlím, co si pod nimi představuji.
•Hlubšímu rozboru se budu věnovat až v dalších kapitolách spolu s příklady, které byly
patrny z analýz dalších protokolů.
Níže uvedený experiment je proto okomentovaný v chronologickém sledu, jak
jevy při hře vyvstávaly. V dalších kapitolách již pro přehlednost zpracovávám jevy
tématicky а к nim připojuji části experimentů, které s popisovaným fenoménem
souvisejí.

Experimet č. 1: Jirka + Karel, 2. třída
1. Jirka + Karel
{Jirka bere Jo ruky nekonvexní pětiboký hranol a okamžite reaguje.)
I Ji - 1: Dvě dlouhý špičky, nahoře to má jakoby takovej zobáček,
em, ze stran to je rovný, z em, z dvou to je krátce, dvou to je taky
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dlouze, zezdola to je rovný. (Chvíli se zamyslí.) Má to dole špičky,
čtyry. 8
(Poté sc odmlČtije. Jirku kouká do krabice, evidentně si moc neví rady
chylá do ruky pravidelný čtyřstěn, ale není si j istý.f
1 Ex - 1: Myslíš si, že máš? Kdyžtak se na něco klidně zeptej, Karle,
jestli potřebuješ.
(Usmívá se.)
1 K a - 1 : Nevim co.
1 Ex - 2: Ještě něco můžeš, Jirko, k tomu předmětu říct?
(Chvíli přemýšlí. )
1 Ji - 2: Ten zobáček je otevřenej směrem od toho, má to tam takové
jakoby údolíčko. 10
(Při zaslechnuti údolíčka chytá Karel správný předmět a spokojeně se
usmívá.)
1 Ex - 3 : Tak myslíš, že víš? Tak si to polož mimo krabičku.

2. Kare! + Jirka
(Karel si zvolil jednodušší předmět - válec.)
2 Ka - 1: Je to takový zakulacený a má to plochou... je to takový
plochý ze shora a ze zdola taky. (Jirka již po této informaci drží v nice
správně těleso.) A je to jako... (Chvíli hledá vhodný výraz.) jako
plechovka od cocacoly."

8

Při popisu prvního tělesa bylo zjevné, že Jirka nevolí pro popis žádnou strategii či systém,

pouze popisuje to, co vidí. Sled informací j e jednoznačně ovlivněn aktuální polohou tělesa. V této fázi si
neuvědomuje, v jaké situaci spolužák Karel je, chybí zde určitá dávka zkušeností a empatie. Zároveň voli
zajímavá slova pro popis jednotlivých

částí tělesa.

Dlouhá špičky pojmenovávají hrany

poblíž

nekonvexní části. Zobáčkem naopak myslí dvě stěny, které tvoří nekonvexní část. Souslovím ze stran je
to rovný předpokládám označuje buďto rovnoběžnost dvou stěn či fakt, že hrany této stěny jsou
rovnoběžné či kolmé (stěna se nezužuje).
9

Ačkoli Karel neví, který předmět Jirka popisuje, nevyužívá možnosti zeptat se, vstoupit do

dialogu.
10

Karel používá pro popis různé metafory, které zobrazují jeho zkušenosti ze

života.

Nekonvexní část tělesa přirovnává к zobáčku a údolíčku.
11

Karel promítl do popisu svou zkušenost s podobným tvarem - plechovkou.
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2 Ex - 1: Je to jako plechovka od cocacoly. 12
(Jirka již poklekla válec vedle krabice.)

3. Jirka + Karel
(Jirka si pro popis zvolil trojboký hranol.)
3 Ji - 1: Je to jako takový stříška 13 , dole je to plochý a je to nahoru
šikmý, jinak j e to taky plochý, má to dv... (Chvíli počítá.) šest špiček.
(Odhlíží do krabice a ještě doplňuje.) Je to takový světle modrý 14 ,
neni to až tak těžký.
(Karel úspěšně vybral stejný předmět již při přirovnání ke stříšce, poté
si pouze ověřoval shodnost

předmětu.)

4. Karel + Jirka
(Dalším předmětem,

který Karel popisoval,

byl komolý

čtyřboký

jehlan.)
4 Ka - 1: Má to jakoby uříznutou špičku 15 , je to, je to od nejmenšího
do nej většího nebo od největšího do nejmenšího 16 . Má to takový čtyři,
emmm, takový takový čárky a když to vernein jakoby tak to vypadá
jako nos, kterej má uříznutou špičku 17 .
(Jirka

se od počátku

upnul

na komolý

kužel,

který

splňoval

charakteristiku zužujícího se tvaru a svou domněnku si nenechal již
vyvrátit. Předmět odložil jako správně

12

identifikovaný.)

Parafrázuji, co Karel o předmětu pověděl. Poslední věta, kterou Karel řekl, nebyla řečena příliš

důrazně a téměř se ztratila v šumu.
13

Další příklad přirovnání к okolnímu světu.

14

Všechna tělesa měla stejnou barvu. Jirka se snažil říci o předmětu co nejvíce informací bez

ohledu na to, má-li dané kritérium výpovědní hodnotu. Uvažoval o předmětu izolovaně, bez konfrontace s
dalšími.
13

Karel si předmět asocioval s čtyřbokým jehlanem a pro popsání komolého jehlanu použil

obrat, že mu část chybí. Tímto j e zjevné, že má již zkušenosti s jehlanem a z něj odvozuje další těleso.
16

Karel si již uvědomil, že na popis tělesa má vliv jeho poloha. Snažil se tak vyhnout obratům co

j e dole, nahoře a pod.
17

Opět se zde vyskytuje metaforické přirovnání k nosu spolu s představou, že tento tvar j e

jakýmsi nedostatkem jehlanu.
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5. Jirka + Karel
(Popisoval

čtyřbokýjehlan.)

5 Ji - 1: Je to špičatý nahoře, když se to obrátí, tak to hned spadne.
Má to čt...ze zdola je to plochý, ty čtyry strany jsou nahoru. Ale když
se to obrátí... stojí to jakoby od největšího do nejmenšího 18 . Má to
jakoby šikmý plochý strany, čtyry a dole to má čtyry špičky 19 .
(Karel uvažoval o pravidelném

čtyřstěnu a čtyřbokém jehlanu,

oba

předměty pozorně sledoval. Počet stěn i počet špiček „dole" ho však
správně

přesvědčil.)

5 Ex - 1: Tak máte?
5 Ка - I: Jo.

3.3.3. Rozbor fenoménů
Na experimentu č. 1 jsem krátce představila způsob objevování určitých jevů.
Podobným

způsobem jsem

vyhodnotila i další realizované

experimenty

a ty

nej zajímavější zapsala do protokolů. V dalších odstavcích tyto jevy detailněji rozeberu.
Některé fenomény spolu natolik úzce souvisejí, že je nelze zcela oddělit, prolínají se
proto mezi jednotlivými kapitolami. Kompletní protokoly experimentů jsou uvedeny
v příloze č. 2.
3.3.3.1. Přejímání pojmů
Celý průběh hry je některým z účastníků

slovně doprovázen.

Hlavním

komunikačním kanálem a podstatou úspěchu je mluvená řeč. Aby byl pár úspěšný, musí
si vzájemně porozumět a tak identifikovat stejné předměty. Proto se, mnohem víc než
při individuální činnosti, žáci vzájemně ovlivňují, učí.
Zcela zjevným opakujícím se jevem bylo vzájemné přejímání pojmů. V ideálním
případě by jeden z žáků správně použil například pojem hrana a druhý ho začal ve
správném významu také aplikovat. Tento ideální případ však nastával celkem málo.
Mnohem častěji nastávala situace, kdy ani jeden z dvojice neznal pojem
označující danou vlastnost, a proto si jej pojmenoval po svém. Tato sousloví či případné
l8

*Jirka zde evidentně přebral výrazový prostředek ,.od největšího do nejmenšího" a stejně j a k o

Karel se snažil reflektovat polohu tělesa.
19

Jirka nevnímá pouze komplexnost tělesa, ale i jeho průvodní jevy, které sice nepojmenovává

pomocí ustáleného názvosloví, tyto jevy však zjevně vnímá. Pohybuje se, proto již na druhé úrovni dle
van Hielovy škály.
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neologismy byly, překvapivě, poměrně srozumitelné a ve většině případů správně
pochopeny adresátem.
V prvním experimentu je tento jev zaznamenán u pozn. č. 18. S obdobným
přejímáním výrazů jsem se setkala opakovaně. Dalším příkladem je experiment ě. 7,
David zde nejprve popisoval kouli, podobné sousloví pak použil spolužák Aleš pro
válec. Oba popisy vedly к úspěšnému identifikování stejných těles.

1 Da - 1: Nemá to nikde konec ani začátek, všude je to jako míč.
2 AI - 1: Někde nemá konec ani začátek, ale je to jako tlustá čára,
taková uříznutá na obou stranách.

Někteří žáci nedokázali vyhodnotit vhodnost přejímání výrazů a vzájemně se
učili vše, bez jakékoli „filtrace". Tento jev souvisel do jisté míry s uvědoměním si, jaká
informace o tělesu je vlastně směrodatná a která nemá žádnou hodnotu. Takový případ
je označen v prvním experimentu č. 12, nastal však i v experimentu č. 2, kde nejprve
Tereza popisovala nekonvexní pětiboký hranol.

1 Te - 1: Já mam hranatý ze všech stran a hladký.
(Aničku drzí v ruce nekonvexní pětiboký

hranol.)

1 Ex - 1: Tak kdyžtak se Andulko ještě můžeš doptávat nebo jestli
myslíš, že už máš stejný předmět, tak ho dej mimo krabici. (Dávám
čas na rozmyšlení, ale Anička nereaguje.) Ještě. Terezko, něco řekneš
víc o tom předmětu? Zkus.
1 Te - 2: Je modrej, tmavě a je poškrabanej.

