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Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme objavným vyučovaním. Ide o spôsob vyučovania 
orientovaný na žiaka. Je zameraný na obsah vzdelávania, stratégie a samostatné učenie sa. 
Venujeme sa sprostredkovaniu poznatkov žiakom druhého stupňa základnej školy pomocou 
didaktickej hry v počítači. Popisujeme aj spôsob použitia konkrétnej didaktickej hry na 
vyučovacej hodine matematiky, kde žiaci zábavnou činnosťou objavujú nové poznatky 
z tematického okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. 
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Let´s play by inquiring 
 

Abstract: Our contribution is aimed at inquiry-based learning. It is a student-oriented way of 
learning focused on the content, strategies and individual learning. We deal with the transfer 
of knowledge to pupils from higher level of primary schools through didactic games using the 
computer. We also describe the method of applying a specific didactic game during the 
mathematics lesson where pupils can inquire and build up their knowledge from the topical 
unit Combinatorics, probability and statistics in an entertaining way.     
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1 Úvod 

Mnoho dnešných pedagógov a výskumníkov sa zhoduje, že ľudia sa najrýchlejšie učia 
prostredníctvom vlastnej, osobnej skúsenosti a tiež tým, že spájajú nové poznatky s už 
známymi a osvojenými. Aby žiaci dosiahli vo vyučovaní výnimočné výsledky, nepostačujú 
len kvalitné učebnice a ich pasívny prístup k vyučovaniu. Žiaci si potrebujú samostatne 
budovať svoje poznatky, a to skúmaním problému, jeho analýzou, kladením otázok, 
plánovaním výskumu, vlastnými experimentmi, analýzou svojich zistení a diskusiou o nich. 
Žiaci musia teda k budovaniu poznatkov a k učeniu sa pristupovať aktívne, čo je jedným zo 
základných princípov objavného vyučovania. 

 
2  Objavné vyučovanie 

Zapájanie žiakov do objavného vyučovania sa v súčasnosti považuje za jeden 
z prostriedkov zlepšenia vzdelávania na celosvetovej úrovni, a to najmä v oblasti matematiky 
a prírodovedných predmetov. Na európskej i na národnej úrovni väčšina dokumentov, ako 
napríklad štátny vzdelávací program na Slovensku, podporujú, ba svojim vymedzením obsahu 
a cieľov vzdelávania dokonca vyžadujú, zavádzanie objavného vyučovania do školských 
predmetov. 
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Jaworski [5] spája pojem objavovania s perspektívou vo vzdelávaní v matematike, 
ktorá sa zaoberá poznávaním z hľadiska aktívneho budovania poznatkov z matematiky. 
Objavovanie je v súlade s konštruktivistickým pohľadom na vedomosti a učenie sa: vyžaduje 
si aktivitu, ponúka výzvy na stimuláciu matematického myslenia a vytvára možnosti na 
kritické úvahy o matematickom chápaní [1, 4, 11]. Prostredníctvom objavovania môžu teda 
žiaci presiahnuť použitie a aplikáciu algoritmov a pravidiel, rozvíjať chápanie všeobecných 
vzťahov v matematike a zaoberať sa problematickými aspektmi abstrakcie a formalizmu, čo 
je pre matematiku najdôležitejšie [7]. 

Objavné vyučovanie (z angl. Inquiry-Based Learning = IBL) je teda spôsob 
vyučovania orientovaný na žiaka. Je zameraný na obsah vzdelávania, stratégie a samostatné 
učenie sa. Počas vyučovacích hodín, do ktorých je objavné vyučovanie implementované,  
žiaci rozvíjajú vlastné výskumné otázky, skúmajú problémy, či už samostatne alebo  
v skupinách, formulujú hypotézy, zbierajú údaje, interpretujú výsledky a  diskutujú o nich.  

