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Abstrakt:  Příspěvek se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule a softwaru GeoGebra 
ve výuce matematiky v anglickém jazyce na druhém stupni základních škol. Tento přístup 
výuky matematiky je součástí projektu, který probíhá již druhým rokem na několika 
základních školách s využitím metody CLIL, která zprostředkovává nový rozměr výuky 
matematiky v kontextu tradičních výukových metod. 
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Interactive board and mathematics software GeoGebra for teaching math’s 
in English 

Abstract: This article deals with the possibilities of using an interactive board and software 
GeoGebra for teaching mathematics in English at the 2nd grade of primary school. This 
approach of teaching mathematics is part of the project using CLIL at several primary 
schools. This method provides a new dimension to teaching mathematics in the context of 
traditional teaching methods. 
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Úvod: 

       Současné školy se mění nejen svým vzhledem, ale také vybavením, přístupem 
vyučujících a způsobem výuky. Důraz je kladen na kvalitu znalostí a jejich použitelnost 
v běžném životě. 
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Těmto cílům jsou podřízeny i nové způsoby výuky, mezi které patří také schopnost používat 
nové technologie a pomůcky. Trvalou a nezbytnou součástí našich základních škol se staly 
interaktivní tabule a počítačové učebny s odpovídajícím softwarovým vybavením na podporu 
výuky. 

CLIL 

Mezi metody rozšiřující tradiční výukové metody patří CLIL. Termín CLIL1 znamená 
společné vyučování cizího jazyka a vyučovaného předmětu 2.  Tento termín představuje 
výuku některého z nejazykových všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím cizího 
jazyka. V tomto případě se jedná o výuku matematiky v anglickém jazyce. Přínosem této 
metody je skutečnost, že obsah daného předmětu je rozvíjen v anglickém jazyce a opačně, 
dochází k procvičování anglického jazyka a jeho zdokonalování pomocí obsahu předmětu 
matematiky. 

Za formu CLIL se považuje vyučování, kde je výuka minimálně z 25 % realizována 
v anglickém jazyce, který je používán jako komunikační prostředek při vyučování příslušného 
tématu v matematice. Obsah předmětu a cizí jazyk se postupně integrují a výuka naplňuje dva 
hlavní cíle: výuku příslušného tématu předmětu a aplikaci cizího jazyka, jak zmiňují 
Hofmannová a Novotná [1].  Zaměřuje se na rozvoj jazykových kompetencí a na rozvoj 
znalostí a dovedností v nejazykových všeobecně vzdělávacích předmětech.   

V České republice se metoda CLIL využívá na několika základních školách jako součást 
tradiční výuky. Ovšem vyučování a učení prostřednictvím cizího jazyka v jiných evropských 
zemích má dlouho tradici. Výzkumy týkající se tohoto tématu jsou na vědecké úrovni 
uskutečňovány od roku 1995. Využití metody CLIL v primárním vzdělávání v ČR 
představuje nové možnosti efektivní výuky, které může u matematiky doplnit i o specifický 
výukový software jako např. GeoGebra.  

Výhodou CLIL je přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka, řešení skutečných 
úloh a hledání správných řešení, motivace žáků,  nenásilné osvojování cizího jazyka. 

Mezi možné problémy lze zařadit obavy rodičů z přetěžování žáka, osvojení metody, 
náročnost učitele na přípravu, hodnocení. 

Na obtížnost hodnocení v prostředí CLIL upozorňuje ve své práci Novotná [2], neboť 
hodnocení musí obsahovat dvě oblasti dovedností – v odborném předmětu a v cizím jazyce. 

S využitím metody CLIL mám vlastní zkušenosti. Od loňského října jsme se s žáky 6.ročníku 
ZŠ Velká Bíteš připojili k týmu ZŠ Matice školské z Českých Budějovic, který pracuje na 
projektu „Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole“ –  v našem 
případě předmětu matematika.  

                                                             
1 Anglický název: Content and Languace Integrated Learning 

2 Jedná se o ustálenou definici této metody, která bude uváděna i v tomto příspěvku 
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Z počátku byly zařazovány do hodin pouze matematické rozcvičky, základní pojmy a pokyny. 
Počáteční ostych žáků byl překonán již během první hodiny. Postupně jsme přecházeli 
k širšímu použití CLIL, od sčítání a odčítání přirozených čísel až po slovní úlohy zadávané 
v angličtině. Velkým přínosem pro naši práci jsou již připravené materiály (viz.obr.1), které 
nám základní škola zasílá. Základem jsou pracovní listy a slovníček pojmů v anglickém 
jazyce.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pracovní list 
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Při ukončení tématu zařazujeme projekty k upevnění látky. Využíváme dostupné materiály 
pro vytvoření vlastních názorných pomůcek. Žáci svoje práce prezentují.  

Interaktivní tabule 

Mimo pracovních listů využíváme také materiály určené pro užití na interaktivní tabuli. 