Ačkoli všechny předměty v krabici měly stejnou barvu, Terezka uvedla tuto
vlastnost jako

charakteristickou

pro toto těleso

ve snaze pomoci

spolužačce

identifikovat stejný předmět. I obrat poškrábaném nebyl nijak směrodatný, neboť
všechna tělesa byla dost podobná, co se hladkosti povrchu týče. I přes tuto zkušenost
hned při následujícím popisu začala Anička s následovně.
«
2 An - 1: Je modrej a je poškrabanej. (Poté mlčí.)
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Anička nezvažovala výpovědní hodnotu této vlastnosti, celkem bez uvažování
opakovala slova spolužačky, neboť i pro její předmět platila.
S jevem přejímání souvisí nejen přebírání doslovných výrazových prostředků,
ale i strategie popisu. Začal-li jeden těleso pojmenovávat, i spolužák se o to snažil.
Podobným způsobem jsem se setkala s evidentním okopírováním přirovnáních. Ačkoli
se jednalo o jiný předmět a nedalo se již použít vypadá to např. jako míč, přesto byla
evidentní aplikace předchozí zkušenosti, která byla pouze upravena na daný předmět
s úpravou vypadá to např. jako krabice.
Celkově se dá s tímto prvkem efektivně pracovat. Zejména známe-li již dobře
své žáky. Ty talentovanější můžeme vhodným způsobem nejen v této hře postavit do
role, kde předávají své již získané poznatky ostatním. Spolužáci to mnohdy přijmou
lépe než od vyučujícího.
Zároveň je potřeba monitorovat, nedochází-li

к přejímání a

následnému

upevňování chyb. Někdy však nelze posoudit, jedná-li se o chybu. To, že žák pojmenuje
určitou vlastnost tělesa svými slovy a ne ustáleným pojmem, je normální, nikoli chybné.
Naopak, smyslem aktivity je, aby si žáci uvědomili, jaké průvodní jev lze na těleseh
sledovat, naučení se terminologii je až dalším krokem. Následně můžeme žáky seznámit
s názvoslovím, avšak jimi užitá slova uvést jako synonyma, přiblížit jim tak pochopení
nově učeného výrazu.
Příběh č. 10:
V rámci předmětu matematika jsem na univerzitě v Derby psala písemný
test. V jednom j t f j k M u bylo úkolem přepočítávat různé měny. Bylo zadáno, kolik

t

mám liber, kurz banky a otázkou bylo. jakou částku budu mít po výměně za pesety.
Dospěla jsem к výsledku například 153,5 peset. Zpětně jsem si výsledek ověřila
převedením do původní měny a o výsledku nepochybovala. Při vrácení opravené
písemky j s e m

byla

překvapena

nulovým

obodováním

příkladu.

Když

jsem

zjišťovala výsledek příkladu, bylo to 153.50 peset. Odůvodněním bylo, že u peněz
se používají dvě desetinná místa.
Musím přiznat, že mi toto opodstatněni trochu zarazilo a pocit, že kdybych
nespočetla nic, měla bych stejně bodů, mne štval. Nejednalo se přece o klasickou
chybu ve smyslu odlišného výsledku, pouze j s e m ho jinak zapsala.
Tímto jsem

chtěla demonstrovat,

že pracoval s pojmy, které nejsou

'stoprocentně správné se dá elegantně, povzbudivě. Můžeme ukázat, že jev dokázali
pojmenovat a názvosloví tak uvést jako jiný výrazový prostředek, nikoli však jediný
správný.
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Ačkoli se žáci vzájemně učí, nevnímají často tuto formu výuky jako klasicky
výukovou, a proto к ní mají pozitivnější postoj, přirozenou cestou si rozšiřují své
znalosti a tím dochází i ke kvalitnějšímu a dlouhodobějšímu ukotvení v paměti.
3.3.3.2. Systematičnost a strategie
Pro zvládnutí popisu a zároveň pro volbu správného tělesa je důležitá určitá
systematičnost, schopnost vnímat těleso ve vztahu к ostatním a adekvátně tak
přizpůsobit popis. Tato dovednost většině žáků ještě chyběla.
Příkladem je část 1. experimentu opoznámkovaná č. 8. Jirka zde začal celkem
detailně, avšak dosti chaoticky popisovat nekonvexní pětiboký hranol. Karel nakonec
identifikoval správně předmět, nikoli však díky dlouhosáhlému prvotnímu popisu, ale
až podle slova údolíčko. Jirkovi chybělo v počátku uvědomit si, že spolužák zvažuje
všechny předměty a že potřebuje získat obecnější, komplexnější popis vlastností.
Jedním z předpokladů úspěšného popisu je uvažovat v kontextu ostatních
předmětů a na základě toho charakterizovat vlastnosti těles. Zde se značně projeví, na
jaké úrovni myšlení se dle van Hieleho žák pohybuje a jaké myšlenkové operace je tedy
schopen činit. Jak jsem uvedla v minulé kapitole, vzhledem k tomu, s jakými tělesy se
pracuje, informace o barvě je zcela nepodstatná, neurčující. V případě, že by se tělesa
barevně lišila, nikoli tvarově, byla by informace zcela určující. Toto je důležité odlišit.
Hezky v souvislosti s ostatními předměty uvažovala ve 2. experimentu Tereza.
Instrukce od spolužačky zněla, že předmět je kulatý. Tereza si však uvědomila, že to lze
říci o několika předmětech, proto kladla další otázky:

2 Te - 1: A je celej ku látej?
2 Te - 2: A je to nahoře trochu menší?
2 Te - 3: Válec?

Díky odpovědím správně odhalila, že se nejedná o kouli, kužel či komolý kužel,
ale o válec. Tereza tímto prokázala zařazení se svými myšlenkovými operacemi již do
druhé fáze na van Hielově škále.
Na jiné části 2. experimentu uvedu případ opačný, kdy se žačka, která měla
«

vybrat stejný předmět, upnula na jeden z nich a stačilo jí, že popis sedí. Nezvažovala
však fakt, že informace, které získala, odpovídají popisu ještě několika dalších. Tzn.
neuvažovala o všech možných variantách, nýbrž o jedné separované, a s tím se
spokojila.
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Tereza v 2. experimentu popisovala šestiboký hranol, při popisu řekla pouze pár
informací. Nutno dodat, že Anička si nekonvexní pětiboký hranol prohlížela již před
zahájením hry, předmět ji něčím zaujal a byla fixovaná výhradně na něj.

1 Te - 1 : Já mam hranatý ze všech stran a hladký.
(Anička drží od počátku v ruce nekonvexní pětiboký hranol obě mlčí.)
1 Ex - 1: Tak kdyžtak se Andulko ještě můžeš doptávat nebo jestli
myslíš, že už máš stejný předmět, tak ho dej mimo krabici. (Dávám
čas na rozmyšlení, ale Anička nereaguje.) Ještě, Terezko, něco řekneš
víc o tom předmětu? Zkus.
1 Te - 2: Je modrej, tmavě a je poškrábanej.
1 Ex - 2: Tak už myslíš. Že máš?
(Anička si stále hraje se stejným tělesem a přikyvuje, že již ví.)

Anička celou dobu pouze sledovala, zda-li popis odpovídá jejímu, předem
zvolenému předmětu. Charakteristika, že je hranatý ze všech stran, hladký a dodatek o
barvě ji nevyvedl z omylu. Proto spokojeně určila nekonvexní pětiboký hranol. Tento
popis by ale označil více než polovinu možných předmětů. V tomto příkladě chyba
nastala kvůli izolovanému pohledu najedno těleso.
Jiným příkladem nestrategického počínání ze strany žáka vyhledávající shodný
předmět je neschopnost třídit si dle získávaných kritérií tělesa a dojít tak к závěru
- vylučovací či bifurkační metodou. Takovou situaci je možné demonstrovat na části 5.
experimentu. Hanka zde celkem úspěšně popisovala šestiboký hranol.

2 Ha - 1: Jsou tam takový dlouhý obdélníky a je to taky dlouhý. Je to
hodně obdélníků a uprostřed je taková jakoby strana ze který se dá
udělat třeba hvězdička, když to jde z těch rohů.
2 Vo - 1 : Hmm.
(Chvíli se nic neděje.)
2 Ex - 1: Tak zkus nebo se když tak Hanky na něco ptej. Hani, můžeš
•to zopakovat? Ještě jednou, i třeba to, co jsi už říkala.
2 Ha - 2: Je to, skládá se z hodně obdélníků.
2 Vo - 2: (Kouká na nekonvexní pětiboký hranol) Ne. je to uprostřed
vykousnutý?
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2 На - 3: Emern.
2 Ex - 2: Tak, Hanka říkala, že je to složený z hodně obdélníků a
předtím ještě říkala, že nějaká strana je jakoby do hvězdičky. (Vojta
vypadá dost zmatené.) Tak nevíš, Vojto, zatím?
(Kroutí hlavou, vypadá docela

rezignované.)

2 Ex - 3: Pojď to zkusit najít společně se mnou. Tak, co o toni
předmětu ti říkala, Vojto, vzpomeneš si?
2 Vo - 3: Že jedna strana je do tvaru hvězdičky a že je složen z hodně
obdélníků.
2 Ex - 4: Ehnim. Tak. zkus vzít klidně jeden předmět po druhým a říct
si, jestli by to on mohl být.
2 Vo - 4: Tak tohle to asi nebude. (Zvedá nekonvexní

pětiboký

hranol.)
2 Ex - 5: Jasně, to není do hvězdičky a neni to asi z obdélníků.
2 Vo - 5: Tak, tenhle to nebude. (Vyčleňuje další předmět.)
2 Ex - 6: Tady doprava budeme dávat ty. co to nejsou jo?
(Napomáhám mu třídit předměty pro větší přehlednost.)
2 Vo - 6: Tohle taky není. (Vyřazuje trojboký hranol.)
2 Ex - 7: Hmm.
2 Vo - 7: Fakt ne. (Reaguje při pohledu na pravidelný čtyřstěn. )
2 Ex - 8: Taky ne, dobře.
2 Vo - 8: Samožřejmě ne, taky ne. (Vylučuje další tělesa, šestiboký
hranol má stále mezi neprohranými.) Koule to taky není. Aha! Tenhle.
(Sahá po šestibokém

hranolu.)

