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Abstrakt: Projektové vyučovanie ako moderná vyučovacia metóda už prenikla aj na naše 
základné a stredné školy. Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť 
žiakov do poznávacieho procesu, v našom prípade tvorbou úloh pre svojich spolužiakov 
a ostatných žiakov. V tomto príspevku predstavujeme projekt „Geometria v našom meste“, 
ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov gymnázia a 18 budúcich učiteľov matematiky. Žiaci 
a študenti vyhľadávali a fotografovali geometrické útvary a telesá. Ich ďalšou úlohou bolo 
zostaviť a vyriešiť slovné úlohy zamerané na odfotografované objekty. 

 
Kľúčové slová: projektové vyučovanie, geometria, úlohy s reálnym kontextom. 

 
 

Project „Geometry in our city“ – the Using of Digital Camera  
and GeoGebra by Creation of Tasks with Real-Life Context 

 
Abstract:Project-based learning, as an innovative form of education, became a reality in 
Slovak lower and upper secondary schools. The main aim of project approach is the active 
enrolment of students in the learning process, in our case, in posing the project for the peers. 
In this contribution we introduce the project „Geometry in our city“ in which took part 11 
students of grade 9 from grammar school and 18 pre-service teachers. Students and student-
teachers looked for and took pictures of geometrical shapes and solids. Later they posed and 
solved tasks based on objects in taken pictures. 

 
Key words: project-based learning, geometry, real-life problems  

 
ÚVOD 

V podvedomí každého z nás sa škola ešte stále spája s tabuľou a kriedou. S prácou 
učiteľa sa však spája celá škála učebných pomôcok a didaktickej techniky. V dnešnej 
modernej dobe sa žiaci a študenti stretávajú a pracujú s modernou technológiou už 
v predškolskom veku.  

Ešte pred desiatimi rokmi sme: vyhľadávali informácie v knihách, časopisoch 
a encyklopédiách; navzájom sme komunikovali prostredníctvom pevnej telefónnej linky, 
listami ,pohľadnicami ;dokumenty sme zdieľali pomocou xeroxových kópií. Dnes žiaci 
a študenti vyhľadávanie informácie na internete, komunikujú cez sociálne siete, poznámky zo 
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školy si skenujú a posielajú e-mailom. Musíme si uvedomiť, že žiak si tak do školského 
prostredia prináša množstvo podnetov, skúseností ale aj očakávaní, že aj v škole bude pri 
svojej práci podobné nástroje používať. Už dnes je isté, že namiesto encyklopedických 
vedomostí sa od žiaka očakáva schopnosť informácie vyhľadať, kriticky zhodnotiť, upraviť 
a vhodne prezentovať. Významnú úlohu zohráva schopnosť pracovať v skupine, 
konštruktívne diskutovať, plánovať si jednotlivé etapy práce. 

Pokiaľ chceme v praxi realizovať prípravu žiakov na život v informačnej spoločnosti, 
musí byť škola schopná ponúknuť prostredie pre tvorivú prácu, najmodernejšie nástroje 
a profesionálnych učiteľov.[1] 

V našom príspevku ukážeme jednu možnosť využitia digitálneho fotoaparátu 
a geometrického softvéru GeoGebra. Výhodou digitálneho fotoaparátu je, že žiaci aj učitelia 
ho využívajú vo svojom osobnom živote, teda s ním vedia pracovať. Pre potreby danej 
aktivity je potrebná iba základná znalosť softvéru GeoGebra (konštrukcia bodu, úsečky, 
priamky, mnohouholníkov, práca s obrázkom). 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Zo začiatku sa projektové vyučovanie ako moderná vyučovacia metóda na Slovensku 

najčastejšie využívala vo vyučovaní jednotlivých predmetov najmä na osemročných 
gymnáziách. Postupne však prenikla aj na základné a stredné školy, pretože je to nesporne 
efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické 
metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Samotná realizácia 
projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje 
učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. 

Projektom nazývame komplexné problémy, ktoré nemusia vychádzať z obsahu učiva, 
ale predovšetkým zo života, z mimoškolských skúseností. Riešia ich skupiny žiakov 
(kooperatívne vyučovanie), riešenia vedú ku konkrétnym výsledkom, produktom. 

Na riešení projektu sa môže zúčastňovať jeden alebo viac žiakov. Podľa toho 
rozlišujeme projekty individuálne, skupinové, triedne, ale tiež projekty presahujúce rámec 
školy – projekty republikové alebo dokonca medzinárodné, na ktorých sa zúčastňujú žiaci 
rôznych škôl, rôznych ročníkov, rôznych vekových kategórií. Podľa doby riešenia delíme 
projekty na dlhodobé a krátkodobé. Tematicky sa projekty týkajú jedného predmetu – 
monotematické, alebo sú komplexné, pri riešení ktorých žiaci musia využiť vedomosti 
získané vo viacerých predmetoch. 

Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho 
procesu, ktorý je charakteristický svojou otvorenosťou. Učitelia vytvárajú problémové 
scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre 
projektov sú len rámcové a dotvárajú sa v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia 
projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej 
motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe scenárov sú učitelia a žiaci inšpirovaní svojim 
najbližším okolím a problémami, ktoré vychádzajú z bežného života. 

Z hľadiska kognitívnych cieľov projektové vyučovanie umožňuje: 

 prehlbovať a rozširovať poznanie, 
 integrovať poznatky do uceleného systému poznania, 
 rozvíjať tvorivé myslenie, 
 uvedomovať si význam a zmysel poznávania. 
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Pokiaľ ide o tvorivú činnosť, tak rovnako ako pri iných činnostiach v škole, to, čo z detí 
dostaneme, závisí nielen od ich vlastných schopností, ale i na učiteľovej obratnosti. Učiteľ, 
ktorý má široké spektrum záujmov, a má snahu zdieľať ich s deťmi v rámci školského 
vyučovania i mimo neho, viac podporuje tvorivosť žiakov ako učitelia, ktorí sú stereotypní. 
Wallach (1971) ukázal, že tvoriví dospelí boli zrejme v detstve všeobecne vystavení mnohým 
rozmanitým skúsenostiam a takému prostrediu, v ktorom boli povzbudzovaní, aby sa pýtali, 
aby si skúšali svoje nápady praktickým experimentovaním. [2]  

Základnou metódou rozvíjania tvorivosti je tvorba tvorivých úloh. Projektové 
vyučovanie je tiež takým druhom, ktorý vytvára predpoklady pre vlastnú tvorivú činnosť 
žiakov. 

Edukačné a formatívne ciele spočívajú predovšetkým v rozvíjaní schopností a návykov: 
 samostatne a tvorivo pracovať, 
 plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju, 
 niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonávať prekážky, 
 pracovať s informáciami (knihy, encyklopédie, internet, a pod.), 
 prezentovať svoju vlastnú prácu , vystupovať, správne sa vyjadrovať, argumentovať, 
 spolupracovať, komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory, 
 hodnotiť svoju prácu a prácu svojich spolužiakov. 

V rámci projektového vyučovania sme vybrali skupinovú prácu, ktorá má nasledujúce 
výhody [3]: 

 v skupine je väčšia aktivita ako pri práci učiteľa s celou triedou (skupina pociťuje 
väčšiu zodpovednosť za svoju prácu); 

 v skupine sa prejaví aj žiak, ktorý pri hromadnom vyučovaní ostáva pasívny (nemá 
možnosť "úniku"); 

 zverejňovanie výsledkov práce skupín má významné didaktické účinky, skupiny sa 
navzájom porovnávajú, konfrontujú, presviedčajú sa o správnosti či nesprávnosti 
svojich postupov, názorov atď., čo prispieva k opakovaniu a utvrdzovaniu učiva, 
k chápaniu vzájomných súvislostí, ale aj k motivácii žiakov do ďalšej učebnej 
činnosti; 

 výrazne sa uplatňuje samostatnosť a tvorivosť žiakov; 
 spôsob získavania nových vedomostí je pre žiaka príťažlivejší a prirodzenejší 

(„objavuje“, porovnáva, diskutuje so spolužiakmi, atď.). 
 
PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTU GEOMETRIA V NAŠOM MESTE 

Vychádzali sme z toho, že všeobecná zásada názornosti požaduje, aby si žiaci utvárali 
predstavy a pojmy na základe bezprostredného vnímania predmetov a javov reálnej 
skutočnosti. Matematika je však abstraktná veda a vo väčšine prípadov študuje idealizované 
objekty a vzťahy medzi nimi. O to dôležitejšie je nevynechať akúkoľvek príležitosť na 
znázornenie matematických objektov a vzťahov. Prílišné odtrhnutie teórie od praxe, 
abstraktného od konkrétneho v školskej matematike hrozí vždy zhoršením pochopenia 
podstaty matematiky. Pritom názornosti môže poslúžiť nielen obraz objektu,  ale aj popis 
vzťahu, výklad dôkazu, algoritmu a pod. Prostriedky názornosti v matematike sú početné, ich 
začlenenie do učiva musí byť vhodné a objavné. Chceli sme, aby si žiaci a študenti začali 
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všímať „geometrické útvary a telesá“ okolo nás. Zapojili sme ich aktívne, formou tvorby 
zaujímavých úloh založených na reálnych objektoch. 