Interaktivní tabule představuje moderní a efektivní didaktický prostředek ve výuce. Tato 
učební pomůcka je aplikovatelná nejenom s metodou CLIL, ale umožňuje prezentovat 
matematická data zobrazená na tabuli celé třídě a aktivně s nimi pracovat. Univerzálnost této 
učební pomůcky podporuje projekční plocha i možnosti prezentace učební látky různými 
způsoby s využitím výukových materiálů a různých výukových elementů, například 
matematického programu (typu DGS) GeoGebra. Důležitá je také motivace a vizualizace, 
využití animace, přesouvání objektů. Interaktivní tabule rozvíjí informační a počítačovou 
gramotnost žáků a jejím využitím lze také tvořit samostatné projekty pokrývající hlavní 
témata, která jsou obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

Při práci s interaktivní tabulí naši žáci pracují přirozeně, je pro ně atraktivní a aktivně je 
zapojuje do výuky. Pomáhá jim lépe chápat a procvičit probírané učivo, zvláště žákům se 
specifickými poruchami učení je přínosem nejen z důvodu lepšího pochopení látky, ale 
důležitým faktorem je potlačení strachu z chyb a možnost tvořivosti . Žáci si vzájemně  
pomáhají a sami přichází s novými možnostmi řešení. V hodinách se žáci dělí do skupin, aby 
všichni měli možnost pracovat s tabulí. Jedna skupina pracuje u tabule a ostatní řeší podobnou 
úlohu v lavicích. Přidáváme občas matematické online hry v angličtině nebo využíváme své, 
či již vytvořené digitální učební pomůcky. Žáci tyto aktivity oceňují a líbí se jim. 

Neumajer vidí pozitiva v používání interaktivní tabule také v možnosti učitele připravit si 
detaily výuky dopředu a vzhledem k digitální povaze i dalšímu využití, tím přípravu 
zefektivňuje [3].   

Dle názoru Binterové a Fuschse jsou interaktivní tabule pro výuku neocenitelným 
pomocníkem. Jejich využití však nemůže být samoúčelné ani v  kvantitativním ani 
v kvalitativním smyslu. Za naprosto zásadní pak považují nedostatek profesionálních 
výukových materiálů [4]. 

Využitím interaktivních tabulí se zabývá i výzkum uskutečněný v Londýně [5].  Mimo jiné se 
zabývá statistickou analýzou toho, zda má zavedení interaktivních tabulí v londýnských 
školách vliv na zlepšení výsledků žáků v celostátních testech – „Key Stage tests“. 
V souvislosti s tím vznikl i vládou podporovaný projekt „Schools interactive Whiteboard 
Expansion project“ (SWE), který si dal za cíl vybavit na každé londýnské škole alespoň jednu 
učebnu interaktivní tabulí a podpořit tak výuku matematiky a přírodních věd na středních 
školách. Upozornili na výskyt problémů a nedostatků v didaktickém uchopení nové 
technologie a jejího zařazení do výuky. Zmínili, že profesní rozvoj pedagoga je nutný, aby byl 
schopen plně využít odborných znalostí k tvorbě vlastních didaktických materiálů, jež by byly 
jednoduché a srozumitelné pro žáky při samostatné práci.  

Z těchto zjištění vycházíme při tvorbě pracovních listů do výuky. Zohledňujeme motivaci, 
didaktickou a jazykovou správnost, aktivizující a další metody didaktiky matematiky. 
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Výukový systém GeoGebra 

Další pomocník, kterého využíváme ve výuce je učební doplněk, dynamický náčrtník, 
software GeoGebra. 

 Ve výuce matematiky zvyšuje zejména efektivitu vyučovacího procesu a aktivitu žáků ve 
třídě, představuje časovou úsporu ve vyučovací hodině. Výhodou je  bezplatná instalace. 
Program používáme v počítačové učebně, kde je nainstalovaný na všech počítačích a také na 
interaktivní tabuli (viz. obr.2).  Využíváme možnost nastavení výchozího jazyka, v našem 
případě anglického jazyka. Pokyny a zadání žákům nedělají problémy, neboť již znají 
základní názvosloví z domácího užívání počítače. Další výhodou jsou i názorné obrázky u 
každého pojmu. Nicméně si žáci mohou v nesnázích či nejasnostech změnit jazykové 
prostředí.  

Tento software využíváme společně s metodou CLIL při tvorbě prezentací v hodinách 
matematiky, pro zadávání samostatných prací žáků - zatím pouze z oblasti geometrie. Jejich 
správnost je kontrolována na hlavním počítači. Tato pomůcka je ve srovnání s tradičními 
výukovými metodami názornější a zvyšuje tak atraktivnost matematiky. Přináší nám možnost 
tvorby vlastních učebních pomůcek. Názornost a jednoduché ovládání tohoto programu 
usnadňuje práci samotným žákům.  

 

Obr.2:  Práce s interaktivní tabulí a softwarem GeoGebra 

Závěr: 

Metodu CLIL, interaktivní tabuli ani program GeoGebra samozřejmě nevyužíváme při každé 
hodině matematiky z důvodu zachování atraktivnosti, zábavnosti, zajímavosti a efektivnosti. 
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Všechny tyto prostředky, které nám slouží k dosažení cíle ve výuce matematiky, žáci hodnotí 
kladně a jsou pro ně oživením výuky. V ostatních hodinách žáci používají učebnice, pracovní 
listy a další běžné pomůcky. Každou hodinu uzavíráme zpětnou vazbou, která nám slouží 
k upevnění učiva a možnosti vyjádřit se k výuce.  

Po uplynutí jednoho roku vnímám lepší klima ve třídě. Žáci se do výuky zapojují aktivněji a 
jsou jistější při řešení úloh i při používání anglického jazyka. Přirozeně reagují a dokážou lépe 
popisovat matematické problémy. U některých nastalo zlepšení v matematice, někteří se 
zlepšili v anglickém jazyce.  
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