2 Ex - 9: No. jasně, jo!

Z výše uvedené ukázky vyplývá, že popis, který Hanka dala Vojtovi, sice nebyl
zcela stoprocentní, ale postačující ke správnému výběru tělesa. Vojta byl nejprve
bezradný a ačkoli mu spolužačka neřekla již nic navíc, pouze strategií, jakou začal
tělesa třídit, došel ke správnému závěru.
Určitá forma systému při popisuje potřeba i od toho, který dané těleso popisuje.
Tento fakt souvisí s empatií, kdy se děti nedokáží dostatečně vcítit do role druhého a
uvědomit si, v jaké situaci spolužák informace přijímá.
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Učení se strategii popisu, určité empatii a nadhledu je důležité nejen pro tuto
činnost, ale je uplatnitelné v běžném životě. Snažíme-li se někomu vysvětlit neznámou
situaci, popsat cestu, musíme si uvědomit a respektovat neznalost posluchače a
adekvátně reagovat.
Děti byly schopny poměrně dobře tyto nedostatky reflektovat a při následujícím
popisu

tento jev

zlepšit.

Vzhledem

к věku

a zkušenostem

žáků je

potřeba

systematizování cvičit častěji, pravidelně, v různých situacích, aby byl opravdu
zdokonalen. Žáci se musí naučit klasifikovat kritéria, být empatičtí, zvažovat nosnost
informací, aby byli úspěšní.
Stejně jako u přejímání pojmů i zde se žáci učili vzájemně a právě i strategie
popisu částečně kopírovali. Opět je důležité strategicky a systematicky postupovat,
vyzdvihovat úspěchy a zabývat se chybami, aby si z nich žáci odnesli potřebné
ponaučení.
3.3.3.3. Vliv polohy tělesa
S určitou strategií popisu souvisí i neuvědomění si, že předmět spolužáka může
stát na lavici jinak. Nejeden popis začínal tím, že „vzadu to má...". Tyto informace byly
většinou pro posluchače těžko identifikovatelné. Klasický příklad je hned v úvodu
prvního experimentu označen č. 8.
Tento jev se vyskytl například i ve 3. experimentu, kde Marek začal popisovat
nekonvexní pětiboký jehlan.

1 Ma - 1: Je to podobný stanu, má to stejnou špičku jako věž. Má to
čtyři hrany.
1 Va - I: Má to čtyry hrany. Já na to můžu na to šáhnout? Tohle?
(Bere těleso a chce jej podat Markovi.)
I Ma - 2: Ne, to ne, nene. Před sebou na to můžeš sahat.
I Va - 2: To je todle, určitě. (V ruce si pohrává se

čtyřbokým

jehlanem.)
1 Ex - 1: Určitě?
1 Va - 3: Hm.
«

1 Ex - 2: (Snažím se je navést к určení shodných předmětů,

proto

povzbuzuji Marka, aby ještě popis upřesnil.) Ještě něco o tom můžeš.
Marku, říct? (Marek má těleso stále položené na lavici.)
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1 Ma - 3: Že přední je zamáčklej dovnitř, že tahle přední placka je to
zamáčknutá dovnitř.
1 Ex - 3: Přední placka je zamáčknutá dovnitř.
1 Ma - 4: Je zaplácnutá dovnitř.
1 Va - 4: Tak asi tohle. (Otáčí si v ruce stále jehlanem.)
1 Ex - 4: Jo? A co je tam zamáčknutýho dovnitř?
1 Va - 5: No, nic, právě.
1 Ex - 5: Hm.
J Va - 6: Jo, tohle! (Na lavici zahledl správný předmět.

Nekonvexní

pětiboký jehlan stál totiž tak. že „zamáčknutá placka" byla vzadu.)

Kdybych do průběhu experimentu nevstupovala s pobídkami, aby ještě upřesnil
popis, a nedoptávala se Vaška, pravděpodobně by závěrem nevybrali totožné předměty.
Vaškův předmět byl položený tak, že nejvýraznější rys předmětu - nekonvexní část byla
schovaná vzadu, a proto Vašek uvažoval neustále o jehlanu.
V případě, že došlo к chybě způsobené právě jinou polohou tělesa, doptávala
jsem se posléze obou účastníků hry, čím to bylo, že se jim nepodařilo najít stejné
předměty.
U 1. experimentu jsem se obou kluků ptala, který předmět byl nejtěžší najít.
Shodli se na nekonvexním pětibokém hranolu. Ptala jsem se na důvod, aby tak mohli
reflektovat své konání a poučit se s nezdarů. Karel po chvíli zmínil, že jeho předmět
„ležel opačně a proto byl jakoby jiný". Při dalších popisech si zejména Karel dával
pozor, že nemá jistotu, jak jeho spolužák předmět drží či má položený a snažil se
vyhnout pojmům nahoře, dole a pod. (viz. 4 Ka - 1)
Poloha tělesa, stejně jako strategie při popisu opět souvisí se schopností vcítit se
do role druhého, uvědomit si v jaké situaci je a přizpůsobit se. Tyto spíše osobnostní
vlastnosti jsou otázkou zkušeností, napomůže tomu i právě výměna rolí, kdy žák
ozkouší pozici toho druhého.
3.3.3.4. Nevyužití pravidel
Určitá
nezkušenost se projevila i v nedostatečném využití veškerých pravidel. Ta
«
byla nastavena tak, že děti mohly, kromě dívání se na sebe, dělat téměř cokoli.
Používání výrazových prostředků nebylo nijak omezeno stejně jako byly dokonce
povzbuzovány se doptávat, vést komunikaci o předmětu formou dialogu.

49

U prvního experimentu jsem se na jev odkázala pod č. 9. Při pohledu na
videozáznamy či na přepsané experimenty do protokolů je zjevné, že nebylo dostatečně
využito možnosti spolupracovat - vést dialog. Často až po mé výzvě se děti doptávaly.
Nejsnazší, jak označit předmět, pokud znám správný matematický termín, je říct
přímo název. Přesto, že jsem na toto pravidlo zdůrazňovala, málokdo jej využil. Často
se děti snažily více či méně úspěšně těleso popsat, к něčemu přirovnat, vysvětlit nějaké
z vlastností, ačkoli mohly snadno pojmenovat předmět jedním slovem.
Taková situace nastala například v 2. experimentu. Anička se snažila popsat
Tereze válec.

2 An - 1 : Je modrej a je poškrábanej.
(Poté mlčí.)
2 Ex - 1 : Tak něco ještě víc, když se podíváš do té krabičky, tak ono
skoro všechno je modré. Asi úplně všechno.
2 An - 2: Kutálí se to.
2 Ex - 2: Tak to už ti napověděla víc.
(Terezka chytá do ruky kouli, ale očima ještě kouká do krabice po
ostatních předmětech. Dlouho ale nijak nereaguje. )
2 Ex - 3: Ještě se chcete něco doptat? Nebo ještě něco povíš,
Andulko?
2 An - 3: Zezadu to je kulatý.
(Komunikace opět utichá.)
2 Ex - 4: Tak co Terezko, když tak se zeptej, jestli třeba nevíš.
2 Те - 1: A je celej kulatej?
(Obě

holky

hovořily

nedůrazné,

proto

jsem

jim

napomáhala

parafrázováním.)
2 Ex - 5: Jestli je celej kulatej?
2 An - 4: Ne.
2 Ex - 6: Celej kulatej neni.
(Terezka odkládá kouli, chopí se válečku a prohlíží si ho. Nevypadá
• ale jistě.)
2 Ex - 7: Tak už víš nebo se ještě zeptáš? Nebo t y j í , Andulko, ještě
nějak poradíš?
2 An - 5: Může to stát.
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2 Ex - 8: Může to stát.
(Terezka kouká stále na váleček, který drží v ruce, a na krabici
s ostatními předměty. Dlouho váhá.)
2 Te - 2: A je to nahoře trochu menší?
(Anička chvíli nereaguje)
2 Ex - 9: Co, Aničko, je to nahoře trochu menší?
2 An - 6: Ne.
(Terezka vypadá spokojeně.)
2 Ex - 10: Neni, Tak už víš, Terezko?
2 Te - 3: Válec?
2 Ex - 11: Hramm. Je to válec Aničko?
2 An - 7: Jo.