Cieľom objavného vyučovania je predovšetkým podnietiť žiakov, aby si osvojili 
kritické myslenie, prístupy a metódy zamerané špeciálne na riešenie problémov a aby získali 
čo najviac priamych skúseností s vedeckým výskumom. Týmto chce objavné vyučovanie 
napomáhať pri prekonávaní problémov s vnútornou motiváciou žiakov. 

 

 
Obrázok 1 Procesy objavného vyučovania  [10] 

 
Pri objavnom vyučovaní sú žiaci vyzývaní k tomu, aby pracovali ako matematici alebo 

vedci. Keď sú teda žiaci zapájaní do vyučovacej hodiny, na ktorej je realizované objavné 
vyučovanie, musia zapojiť nielen svoje predchádzajúce vedomosti, ale aj celú škálu rôznych 
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procesov, ako je zjednodušovanie a štruktúrovanie komplexnejších problémov, systematické 
pozorovanie, meranie, triedenie, tvorba definícií, určovanie množstva, tvorba úsudkov, tvorba 
predpokladov, tvorba hypotéz, kontrola premenných, experimentovanie, vizualizácia, 
objavovanie vzťahov a prepojení a komunikácia (Obrázok 1) [3, 9]. 
 Vyššie spomenuté procesy, ktoré sú základom vyučovania prostredníctvom 
objavovania, sú pre človeka prirodzené; sú to vrodené ľudské schopnosti, pomocou ktorých 
človek už od narodenia spoznáva svet okolo seba. Do istej miery ich všetci takmer  
neustále podvedome používame. Ak teda učiteľ tieto schopnosti využíva a pomáha žiakom 
ďalej ich rozvíjať, žiaci rozumejú matematike lepšie a cítia sa viac začlenení do procesu 
učenia sa [8].   
 
3 Procesy objavného vyučovania týkajúce sa triedenia údajov 

V našom príspevku sa zameriavame najmä na procesy objavného vyučovania týkajúce 
sa triedenia údajov, objavovania vzťahov a prepojení, zjednodušovania a štruktúrovania, ako 
do istej miery aj kontroly premenných, a to prostredníctvom hravej činnosti na počítači. 

Hra je podľa viacerých významných odborníkov jednou z podmienok učenia sa, 
pretože dieťa hrou zisťuje, ako veci, javy, ľudia okolo neho fungujú, ale aj zisťuje, čo môže 
urobiť, a ako veci, javy, ľudí okolo seba môžu vlastnými schopnosťami ovplyvniť [6]. Keďže 
väčšina detí školského veku trávi svoj čas za počítačom, pokladáme za vhodné predostrieť im 
rozoberané učivo im prístupnou hravou formou prostredníctvom počítača.  

V súčasnosti môžeme nájsť na aj internete dostatočné množstvo rôznych edukačných 
hier, či programov vhodných na rozvoj matematických kompetencií. Ako ukážku sme vybrali 
program Data Graphs, voľne dostupný na internetovej stránke [2].  Zameriavame sa na rozvoj 
matematických kompetencií v tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, 
štatistika u žiakov základných škôl. Ide nám najmä o pochopenie rôznych druhov 
reprezentácie jedného konceptu, a to slovami, tabuľkami a rozličnými typmi grafov. 

Pre žiakov je podstatné, aby týmto reprezentáciám rozumeli, vedeli ich vytvoriť 
a správne interpretovať. Je tiež dôležité, aby poznali vzťahy medzi slovnými, 
numerickými, priestorovými, či algebraickými reprezentáciami toho istého konceptu a vedeli 
previesť jeden druh reprezentácie na iný [8].  

 
4 Využitie programu Data Graphs vo vyučovacom procese 

V nasledujúcom ukážeme možnosť využitia programu Data Graphs [2] vo 
vyučovacom procese pre žiakov 4.- 5. ročníka základnej školy. Zdôrazňujeme tu využitie 
metódy objavného vyučovania prostredníctvom hravej činnosti na počítači.  

