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Abstrakt: Příspěvek  pojednává o e-learningovém kurzu s názvem Úvod do planimetrie. 
Kurz typu tzv. blended learning (tj. e-learning za přítomnosti vyučujícího jako koordinátora a 
rádce) absolvovali studenti prvního ročníku gymnázia v celkovém počtu čtyř vyučovacích 
hodin. Kurz je spouštěn v prostředí Moodle a k jeho tvorbě byl využit autorský systém 
ProAuthor a program Geogebra. 
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The application of e – learning in plane geometry.  

 

Abstract: The paper is about the application of e-learning in teaching of plane geometry. The 
type of this course is blended learning  (i.e. e-learning with a teacher as coordinator and 
mentor). The course is intended for student of first class our school . The course is running in 
Moodle and it is made in ProAuthor and Geogebra.  
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ON-LINE KURZ ÚVOD DO PLANIMETRIE   

(ČÁST PROJEKTU EU MOODLE OBRAZÁRNA) 

Jako každým rokem si studenti prvního ročníku našeho gymnázia musí oprášit své znalosti 
z planimetrie (tj. geometrie v rovině) , které se naučili na základní škole.  

Tento rok jsme na to šli jinak, a to prostřednictvím on-line kurzu.   

Na naší škole probíhá projekt EU – Moodle obrazárna.  Cílem projektu je  zpřístupnit přes  síť 
školy prostřednictvím  prostředí Moodle  výuková CD a DVD , které učitelé používají  nejen 
ke své přípravě, ale i ve výuce.  Obrazy těchto nosičů jsou k dispozici na síti, proto již není 
potřeba je nosit do výuky sebou a není potřeba přemýšlet, kde se daný nosič nachází popř. 
kdo jej má půjčený … .  
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Prostředí Moodle  však neslouží pouze jako knihovna  obrazů výše zmíněných nosičů, ale je 
možné v tomto prostředí  vytvářet  i výukové materiály či  testy a  vše  dát k dispozici po 
vzdělání toužícím studentům.  V tomto prostředí byl  zpřístupněn i on-line kurz Úvod do 
planimetrie.  

Kurz   trval celkem  4 vyučovací hodiny.  Studenti se sešli v počítačové učebně.  K dispozici 
bylo 23 počítačů,  tedy někteří studenti seděli po dvou, což však nebylo na škodu vzhledem 
k žádané spolupráci.   

Kurz byl vytvořen  v programu ProAuthor  (http://athena.zcu.cz/ProAuthor/index.php), hlavní 
výhodou programu je,  že není nutné starat se o to, kam který obrázek či přikládaný soubor 
uložit. Program si vše hlídá sám.  Je možné se tak věnovat pouze tvorbě vlastního textu.  

Práce s programem ProAuthor   začíná vytvořením  osnovy učebních celků kapitol 
a podkapitol. Každá kapitola,  podkapitola i každý učební text  začíná možností zadat cíle 
daného celku a úvodní slovo pro studenta.   Jsou zde i další kolonky, které mohou být 
vyplněny, ale pro účel kurzu nebyly potřeba.   

Po vytvoření osnovy  začíná vlastní naplňování  kapitol.  Kapitoly  mohou být sestaveny 
z učebních článků, testů, autotestů, úkolů, cvičení, diskusí a anket.   

V kurzu jsou použity studijní články a autotesty.  

Vlastní  učební text je vytvořen na základě  učebnice Planimetrie z  nakladatelství Prometheus 
[1] a učebnice Planimetrie [2]. Obě učebnice jsou uvedeny v kurzu  v seznamu použité 
literatury.  

Obrazovka studijního článku je rozdělena na dva rámce. Rámec vlevo obsahuje obrázky 
patřící k danému textu. Obrázky jsou očíslovány a patřičné číslo je umístěné u textu v druhém 
rámci, ke kterému se obrázek vztahuje. Kliknutím na toto číslo se aktivuje obrázek v levém 
rámu. Mezi obrázky jde přepínat i přímo na panelu čísel v levém rámu (viz. Obr.5.).  

Kromě obrázků, jsou v textu odkazy (obvykle značeno „klikni“) na interaktivními aplety. 
Obrázky i interaktivní aplety jsem vytvářeny v programu Geogebra.  

Program Geogebra je programem dynamické geometrie, který je  k dispozici zdarma na 
http://www.geogebra.org/cms/ .   Programy dynamické geometrie spočívají v možnosti 
vytváření interaktivních geometrických obrazců.  Na pracovní plochu rýsujeme jako na papír, 
za pomoci kružítka a pravítka.  Po nakreslení nezůstává obrázek statický, ale body lze 
pohybovat a tím měnit nejen jejich polohu, ale i polohu všech objektů na nich vázaných.   

Obrázky byly ukládány ve formátu .png .  Interaktivní aplety jsou ukládány ve formátu .html. 
K jejich spuštění je nutné mít internetový prohlížeč a nainstalovaný program Java.   

Sestavení kurzu trvalo cca 40 hodin čistého času.  Je v něm přes 100 obrázků a více než 20 
apletů.  

Z programu ProAuthor  byl kurz exportován do souboru  s příponou  .zip, který je určen pro 
prostředí Moodle jako tzv. obnovovací soubor.   Po spuštění prostředí Moodle se založí 
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v tomto prostředí  nový kurz a pomocí možnosti „obnovit“  se nahraje výše vytvořený 
zazipovaný soubor.  Nově vytvořený kurz se zaplní z tohoto souboru a kurz je hotov.   

Pokud  potřebuji text kurzu upravit, nejde tak v prostředí Moodle, ale je nutné opravu provést 
ve zdrojovém souboru programu ProAuthor a pak znovu provést export do Moodle 
a v prostředí Moodle  kurz opět obnovit.    

Vlastní kurz probíhal následovně: 

Každý student obdržel přihlašovací jméno a heslo od správce sítě.  Po přihlášení do systému 
studenti našli kurz s názvem  „Úvod do planimetrie“ .  Následovala fáze popisu  ovládání 
kurzu a poté již mohli začít s vlastním kurzem.    

Po celou dobu kurzu byl k dispozici učitel, který mohl zodpovídat dotazy studentů. Odborně 
se této formě studia říká „blended learning“.  

Myslím si, že tato forma studia nečinila studentům žádné potíže a byla pro ně oživením běžné 
výuky.   

            

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:  
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Obr.2: Úvodní strana kurzu obsahuje úvodní slovo pro studenty a cíle. 

 

Obr. 3:  Osnova studijních materiálů.  
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Obr. 4 :  Úvodní strana studijních materiálů.  

 

 

Obr.5:  učební text TROJÚHELNÍK 
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Obr. 6:  Úvodní obrazovka k zahájení autotestu. 

 

 

Obr. 7:  Přehled studentů, kteří spustili autotest 
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Obr. 8:  Náhled spuštěného testu č.1. 

 

 

Obr. 9 :  Odkaz na interaktivní aplet. 
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Obr. 10 :  Aplet pro přehrání konstrukce pravidelného šestiúhelniku. 

 

Několik fotek z průběhu kurzu:  
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