Anička zjevně výraz válec znala, přesto ho nepoužila a dlouhosáhle hledala
cestu, jak spolužačce předmět přiblížit. Nakonec spíše Tereza díky kladení otázek
vyhledala stejné těleso. Pokud by Anička využila možnosti předmět pojmenovat, byla
by cesta к úspěchu mnohem snazší.
3.3.3.5. Soupeření
S nevyužitím pravidel částečně souvisí neuvědomění si partnerství a „soupeření"
při této hře. Oba hráči jsou podstatou hry na sobě závislí a oba ovlivňují výsledek.
Tento fakt si neuvědomila například Eliška v 6. experimentu, která při porovnávání
výsledků začala hodnotit:

4 El - 1: To máš dobře. To máš dobře. (Oderulává obě krychle. Poté
vedle sebe staví kužel a komolý kužel.) No, skoro.

Použití jednotného čísla ukazuje, že Eliška neměla pocit partnerství při hře. Při
popisu jednoho tělesa dokonce závěrem zmínila: „A víc už ti neřeknu, to bys to měl už
moc jednoduché."
Kompetitivní
chování částečně přikládám tomu, že žáci jsou často vzájemně
«
konfrontováni a jsou zvyklí spíše soupeřit, než spolupracovat.
Pro budoucí život považuji za klíčové učit je kooperaci, závislosti na ostatních,
neboť to reflektuje situace ze života, rodiny, zaměstnání.
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3.3.3.6. Vliv životních zkušeností
Životní zkušenosti se prolínají do celého průběhu hry a souvisí i s dříve
hodnocenými jevy jako systematizace, využití potenciálu pravidel, učení se navzájem,
mají vliv na sociální dovednosti, komunikaci apod. Nelze tedy tento jev oddělit od
ostatních, které v průběhu hry vyvstávají.
Jako pomůcku pro popis těles děti používaly četná přirovnání. Tam se promítlo
mnoho jejich asociací s okolním světem. Viz odkazy č. 10, 11, 13 a 17 u prvního
experimentu. Zejména pokud jejich představy a zkušenosti byly stejné, vedla tato
metoda к úspěchu. Ve 4. experimentu se díky několikerým přirovnáním setkali
s úspěchem s hledáním komolého kužele Kuba a Vašek.

2 Ku - 1: Vypadá to jako kužel, ale nevypadá to špičatý. Se to tak
jako by se to useklo a vypadá to jako, vypadá to jako nějaká malá věž
a v ní je jeden strážník.
2 Va - 1 : Sukně, taková pro panenky. ( Vašek drží komolý kužel.)
2 Ex -

1: Jo, je to taková sukně pro panenky? Kubo? (Kuba

přikyvuje.)

Tento způsob přirovnávání předmětů je dětem zcela přirozený. Projevuje se zde
jejich fantazie, myšlenka jedna navazuje na druhou a tím se spouští celý řetězec
asociací, co všechno jim předmět připomíná, kde se s takovým tvarem setkávají.
- Uvědomují si tak předmět v reálném světě, což je dobré pro motivaci žáků a prokazuje
smysluplnost učit se o takových tvarech.
V 6. experimentu se Eliška rozpovídala o podobnosti a rozdílnosti některých
těles.

Evidentně ji

zaujala možnost

srovnávat

předměty,

hledat

odlišnosti

a

pojmenovávat je.

4 El - 4: No, tady je to taky stejný, akorát že je to menší než tohle.
(Ukazuje

podstavu komolého kužele.) A tohle je vlastně rozšířený jako

nějaký šaty. (Začíná porovnávat nekonvexní jehlan a hranol.) Tohle
• není taky stejný, protože tohle vypadá jako pyramida nebo stíhačka.
(Ukazuje nekonvexní jehlan.) A tohle jako kdyby si měla takhle, tak je
to jakoby taková placatá klouzačka, když to dáte takhle. A když to
dáte takhle a tak je to jako stan. (Obrací těleso aby byla nekonvexní
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část položená na stole.) A je to stejný v tom, tohle je stejný a není to
stejný v tom, že tohle je špičatější. A tohle je skoro jako kostka, jenom
kdybych tam dala trojúhelník.

Sama jsem byla překvapena, jaké množství metafor jsou žáci schopni vymyslet.
Pro ilustraci pestrosti jejich výrazových prostředků uvádím příklady

některých

zajímavých metaforických přirovnání i z jiných experimentů.

Popisované těleso
kvádr
koule

kužel

šestiboký hranol

komolý kužel

pravidelný čtyřstěn
komolý čtyřboký jehlan
trojboký hranol
válec
nekonvexní pětiboký jehlan

nekonvexní pětiboký hranol
*

Použité přirovnání
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

jako obdélník
jako dvě krychle
jako míč
jako zeměkoule
takový tee pee
trochu jako pyramida
taková špička
jakoby pyramida do koule
trochu jako hvězda
takový špičatý kruh
jako kužel, ale nemá špičky
jako věž
jakoby komín bez špičky
sukně pro panenky
šaty
připomíná trojúhelník
jako nos
připomíná věž
trochu jako trojúhelník
taková stříška
dlouhej trojúhelník
plechovka od cocacoly
jako tlustá čára
sud
pyramida s dírou
stíhačka
takovej zobáček
údolíčko
jako obdélník s dírou tvaru střechy
placatá klouzačka
stan
takovej tunel
jako kostka, kdybych tam dala trojúhelník
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Jejich nápady se dají využít pro materiální vybavení pro podobné typy aktivit.
Předměty z okolního světa, které spojují s danými tělesy, můžeme často použít jako
konkrétní učební materiál, jako ukázku separovaných modelů.
3.3.3.7. Popis tělesa na základě destrukce jiného
Stejně jako pro popis těles žáci užívali asociace a přirovnání к předmětům či
tvarům okolního světa, v některých případech popis tělesa staví na základě jiného, pro
ně známého. Tento jev jsem zachytila v rozboru prvního experimentu č. 15. Výrazy
většinou popisují předmět jako část jiného, respektive jako stejné těleso, kterému něco
chybí.
Tímto pojmenování ukazují, že mají zkušenost s podobným tvarem, dokáží si
takový předmět představit a odlišit jej od popisovaného tělesa. Tuto formu myšlení
neovládají jistě všichni. Dle van Hieleho je tato schopnost již důkazem 2. ne-li 3.
úrovně myšlení.
Podobným způsobem popsala Eliška nekonvexní pětiboký hranol, když zmínila:
„A tohle je skoro jako kostka, jenom kdybych tam dala trojúhelník."
Pochopení takového popisu však vyžaduje, aby oba žáci byli na stejné úrovni
myšlení. Pokud jeden z nich není schopen představit si předmět, ke kterému je těleso
přirovnáváno, nevede tento popis к úspěšnému objevení předmětu.
V souvislosti s tím van Hiele upozorňuje na fakt, že i instrukce od učitele musí
být podávány na stejné úrovni, jakou je schopen žák vnímat. Jinak nelze očekávat
pochopení a pokrok. [13]
3.3.3.8. Komunikační nedostatky
Jedním z hlavních cílů školního vzdělávání je vést žáky к rozvoji sociálních a
s tím souvisejících komunikačních dovedností. Kooperativní aktivity jsou na rozvoj
těchto

dovedností

svých

charakterem

zaměřeny.

Právě

zvládnutí

komunikace,

interpersonálních dovedností a životní zkušenosti ovlivňují výsledek takové práce.
Komunikační dovednosti nelze jednoznačně vymezit, je těžké říci, jaké všechny
další faktory průběh výměny informací ovlivní. Jisté je, že na komunikaci stojí celá
podstata hry, a proto výše uvedené jevy jako systematizace, promítání životních
zkušeností,

ovlivnění

polohou

tělesa, přejímání pojmů a další

souvisí

právě

s komunikací.
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Již na analýze prvního experimentu jsem poukázala poznámkami č. 9 a 12 na
některé nedostatky pramenící z komunikace.

Většina komunikačních

obtíži je

důsledkem spíše nedostatečné zkušenosti a ostychu.
Uvedu zde několik dalších typických příkladů, které nebyly doposavad zmíněny
a jdou ruku v ruce s dorozumíváním během této aktivity.
Jedním ze základních nutných předpokladů je psychické zvládnutí situace.
Ztratit ostych, snažit se nějakým způsobem těleso popsat, prostě spolupracovat, nikoli
se zaleknout a ztratit řeč. Pokud žák alespoň začne, spolužák může otázkami situaci
usnadnit, napomoci hledat vhodné výrazy. Borcení komunikačních bariér je opět
důležitá dovednost pro praktický život a je otázkou zvyku. Pokud aplikujeme aktivity
založené na komunikaci častěji, pravidelně, žáci síjim přivyknou.
Prezentační dovednosti je soubor mnoha aspektů dělajících
efektivní, příjemnou,

přirozenou,

srozumitelnou

a zábavnou.

komunikaci

Zvládnutí

těchto

dovedností je náročné a lidé se jim učí během celého života, nejen ve škole, ale
v praktickém životě a zaměstnání. Proto i zde je potřeba stanovit základní dílčí cíle,
které by měli žáci zvládnout. Zpočátku se může jednat i o dovednosti na bázi
základního porozumění. Jako hlavní nedostatky a podněty pro zlepšení vidím za
nej podstatnější pracovat s intenzitou hlasu.
Žáci к sobě sedí zády, komunikace je tedy výhradně verbální. O to důležitější je
hovořit hlasitě, strukturovaně, předávat informace v relevantním tempu, frázovat,
intonovat. Úplně za klíčové považuji mluvit dostatečně hlasitě, což je problémem
- velkého počtu žáků.
Zde se právě projeví i dávka empatie. Vyspělejší žáci si uvědomují nutnost
přizpůsobit se okolí. Takto citliví jsou ale pouze někteří. Ostatní se v tomto ohledu musí
učit, poučovat se od okolí, být uváděni do situací, kde tyto jevy mohou reflektovat.
Kvůli nezvládnutí těchto komunikačních dovedností jsem často žáky parafrázovala,
neboť jejich výpovědi se někdy úplně či téměř ztrácely. Hlasitým zopakováním a
důraznějším projevem, kterým jsem tutéž informaci tlumočila ještě jednou, jsem často
žáky navedla к správnému objevení předmětu.
Jistým komunikačním nedostatkem je nedostatečné využití možnosti kladení
otázek,«vedení dialogu. Hráč hledající těleso se často situoval do zcela pasivní role, což
nebylo žádoucí.
Výše uvedené jevy jsou patrné na experimentu č. 2, při druhém popisu. Já, jako
experimentátor, jsem celkově vstoupila jedenáctkrát do dění, ačkoli jsem se snažila
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zasahovat pouze pro podporu к úspěchu. Terezu a Aničku jsem buď to povzbuzovala, či
jim napomáhala opakováním předchozích výpovědí. Mé zásahy výrazně pomohly к
úspěšnému objevení předmětu.