Cieľ vyučovacej hodiny: Tvorba a kreslenie grafov - stĺpcového, líniového, 
koláčového. Nájdenie vzťahu medzi rôznymi spôsobmi reprezentácie jedného konceptu.  

Úloha 1: Úlohou žiakov je vytvoriť tabuľku, ktorá bude obsahovať údaje o počte 
jednotlivých známok z ľubovoľného predmetu z poslednej písomnej práce v danom školskom 
roku, ktorá sa písala v ich triede. 

Údaje si musia žiaci zistiť samostatne. Tabuľku vytvárajú žiaci na papier. Po zostavení 
vlastnej tabuľky diskutujeme so žiakmi. 

Diskusia 1: Koľko stĺpcov má tabuľka? Koľko riadkov má tabuľka? Od čoho závisí 
počet riadkov a stĺpcov v tabuľke? Kde ste sa stretli so zobrazením údajov v tabuľke? O aké 
údaje išlo?   
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Úloha 2: Vytvorte tabuľku v programe Data Graphs v časti Table. Hodnotu Values  
upravíme na údaj 5 (keďže budeme hovoriť o piatich hodnotách – piatich známkach) 
(Obrázok 2). 
 

 
Obrázok 2 Zápis zistených údajov do tabuľky 

 
Následne bude úlohou žiakov prepnúť na Bar, čím sa zobrazí stĺpcový graf  

(Obrázok 3). Tlačidlom Show Vals sa zobrazia na grafe príslušné hodnoty. Tlačidlom 
MultiColor rozlíšime jednotlivé hodnoty farebne. Graf je interaktívny, je možné meniť 
jednotlivé hodnoty priamo v grafe, zároveň sa budú meniť hodnoty aj v tabuľke. 
 

 
Obrázok 3 Stĺpcový graf  

 
Diskusia 2: Sú všetky stĺpce rovnakej výšky? Ak nie, prečo? Od čoho závisí výška 

stĺpca? Zmeň výšku stĺpca zn.5 na hodnotu 10, ako sa zmení pôvodná tabuľka? Aký postup 
by ste zvolili na vytvorenie stĺpcového grafu do zošita? 

Úloha 3: Aktivujte v programe tlačidlo Line. Údaje sa zobrazili v líniovom grafe 
(Obrázok 4). 
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Obrázok 4 Líniový graf 

 
Diskusia 3: Ako vznikol tento líniový graf? Od čoho závisí jeho tvar? Čo má spoločné 

s predchádzajúcim stĺpcovým grafom? Ak zmeníme hodnotu zn.3 na hodnotu 15, ako sa 
zmení stĺpcový graf? Aký postup by ste zvolili na vytvorenie líniového grafu do zošita? 

Úloha 4: Aktivujte v programe tlačidlo Pie. Údaje sa zobrazia v koláčovom grafe 
(Obrázok 5). Program ponúka aj možnosť zobraziť príslušný počet percent pri jednotlivých 
hodnotách v grafe tlačidlom Show % (Obrázok 5). 

 

 
Obrázok 5 Koláčový graf 
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Diskusia 4: Od čoho závisí počet kruhových výsekov v koláčovom grafe? Od čoho 
závisí veľkosť jednotlivých kruhových výsekov? Ako by ste nakreslili koláčový graf do 
zošita?   

 
4 Hry s programom Data Graphs 

V nasledujúcom ponúkame šesť hier súvisiacich s programom Data Graphs. Jedná sa 
o súťaživé hry, kde po každej hre jednotlivec, alebo výherná dvojica, získava bod. Všetky hry 
sú určené pre dvojice žiakov. Môžeme využiť prirodzené rozsadenie žiakov do dvojíc. 
V hrách 1, 2, 3 a 6 získava body každá dvojica spoločne. V hrách 4 a 5 súperia hráči z dvojice 
proti sebe. Na konci hodiny vyhodnotíme, ktorí žiaci získali najväčší počet bodov. 