2 Ex - 1: Tak něco ještě víc, když se podíváš do té krabičky, tak ono
skoro všechno je modré. Asi úplně všechno.
2 Ex - 2: Tak to už ti napověděla víc.
2 Ex - 3: Ještě se chcete něco doptat? Nebo ještě něco povíš,
Andulko?
2 Ex - 4: Tak co Terezko, když tak se zeptej, jestli třeba nevíš.
2 E x - 5 : Jestli je celej kulatej? (Parafrázuji.)
2 Ex - 6: Celej kulatej neni. (Opětpouze

opakuji.)

2 Ex - 7: Tak už víš nebo se ještě zeptáš? Nebo tyjí, Andulko, ještě

2 Ex - 8: Může to stát. (Znovu zdůtazňuji

odpověď.)

2 Ex - 9: Co, Aničko, je to nahoře trochu menší? (Opakuji položenou
otázku.)
2 Ex - 10: Neni, Tak už víš, Terezko?
2 Ex - 11: Hmmm. Je to válec Aničko?

Komunikační šum nastal i v případě odlišné vyspělosti či jiné zkušenosti
- spolužáků. Pokud jeden z nich používá pojmy, které druhý nezná, následný neúspěch je
výsledkem neporozumění si. Takový příkladem je část 5. experimentu, kde Hanka
nesprávně pojmenovala těleso. Při popisu kuželu začala:

l Ha - 1 : Tak, jehlan.
(Vojta kouká před sebe. nijak nereaguje.)
1 Ex - 1 : Vojto, víš? Tady se koukej do té krabice, když tak.
1 Vo - 1 : Hm, něco jako pyramida (Stále hledí před krabici.)
1 Ex - 2: Hm, zkus ho tam najít mezi těmi předměty. A jestli budeš
• vědět, co je jehlan, tak ho dej mimo krabici. Jestli se chcete ještě na
něco doptat, tak můžete.
(Vojta vyndává jehlan, Hanka pokládá mimo krabici kužel.)
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Hanka zde použila konkrétní pojem z geometrie, avšak pro popis odlišného
tělesa. Nesprávné užití pojmu jednoho z dvojice hráčů tak vedlo k volbě odlišných těles.
Jiným příkladem nedorozumění je část 6. experimentu, kde Oskar použil
přirovnání na základě nějaké asociace. Spolužačka Eliška však neměla stejné životní
zkušenosti, a protože se dále nedoptala, volila ve výsledku odlišný předmět.

5 Os - 1: Je to jako pyramida, akorát je to kulatý a vypadá to jako tee
pee.
5 El - 1 : Tytý?
5 Os - 2: Hm.
5 EI - 2: Jak že to vypadá?
5 Os - 3: Jako tee pee.
5 EI - 3 : Ale předtím.
5 Os - 4: Předtím, jako pyramida trochu.
5 El - 4: Jo, pyramida. Jako pyramida. Ale vypadá to jako tytý.
5 Os - 5: Hm.
5 El - 5: Tytý je tady hlava a (Dává kouli na válec, což připomíná
postavu). To je tytý. A je to ze dřeva?
5 Os - 6: Ne.
5 El - 6: Aha. Mam. ( Vyndává mimo krabici nekonvexní jehlan.)

Oskar přirovnal v tomto případě kužel ke stanu. Eliška však evidentně neznala
výraz tee pee, avšak na jeho význam se ani neptala. V komunikačním šumu si jeho
přirovnání upravila na týtý, což vzhledem к postavičce, kterou začala z koule a válce
budovat, poukazovala na spojení si s postavou E. T. z filmu. Tento jev demonstruje
jednak obecnou vlastnost mnoha lidí, kteří se stydí přiznat, že něco nechápou, nerozumí
a nechtějí požádat o upřesnění. Zároveň je důkazem neodhadnutí situace ze strany
Oskara, který kdyby měl větší zkušenosti, možná by zvažoval, zda-li adresát sdělení zná
takový pojem.
Pracovat na zdokonalování komunikačních dovedností považuji za důležité a
zejména praktické. Rozvoj těchto dovedností by měl být proto cílem nejen českého
jazyka, ale všech předmětů výchovně-vzdělávacího procesu. Jakékoli skupinové či
párové aktivity jsou vhodnou činností pro jejich rozvoj.

57

3.4. Celkové zhodnocení experimentů
Průběhem experimentů jsem byla mile překvapena, jak po stránce organizační,
tak z hlediska schopností žáků.
Setkala jsem se s příjemným a chápavých jednáním učitelů, kteří mi bez
jakýchkoli potíží dovolili během vyučování pracovat s dvojicí žáků mimo třídu.
Podporovali mé zkoumání a neměli problém s pořizováním videozáznamů.
V průběhu experimentů jsem se nesetkala s žádnou nepříjemnou či zcela
neočekávanou situací. Naopak, byla jsem mile překvapena flexibilitou dětského myšlení
a schopností pojmout zcela nový úkol. Celkově lze říci, že žáci byli velice úspěšní při
hledání stejných těles. Úkol pro ně byl motivující, adekvátně náročný, přesto
zvladatelný.
V analýzách experimentů jsem uvedla, jaké chyby v průběhu hry žáci dělali.
Ráda bych však zmínila, že tyto jevy jsou zcela přirozené a korespondují s jejich úrovní
myšlení. Nelze očekávat, že žák na počátku povinné školní docházky zvládne vyšší
úrovně myšlení jako je abstrakce, generalizace či zobecňování. Naopak, tyto chyby či
zádrhele v myšlení vedou žáky к uvědomění si reality, к pochopení nějakých jevů či
vztahů. Hra otevírá celou řadu možných poznatků.
Průběh hry zároveň prokázal, že ačkoli byla většina předmětů pro žáky nová,
netvořilo to pro aplikaci takového úkolu žádnou bariéru. Učitelky daných tříd mne
trochu odrazovaly, že úkol je náročný, neodpovídající učivu prvního stupně. Přesto byl
pro děti úkol zvladatelný. Chci tím říci, že není nutné takto procvičovat pouze již
probrané geometrické učivo, ale naopak může to být prostředek poznání nových tvarů,
vlastností, prostor pro objevení podobností s okolním světem, sledování tvarů, jejich
odlišností.
Na výběru předmětů se prokázalo, že ačkoli někteří žáci preferují popisovat něco
snadného, známého (kouli, krychli), naopak hodně žáků si dobrovolně pro popis zvolilo
některý z nekonvexních útvarů čí komolá tělesa. Nelze říci, že by dominoval výběr
nějakého předmětu nad ostatními, avšak projevilo se, že naopak nové tvary jsou pro
někoho lákavé.
Jako prostor pro zlepšení vidím komunikační dovednosti. Někteří žáci nebyli

«

evidentně zvyklí na kooperaci s ostatními, nevyužívali možných komunikačních
prostředků, negativně vnímali pocit závislosti na druhém, neměli chuť přijmout roli
spoluhráče. Rozvoj těchto vlastností, postojů a jednání považuji za klíčové a přesto
nedostatečně zvládnuté.
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Realizací hry a následným rozborem experimentů jsem si uvědomila, jak
širokého spektra dovedností

se hra dotýká. Největší její přínos proto

vidím

v komplexnosti rozvíjených dovedností a znalostí.

3.5. Aplikace hry do výuky
Jak již bylo uvedeno, hra se dá určitým způsobem uzpůsobovat tak, aby byla
více zaměřena na rozvoj některých zvolených znalostí, dovedností, zároveň lze
modifikovat dle počtu žáků, materiálního vybavení a celkových aktuálních možností.
Možné úpravy pravidel vždy souvisí s cílem rozvíjených dovedností. Jak jsem
zmínila, nejprve jsem experiment prováděla se zavázanýma očima jednoho z žáků. Tato
variace vedla к vnímání dílčích vlastností těles. Pro rozvoj názvosloví průvodních
geometrických jevů můžeme omezit pravidla a zakázat pojmenovávat celá tělesa.
Komunikaci můžeme zredukovat na monolog. Zejména pro vyšší ročníky a zkušenější
žáky doporučuji používat více těles, zavázat případně oči oběma účastníkům apod. Tyto
variace jsou závislé na fantazii učitele, případně i dětí.
Je jasné, že realizovat takovou hru v celé třídě je organizačně mnohem
náročnější než s jednou dvojicí, stejně jako je zde eliminována či omezena práce
s chybou, neboť není v moci učitele sledovat každou dvojici.
Tento druh činnosti je považován za vhodný zejména pro aplikaci do
skupinového vyučování, v programu Začít spolu do center aktivit matematiky.
Zkušenější učitelé v diskusi nad aplikací takové aktivity navrhovali, aby
posluchač těleso dle instrukcí kreslil, případně jeden žák popisoval celé třídě apod.
Těmito prostředky je možné zvládnout práci s celou třídou.
O efektivitě této činnosti jsem přesvědčena díky svým zkušenostem i názorům
vyučujících, kteří komentovali tuto aktivitu na semináři Dva dny s didaktikou
matematiky. Její realizace je dle úprav možná v různých věkových skupinách a dokáže
zároveň rozvíjet žáky na různých úrovních kognitivního myšlení. Nelze proto zcela
vymezit věkovou kategorii, pro níž je určena. Její možnou aplikaci vidím v průběhu celé
základní školy.
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3.6. Prezentace - Dva dny s didaktikou matematiky
Svůj výzkum a tím i obsah diplomové práce jsem krátce prezentovala v únoru
2007 na celostátní konferenci s mezinárodní účastí pro učitele matematiky - Dva dny
s didaktikou matematiky 2007.
Z prezentace před zkušenými učiteli jsem měla náležité obavy, počet účastníků
budil respekt. Již předtím jsem se však semináře účastnila jako překladatelka pro hosty
z Německa a Anglie a příjemná atmosféra a vzájemná podpora učitelů mne přesvědčily,
že účastnit se aktivně může být velice obohacující, přínosné, nikoli nepříjemné.
Podporu jsem měla i ve vedoucí diplomové práce, která byla prezentaci přítomna a
ochotna v případě potřeby napomoci.
V rámci 15ti minutové prezentace jsem společně s Kateřinou Schimmerovou
seznámila přítomné pedagogy s geometrickou hrou spolu s odůvodněním, proč považuji
za efektivní zprostředkovat žákům geometrický svět touto formou. Zmínily jsem i naše
postřehy z průběhu hry, zhodnotily její výhody i úskalí. Naše obecné postřehy к aplikaci
této hry jsme podložily konkrétními příběhy z praxe. Struktura prezentace je zobrazena
v příloze č. 1.
Prezentace končila zamyšlením, dá-li se hra aplikovat do běžné výuky,
nej problematičtější jsme shledávaly materiální vybavení škol a náročnost s organizací
výuky při vyšším počtu žáků. Závěrem jsme daly prostor pro diskusi a požádaly
přítomné o vyjádření názorů.
Obecně si troufám říci, že reakce byly velice pozitivní. Učitelé povětšinou
souhlasili s názorem, že výuka v současném pojetí je natolik abstraktní a nepraktická, že
v žácích nezanechává téměř žádné znalosti. Vyskytly se názory, že horší by to ani být
nemohlo. Učitelé zejména souhlasili s názorem, že na konkrétních tělesech se dají
demonstrovat i vlastnosti těles, charakterizovat pojmy pro prostorovou geometrii a
směřovat pak ke geometrii plošné.
Nikdo nezmínil problematiku s materiálním vybavením, naopak se posluchači
shodli, že ve školách různé sady těles jsou, avšak nejsou používány ve výuce.
Musím říci, že prezentace na Dvou dnech s didaktikou matematiky mne přinesla
mnohem více, než jsem původně očekávala. Nejen, že mé obavy z výstupu před
obecenstvem byly zcela bezpředmětné, ale naopak, podpora osobních vyučujících byla
důležitým motivačním prvkem к pokračování v takové činnosti. Viděla jsem zde, že i
ostatní mají podobný názor, váží si takového přístupu к vyučování žáků. Taková vnitřní
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podpora mně dodala energii a pocit, že budu-li hledat efektivní cesty k výuce, ostatní to
postřehnou, ocení, podpoří.
Stejně jako u kooperativní činnosti vidím výhodu v opoře o ostatní, i zde jsem
našla jakési spojence - učitele, kteří stejně jako já přemýšlejí o metodách práce s dětmi,
které

povedou

к všestrannému

rozvoji

znalostí

a

dovedností

uplatnitelných

v praktickém životě.

3.7. Sebereflexe
Svou volbu psát diplomovou práci na katedře matematiky jsem odůvodňovala již
v první kapitole práce. Motivací byli jednak vyučující na katedře a jejich profesionální,
avšak přátelské jednání, a celková koncepce výuky, se kterou jsem se setkala. Prvotní
rozhodnutí, proč si zvolit katedru matematiky, pramenilo spíše z osobních důvodů.
Nevstupovala j sem však s konkrétní představou, čeho chci v rámci práce dosáhnou, jaké
téma chci rozebírat či zkoumat.
Dlouho jsem v počátku neměla jasno, jakou oblastí se zabývat. Variant byla celá
řada jak z aritmetiky, tak z geometrie. Ve výběru tématu mi byl ponechán prostor. Po
konzultacích s doktorkou Jirotkovou jsem se rozhodla pro geometrické zkoumání, avšak
stále mi chyběl konkrétní koncept diplomové práce. Na základě příkladů jiných
diplomových prací a projektů, na kterých v současné době katedra matematiky pracuje,
jsme se dopracovaly к možnosti zkoumat nějaké geometrické prostředí, které bude
vstupní branou pro žáky prvního stupně к poznání těles.
Hra s tělesy byla jednou z takových variant. Po prvních experimentech jsem byla
mile překvapena nadšením žáků i pozitivními výsledky a rozhodla se nadále zkoumat
počínání žáků s takovým úkolem.
Díky již několika prvním realizacím jsem si přiblížila schopnosti žáků reagovat,
pracovat s novými tělesy, komunikovat a dokázala jsem pak díky tomu mnohem lépe
odhadovat situace, představovat si jejich reakce, zvažovat reálné výstupy.
Okusila jsem si roli experimentátora a částečně i pozici učitele. Jako
experimentátor, musím přiznat, mám trochu tendence zasahovat do průběhu a učit dovést, žáky к úspěšnému řešení. Jako učitel jsem ráda viděla, že žáci dokáží své
počínání reflektovat, uvažovat o jiných cestách vedoucích к úspěchů. Byla jsem
potěšena nadšeným přístupem. Jako nedostatek vidím zejména schopnost pohotového
reagování, rychlého vyhodnocení situace a následné uzpůsobení úkolu, položení otázky
apod. Zvládnutí obou rolí je zajisté otázka jednak studia teorie, ale především praxe.
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Celý výzkum mne obohatil zejména co do představ. Práce s žáky, možnost
zabývat se jejich myšlením, jednáním a vystupováním, hledat příčiny, které tyto jevy
ovlivňují, mně otevřela nový svět pohledu na žáka. Uvědomila jsem si, jaké všechny
faktory ovlivňují jakoukoli činnost, a že je nutné uvědomovat si tyto jevy.
Psaní práce a zejména výstup na Dvou dnech s didaktikou matematiky mne
motivoval, že hledání nových cest a přístupů к výuce je reálné, v praxi uplatnitelné.
Každý, kdo si zkusí prozkoumat nějaký didaktický prvek, je nucen o něm více
uvažovat. Rozšíří si tak své představy o výuce, s respektem přijme a ocení názory
dalších. Rozvíjí tak nejen své žáky, ale i sebe jako osobnost.
Po sepsání práce cítím velkou úlevu. Je to náročný úkol pojmout celý
experiment jako komplex a rozebrat ho do potřebných částí, vyčíst z něj související
jevy. Navíc, čím více se tématikou zabývám, tím více si kladu otázek, vidím prostor pro
zlepšení, pro rozvoj, úpravu. Na počátku jsem měla dojem, že nebudu mít co psát, teď
se nacházím v situaci, kdy cítím, že téma není zdaleka vyčerpáno. Tento dojem pouze
ukazuje, jak je možné dále se vzdělávat, prohlubovat své poznatky.

4. Závěr
Cílem práce bylo komplexně představit čtenářům hru, která může být způsobem,
jak seznamovat žáky s geometrií. V teoretické části jsem charakterizovala, jaké
současné didaktické principy jsou ve hře podporovány spolu s odůvodněním v čem
shledávám jejich pozitiva. Praktická část již blíže popisuje konkrétní zkušenosti
s aplikací hry na žáky. Díky pozitivním výsledkům z výzkumu vyzdvihuje práce klady
této aktivity, poukazuje na jednotlivé jevy, které jsou hrou provázeny, a upozorňuje tak
na dílčí cíle, kterých lze v rámci hry dosáhnout. Čtenář by proto měl mít po
prostudování práce konkrétní představu, jak realizace také činnosti probíhá, a být
schopen na základě těchto informací zvážit užitek.
V rámci práce jsem měla možnost veškeré jevy pojmenovat a stručně popsat.
Jsem si vědoma, že mé zkoumání však bylo spíše povrchní. Pro další výzkum vidím
prostor v hlubším zkoumání a rozboru výrazových prostředků, sledování způsobu
manipulace, komunikace, pozorování chyb a jejich analýza. Jaké jsou dlouhodobé
výsledky takové činnosti by přinesla longitudinální studie. Otázek pro další zkoumání
vyplývá celá řada.
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Celá praktická část vychází z rozboru sedmi experimentů. Volila jsem ty, které
jsem momentálně považovala za nej zajímavější. Dokumentací jsem však pořídila
mnohem více a věřím, že budou moci být uplatněny pro další vědecké výzkumy.
Ráda bych čtenáře motivovala к hledání dalších efektivních aktivit, které
korespondují s rozvojem poznání na bázi konkrétních představ a zároveň rozvíjejí i
osobnostní složky žáků.
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6. Přílohy
6.1. Příloha č.l
Prezentace z Dvou dnů s didaktikou matematiky

HRY S TELESY
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PROC
• Názorné, konkrétní
• Vychází ze zkušenosti
• Možnost reálné vizualizace
• Podloženo činností,
objevováním

PRAVIDLA HRY
• Materiální zabezpečení
• Zadání úkolu
• Rozdelení rolí
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CO HRA ROZVÍJÍ
• Vnímání geometrických
tvaru a dílcích elementu
• Komunikační a sociální
dovednosti
• Pojmotvorný proces
• Budování konkrétních
predstav

OPAKUJÍCÍ SE JEVY
• Přejímání pojmu
• Komunikační nedostatky
• Nevyužití pravidel
• Soupeření
• Vliv životních zkušeností
• Nesystematicnost
• Ovlivnění polohou telesa
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UŽITÍ V PRAXI
• Možné modifikace pravidel
• Zapojení celé trídy

*

.

.