Hra 1: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každej dvojice je vyhľadať na internete 
potrebné údaje a vytvoriť pomocou programu Data Graphs stĺpcový graf znázorňujúci Ročný 
úhrn zrážok mesta Nitra. Ktorá dvojica ako prvá správne splní úlohu, získava bod. 

Hra 2: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každej dvojice je vyhľadať na internete 
potrebné údaje a vytvoriť pomocou programu Data Graphs líniový graf znázorňujúci Vývoj 
cien áut (prípadne ropy, plynu ap.) v rokoch 2000 – 2010. Ktorá dvojica ako prvá správne 
splní úlohu, získava bod. 

Hra 3: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každej dvojice je vyhľadať na internete 
potrebné údaje a vytvoriť pomocou programu Data Graphs koláčový graf znázorňujúci 
Štruktúru obyvateľov mesta Nitra podľa národnosti (prípadne vierovyznania, ap.). Ktorá 
dvojica ako prvá správne splní úlohu, získava bod. 
 Hra 4: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každého žiaka je vytvoriť pre svojho 
spoluhráča v programe Data Graphs, v ponuke Bar, ľubovoľný stĺpcový graf, ktorý bude 
obsahovať maximálne 10 stĺpcov. Následne si dvojice vymenia počítače a ich úlohou je 
vymyslieť reálny kontext k údajom zobrazeným v grafe. Kto z dvojice splní úlohu ako prvý, 
získava bod. 

Hra 5: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Každý z dvojice vytvorí v programe Data Graphs 
päť rôznych grafov a štyri tabuľky patriace k štyrom z týchto grafov. Vytvorené grafy 
a tabuľky v rôznom poradí (buď vytlačené, alebo skopírované do dokumentu programu 
Word) každý z dvojice hráčov ukáže svojmu spoluhráčovi a odmeria mu čas, za ktorý uhádne, 
ku ktorému z grafov nemožno priradiť tabuľku. Vyhráva ten hráč z dvojice, ktorý má 
najkratší čas.  

Hra 6: Súvisí s aktivitou 5. Rozdelíme žiakov do dvojíc. Zapíšeme si hodnoty časov 
všetkých žiakov triedy namerané v aktivite 5 a vytvoríme z nich usporiadanú tabuľku. Úlohou 
každej dvojice je zodpovedať nasledujúce otázky: Ktorý žiak má najnižšiu hodnotu? Ktorý 
žiak má najvyššiu hodnotu? Ktorá hodnota je najpočetnejšia? Ktorá hodnota je prostredná 
(nachádza sa presne v strede v usporiadanej tabuľke údajov)? Ktorá dvojica bude mať ako 
prvá správne odpovede na otázky, získava bod. 
 
5 Záver 

V príspevku sa zaoberáme vyučovaním orientovaným na žiaka - objavným 
vyučovaním. Z procesov objavného vyučovania sa zameriavame najmä na procesy týkajúce 
sa triedenia údajov, objavovania vzťahov a prepojení, zjednodušovania a štruktúrovania a to 
prostredníctvom hravej činnosti na počítači. Zameriavame sa na rozvoj matematických 
kompetencií v tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika u žiakov 
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základných škôl. Ide nám najmä o pochopenie rôznych druhov reprezentácie jedného 
konceptu, a to slovami, tabuľkami a rozličnými typmi grafov.  

Využitím programu Data Graphs navrhujeme možnosť uplatnenia objavnej metódy vo 
vyučovacom procese prostredníctvom zadávania úloh a vedením diskusie so žiakmi, čo 
žiakov vedie k postupnému objavovaniu rozličných spôsobov reprezentácie jedného javu 
a vzťahov medzi týmito reprezentáciami. Následne uvádzame šesť hier súvisiacich 
s programom Data Graphs, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičia nadobudnuté vedomosti 
a schopnosti. 
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