' .
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6.2. Příloha č. 2
Protokoly experimentů

Experimet č. 1: Jirka + Karel, 2. třída

1. Jirka + Karel
Jirka bere do ruky nekonvexní pětiboký hranol a okamžitě reaguje.
1 Ji - 1: Dvě dlouhý špičky, nahoře to má jakoby takovej zobáček,
em, ze stran to je rovný, z em, z dvou to je krátce, dvou to je taky
dlouze, zezdola to je rovný. (Chvíli se zamyslí.) Má to dole špičky,
čtyry.
(Poté se odmlčuje. Jirka kouká do krabice, evidentně si moc neví rady.
chytá do ruky pravidelný čtyřstěn, ale není si jistý.)
1 Ex - 1: Myslíš si, že máš? Kdyžtak se na něco klidné zeptej, Karle,
jestli potřebuješ.
(Usmívá se.)
1 Ka - 1 : Nevim co.
1 Ex - 2: Ještě něco můžeš, Jirko, k tomu předmětu říct?
(Chvíli přemýšlí)
1 Ji - 2: Ten zobáček je otevřenej směrem od toho, má to tam takové
jakoby údolíčko.
(Při zaslechnutí údolíčka chytá Karel správný předmět a spokojeně se
usmívá.)
1 Ex-3:

Tak myslíš, že víš? Tak si to polož mimo krabičku.

2. Karel + Jirka
(Karel si zvolil jednodušší předmět - válec.)
2 Ka - 1: Je to takový zakulacený a má to plochou... je to takový
plochý ze shora a ze zdola taky. (Jirka již po této informaci drží r ruce
správně

těleso) A je to jako...(Chvíli hledá vhodný výraz.) jako

plechovka od cocacoly.
2 Ex - 1 : Je to jako plechovka od cocacoly.

(Jirka již pokládá válec vedle krabice)

3. Jirka + Karel
(Jirka si pro popis zvolil trojboký hranol)
3 Ji - 1: Je to jako takový stříška, dole je to plochý a je to nahoru
šikmý, jinak je to taky plochý, má to dv... (Chvíli počítá.) .vest špiček.
(Odhlíží do krabice a ještě doplňuje) Je to takový světle modrý, neni
to až tak těžký.
(Karel úspěšně vybral stejný předmět již při přirovnání ke stříšce, poté
si pouze ověřoval shodnost

předmětu.)

4. Karel + Jirka
(Dalším předmětem,

který Karel popisoval

byl komolý

čtyřboký'

jehlan.)
4 Ka - 1: Má to jakoby uříznutou špičku, je to, je to od nejmenšího do
největšího nebo od největšího do nejmenšího. Má to takový čtyři,
emmm, takový takový čárky a když to vemeni jakoby tak to vypadá
jako nos. kterej má uříznutou špičku."
(Jirka

od

počátku

upnul

na

komolý

kužel,

který

splňoval

charakteristiku zužujícího se tvaru a svou domněnku si nenechal již
vyvrátit. Předmět odložil jako správně

identifikovaný.)

5. Jirka + Karel
(popis čtyřbokého jehlanu

začal.)

5 Ji - 1: Je to špičatý nahoře, když se to obrátí, tak to hned spadne.
Má to čt...ze zdola je to plochý, ty čtyry strany jsou nahoru. Ale když
se to obrátí... stojí to jakoby od největšího do nejmenšího. Má to
jakoby šikmý plochý strany, čtyry a dole to má čtyry špičky.
(Karel uvažoval o pravidelném

čtyřstěnu a čtyřbokým jehlanu, oba

předměty pozorně sledoval. Počet stěn i počet špiček „dole" ho však
• správně přesvědčil. )
5 Ex - 1: Tak máte?
5 Ka - 1: Jo.

Experimet č. 2: Terezka + Anička, 2. třída

1. Terezka + Anička
(Tereza popisuje šestiboký hranol)
1 Te - 1 : Já mam hranatý ze všech stran a hladký.
(Anička drží v ruce nekonvexní pětiboký hranol.)
1 Ex - 1: Tak kdyžtak se Andulko ještě můžeš doptávat nebo jestli
myslíš, že už máš stejný předmět, tak ho dej mezi krabici. (Dávám čas
na rozmyšlení, ale Anička nereaguje) Ještě Terezko něco řekneš víc o
tom předmětu? Zkus.
1 Te - 2: Je modrej, tmavě a je poškrabanej.
1 Ex - 2: Tak už myslíš. Že máš?
(Anička si stále hraje se stejným tělesem a přikyvuje, že již ví.)

2. Anička + Terezka
(Anička si zvolila válec.)
2 An - 1: Je modrej a je poškrabanej.
(Poté mlčí.)
2 Ex - 1: Tak něco ještě víc, když se podíváš do té krabičky, tak ono
skoro všechno je modré. Asi úplně všecho.
2 An - 2: Kutálí se to.
2 Ex - 2: 'Гак to už ti napověděla víc.
(Terezka chytá do ruky kouli, ale očima ještě kouká do krabice po
ostatních předmětech. Dlouho ale nijak nereaguje.)
2 Ex - 3: Ještě se chcete něco doptat? Nebo ještě něco povíš.
Andulko?
2 An - 3: Zezadu to je kulatý.
(Komunikace opět и tichá.)
2 Ex - 4: Tak co Terezko, kdyžtak se zeptej, jestli třeba nevíš.
2 Те - 1 : A je celej kulatej?
» 2 Ex - 5: Jestli je celej kulatej?
2 An - 4: Ne
2 Ex - 6: Celej kulatej neni.

(Terezka odkládá kouli, chopí se válečku a prohlíží si ho. Nevypadá
ale jistě.)
O

2 Ex - 7: Tak už víš nebo se ještě zeptáš? Nebo ty jí, Andulko, ještě
nějak pordíš?
2 An - 5: Může to stát.
2 Ex - 8: Může to stát.
(Terezka kouká stále na váleček

který drží v ruce a na krabici

s ostatními předměty. Dlouho váhá.)
2 Te - 2: A je to nahoře trochu menší?
{Anička chvíli nereaguje)
2 Ex - 9: Co, Aničko, je to nahoře trochu menší?
2 An - 6: Ne.
(Terezka vypadá spokojeně.)
2 Ex - 1 0 : Neni, Tak už víš, Terezko?
2 Te - 3: Válec?
2 Ex - 1 1 : Hmmm. Je to válec Aničko?
2 An - 7: Jo.

3. Terezka + Anička:
(Terezka má definovat vlastnosti komolého čtyřbokélio jehlanu)
3 Te - 1: Je velký, nemůže se koulet. Stojí, je dřevěný. Má, je trochu
jako trojúhelník a má nahoře do... do čtverce. Je na stranách trochu
špičatý. (Zamyslí se.) Je vroubkovaný, je modrý. Je poškrábaný.
Připomíná věž. Nemůže se koulet. Nahoře je to trochu menší, ve
spodu men...větší.
(Anička stále předmět nemá.)
3 Ex - 1: Tak co Aničko. Najdeme tam něco takového. Teď ti tady
Terezka řekla spoustu věcí.
(Terezka vyndává z krabice čtyřboký' jehlan.)
3 Ex - 2: Můžeš ještě jednou, Terezko, zopakovat, co si tak jako
• říkala?
3 Te - 2: Že je nahoře menší, je dole, je do takovýho čtverce. Má
hrany. Není hladký, je modrý. Ve spodu to má větší a připomíná to
věž. A nekoulí se.

3 An - 1 : A má to špičku?
3 Te - 3: Emern.
3 Ex - 3: Tak špička nahoře nebude.
3 Те - 4: A je to do většího čtverce.
(Anička upřeně kouká do krabici, po chvíli vyndává krychli.)
3 Ex - 4: Ty už myslíš, že máš, Aničko?
(Anička přikyvuje.)
3 Ex - 5: Tak jí ještě jednou asi Terezko zopakuj, co si říkala, já
myslím, že si Anička něčeho nevšimla.
3 Te - 5: Ze má velkej nahoře takovej obdélníkovej čtverec. Je ze
dřeva, je poškrábanej. Připomíná věž a nemůže se koulet.
3 Ex - 6: Hm, připomíná věž a nemůže se koulet. (Anička vyndává
správný předmět ven.) No. to by mohlo být ono.
(Anička kýve.)

4. Anička + Terezka
(Popisuje pravidelný
4 An -

čtyřstěn.)

1: Má nahoře špičku. Nemůže se koulet. Připomíná

trojúhelník. (Chvíli hledá další vlastnosti.)

Je hladký, může stát,

nemůže se koulet. A je trochu poškrábaný a dole má špičky.
(Terezka drží v ruce čtyřboký jehlan a čeká na další indicie.)
4 Te - 1: Připomíná pyramidu?
(Anička nic neříká.)
4 Ex - 1 : Co Aničko, připomíná pyramidu? (Anička kýve hlavou.) Co,
jo?
(Anička opět přikyvuje.)
4 T e - 2 : A je větší?
(Anička nijak nereaguje.)
4 An - 2: Nahoře je malej, dole velkej.
4 Te - 3: A je u strany hranatej?
• 4 Ex - 2: Je u stran hranatej, Aničko? (Anička kouká na předmět,
neodpovídá.) Co?
4 An - 3: Hmm.

4 Ex - 3: Jo, tak je u stran hranetej, Terezko. (Obě nic dál neříkají.)
Ještě něco se chceš zeptat, Teri? Tak už máš?
4 Te - 4: Hm. (Nadále drží Čtyřboký' jehlan.)

Experimet č. 3: Marek + Vašek, 2. třída

1. Marek + Vašek
(Marek popisuje nekonvexní pětiboký jehlan.)
1 Ma — I: Je to podobný stanu, má to stejnou špičku jako věž. Má to
čtyři hrany.
1 Va - 1: Má to čtyry hrany. Já na to můžu na to šáhnout? Tohle?
(Bere těleso a chce jej podat Markovi.)
1 Ma - 2: Ne. to ne, nene. Před sebou na to můžeš sahat.
1 Va - 2: To je todle, určitě. (V ruce si pohrává se

ětyřbokým

jehlanem.)
1 Ex - 1 : Určitě?
I Va - 3: Hm.
1 Ex - 2: Ještě něco o tom můžeš, Marku, říct? (Marek má těleso stále
položené na lavici.)
1 Ma - 3: Že přední je zamáčklej dovnitř, že tahle přední placka je to
zamáčknutá dovnitř.
1 Ex - 3: Přední placka je zamáčknutá dovnitř.
1 Ma - 4: Je zaplácnutá dovnitř.
1 Va - 4:Tak asi tohle. (Otáčí si ľ ruce stále jehlanem.)
! Ex - 4: Jo? A co je tam zamáčknutýho dovnitř?
1 Va - 5: No, nic, právě.
1 Ex - 5: Hm.
1 Va - 6: Jo, tohle! (Na lavici zahledl správný předmět.)

Experimet č. 4: Kuba + Tomáš, 2. třída

I. Kuba + Vašek
1 Ex - 1: Zkus teďko Kubo vzít třeba tenhleten předmět a popiš ho.
(Do ruky mu dávám komolý čtyřboký jehlan.)

L Ku - 1: Emm, vypadá to jako... (Přemýšlí.) Vypadá to jako...
(Zamýšlí se)
1 Ex - 2: Co Kubo, zkus jestli něco. Jestli nevíš třeba, co ti to
připomíná, tak zkus o tom něco jiného povídat. (Kuba

odkládá

předmět do krabice a volí si jiný.)

2. Kuba + Vašek
(Popis komolého kuželu.)
2 Ku - 1: Vypadá to jako kužel, ale nevypadá to špičatý. Se to tak
jako by se to useklo a vypadá to jako, vypadá to jako nějaká malá věž
a v ní je jeden strážník.
2 Va - 1 : Sukně, taková pro panenky. (Vašek drzí komolý kužel. )
2 Ex - 1: Jo, je to taková sukně pro panenky? Kubo? (Kuba
přikyvuje.)

Experimet č. 5: Vojta + Hanka, 3. třída

1. Hanka + Vojta
(Hankapopisuje

kužel.)

1 Ha - 1 : Tak, jehlan.
(Vojla kouká před sebe, nijak nereaguje.)
1 Ex - 1 : Vojto, víš? Tady se koukej do té krabice, když tak.
1 Vo - 1: Hin. něco jako pyramida. (Stále hledí před krabici.)
1 Ex - 2: I lm. zkus ho tam najít mezi těmi předměty. A jestli budeš
vědět, co je jehlan, tak ho dej mimo krabici. Jestli se chcete ještě na
něco doptat, tak můžete.
(Vojta vyndává jehlan. Hanka pokládá mimo krabici kužel.)

2. Hanka + Vojta
(Hanka má popsat šestiboký hranol.)
• 2 Ha - 1: Jsou tam takový dlouhý obdélníky a je to taky dlouhý. Je to
hodně obdélníků a uprostřed je taková jakoby strana ze který se dá
udělat třeba hvězdička, když to jde z těch rohů.
2 Vo - 1 : Hmm.

2 Ex - 1: Tak zkus nebo se když tak Hanky na něco ptej. Hani, můžeš
to zopakovat? Ještě jednou, i třeba to. co jsi už říkala.
2 Ha - 2: Je to skládá se z hodně obdélníků.
2 Vo - 2: (Koukú na nekonvexní pětiboký hrano! ) Ne, je to uprostřed
vykousnutý?
2 Ha - 3: Emern.
2 Ex - 2: Tak, Hanka říkala, že je to složený z hodně obdélníků a
předtím ještě říkala, že nějaká strana je jakoby do hvězdičky. (Vojta
vypadá dost zmateně.) Tak nevíš, Vojto, zatím?
(Kroutí hlavou.)
2 Ex - 3: Pojď to zkusit najít společně se mnou. Tak. co o tom
předmětu ti říkala, Vojto, vzpomeneš si?
2 Vo - 3: Že jedna strana je do tvaru hvězdičky a že je složen z hodně
obdélníků.
2 Ex - 4: Ehmm. Tak, zkus vzít klidně jeden předmět po druhým a říct
si, jestli by to on mohl být.
2 Vo - 4: Tak tohle to asi nebude. (Zvedá nekonvexní

pětiboký

hranol.)
2 Ex - 5: Jasně, to není do hvězdičky a neni to asi z obdélníků.
2 Vo - 5: Tak, tenhle to nebude. (Vyčleňuje další předmět.)
2 Ex - 6: Tady do prava budeme dávat ty, co to nejsou jo?
2 Vo - 6: Tohle taky není. (Vyřazuje trojboký hranol. )
2 Ex - 7: Hmm.
2 Vo - 7: Fakt ne. (Reaguje při pohledu na pravidelný čtyřstěn. )
2 Ex - 8: Taky ne, dobře.
2 Vo - 8: Samožřejmě ne, taky ne. (Vylučuje další tělesa,

šestiboký

hranol má stále mezi neprohranými.) Koule to taky není. Aha! Tenhle.
(Sahá po šestibokěm

hranolu.)

2 Ex - 9: No, jasně, jo!

. Experiment č. 6: Eliška + Oskar, 2. třída

1. Eliška + Oskar
(Drží krychli a popisuje.)

с

1 El - 1: Emmni, má to na každý strane stejný tvary. Má to hrany, je
to hranatý a hraje se s tint občas hra.
1 Os - 1: Co se s tint hraje?
1 El - 2: V hrách.
1 Ex - 1 : Jak se to jmenuje?
1 El - 3: Je to kostka.
í Ex - 2: Hrajete spolu, tak se snež říct vše, abyste vyhráli. Tak, už
máš, Oskare?
1 Os - 2:1 Immm. (Oskar vyndává krychli.)

2. Eliška + Oskar
(Eliška popisuje nekonvexní pětiboký' hranol.)
2 El - 1: Emnim, je to prohlý špičkou, dole, nejako dole, ale když to
dáš obráceně, tak to vypadá jako stan. Po stranách je to placatý do
špičky. Nevim, jak se to jmenuje, ale je to dlouhý a není to ta se
špičkou, jak tam prolomená ta špička. Víš jak to myslím. že to není to
stíhačka. Máš?
2 Os - 1: Mam. (Vyčleňuje nekonvexní

jehlan.)

3. Eliška + Oskar
(Eliška charakterizuje komolí kužel. )
3 El - 1: Je to nahoře placatý, dole taky a je to kulatý. Máš?
3 Os - 1: Mam.
3 Ex - 1: Nechceš se na nic zeptat, Oskare?
3 Os - 2: Emern. (Oskar vybírá kužel.)

4. Reflexe Elišky
4 El - 1 : To máš dobře. To máš dobře. (Odendává obě krychle. Poté
vedle sebe staví kužel a komolí kužel.) No, skoro.
4 Ex - 1: Co vám chybělo, abyste měli stejný?
. Os - 1: Tohleto mělo být к sobě. (Upravuje jaké dvojice

patřily

к sobě.)
4 Ex - 2: Em, takhle. (Urovnávám, které předměty zaměnily.) Tyhle
dva a tyhle dva. Proč jsou tyhlety dvajiný? V čem jsou jiný?

4 EI - 3: Protože tenhle je jakoby, takovej jakoby, že tady je to
placatý skoro.A je to podobný ale je to větší, víc placatější než tohle.
Je to vlastně jako velký dole.
4 Ex - 2: Nejsou ty kroužky stejný, že jo.
4 El - 4: No, tady je to taky stejný, akorát že je to menší než tohle.
(Ukazuje podstavu komolého kužele) A tohle je vlastně rozšířený jako
nějaký šaty. (Začíná porovnávat nekonvexní jehlan a hranol.) Tohle
není taky stejný, protože tohle vypadá jako pyramida nebo stíhačka.
(Ukazuje nekonvexní jehlan.) A tohle jako kdyby si měla takhle, tak je
to jakoby taková placatá klouzačka, kclyž to dáte takhle. A když to
dáte takhle a tak je to jako stan. (Obrací těleso aby byla nekonvexní
část položená na stole.) A je to stejný v tom, tohle je stejný a není to
stejný v tom, že tohle je špičatější. A tohle je skoro jako kostka, jenom
kdybych tam dala trojúhelník.

5. Oskar + Eliška
(Nejprve si bere к popisu jehlan, poté vyměňuje za kužel.)
5 Os - 1 : Je to jako pyramida, akorát je to kulatý a vypadá to jako tee
pee
5 EI - 1: Týtý?
5 Os - 2: Hm.
5 El - 2: Jak že to vypadá?
5 Os - 3: Jako tee pee.
5 El - 3: Ale předtím.
5 Os - 4: Předtím, jako pyramida trochu.
5 El - 4: Jo, pyramida. Jako pyramida. Ale vypadá to jako týtý.
5 Os - 5: Hm.
5 El - 5: Týtý je tady hlava a... (Dává kouli na válec, což připomíná
postavu.) To je týtý. A je to ze dřeva?
5 Os - 6: Ne.
. 5 El - 6: Aha. Mam. ( Vyndává mimo krabici nekonvexní jehlan.)

Experiment č. 7: David + Aleš, 2. třída

1. David + Alšié'
(David si vybral к popisu kouli.)
1 Da - 1: Nemá to nikde konec ani začátek, všude je to jako míč.
1 Al - 1 : Jako že se to kutálí všude?
1 Da - 2: Jo, máš?
1 AI - 2: Hm. (Aleš odendává kouli stranou.)

2. Alše V David
(Alešpopisuje

válec.)

2 Al - 1: Někde nemá konec ani začátek, ale je to jako tlustá čára,
taková uříznutá na obou stranách.
2 Da - 2: Jo, to bude vono. (Vruce správně drží válec. )

6.3. Příloha č. 3
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