Projektového vyučovania sa zúčastnilo 11 študentov gymnázia, trieda kvinta so 
zameraním na matematiku, 3 dievčatá a 8 chlapcov. Druhýkrát bol projekt realizovaný so 
študentmi učiteľstva matematiky s dvoma cieľmi. Prvým bolo predstaviť budúcim učiteľom 
matematiky túto formu vyučovania. Druhým cieľom bolo ukázať im zdroj inšpirácií pre 
tvorbu úloh s reálnym kontextom. Aktivity sa zúčastnilo 18 študentov Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, študenti štvrtého ročníka odboru učiteľstvo akademických predmetov 
v kombinácii s matematikou, 10 žien a 8 mužov. 

Študenti boli rozdelení do troj- až štvorčlenných pracovných skupín. Každá skupina 
mala k dispozícii digitálny fotoaparát, zošit a pero.  

 
Jednotlivé fázy projektu 
Prvú fázu vyučovania tvorila prechádzka v centre mesta Nitra. Počas prechádzky žiaci 
a študenti fotografovali objekty (budovy, dopravné značky, ...), na ktorých objavili 
geometrické útvary a telesá. Pri každom odfotografovanom objekte si zapísali aj myšlienku 
(návrh úlohy) ku konkrétnemu objektu. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa jedno stretnutie 
s vysokoškolskými študentmi konalo aj vo vnútri budovy Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. Výsledkom tejto fázy bolo spolu viac ako 600 fotografií.  
 

 
Obr. 1: Ukážka odfotografovaného objektu 

 
Druhá fáza projektu prebiehala v učebni, kde sme pomocou dataprojektora premietali 
študentom ich fotografie z mesta. Pri analýze každej fotografie žiaci a študenti určili, aký 
geometrický útvar (teleso) je na nej zobrazené. V tejto fáze dotvárali navrhnuté a formulovali 
nové zadania slovných úloh. 

Pri tvorbe úloh zo začiatku uvádzali odhadnuté rozmery objektov, neskôr tvorili zadania 
s parametrom. Takto vytvorené úlohy môžu poslúžiť ako námet na ďalšie pokračovanie 
projektového vyučovania. Žiaci a študenti si sami na základe zadania úlohy vyhľadajú objekt 
a uskutočnia potrebné merania. Pri niektorých budovách nie je reálne možné dané rozmery 
získať priamo meraním, avšak sa dajú vypočítať pomocou rôznych matematických nástrojov. 

V tabuľkách č. 1 a č. 2 uvádzame celkový počet vytvorených úloh. Sú rozdelené podľa 
geometrických útvarov a telies, ktoré v nich figurujú a podľa hľadaných vlastností – obvod, 
obsah, povrch alebo objem. 
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 trojuholník štvorec obdĺžnik lichobežník mnohouholníky Kruh  

Obvod 1 1 3 2 3 3  

Obsah 4 3 17 3 5 5  

Spolu 5 4 20 5 8 8 50
Tab. 1: Počet úloh vytvorených na počítanie vlastností rovinných útvarov 

 

 kváder hranol valec ihlan, 
zrezaný ihlan 

kužeľ, 
zrezaný kužeľ 

guľa 
a jej časti  

povrch 5 4 11 1 1 3  

objem 12 5 12 4 2 3  

spolu 17 9 23 5 3 6 63
Tab. 2: Počet úloh vytvorených na počítanie vlastností priestorových telies 

 
Formulácia ukážkovej úlohy:Z kmeňa, ktorého priemer na užšom konci je 28 cm, sa má 
vytesať trám štvorcového prierezu. Vypočítajte dĺžku strany najväčšieho možného prierezu.  
 
Tretia fáza projektu pozostávala zo spracovania vybraných fotografií v programe GeoGebra 
(obr. 2). Študenti na nich vyznačili konkrétne objekty, ku ktorýmsformulovali úlohu. Nie 
všetky vytvorené úlohy sa dali spracovať v programe GeoGebra. 
 

 
Obr. 2: Spracovanie fotografie a vyznačenie objektu v programe GeoGebra  

 
Štvrtú (poslednú) fázu projektu tvorilo riešenie vytvorených slovných úloh. Skupiny si 
navzájom vymenili vytvorené úlohy a riešili ich. 
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Riešenie ukážkovej úlohy: Máme vytesať trám štvorcového prierezu, ktorý je načrtnutý na 
obrázku 2. Najväčší bude vtedy, ak uhlopriečka štvorca bude mať dĺžku priemeru kmeňa – 
bude najmenší odpad z dreva. Ako vypočítame stranu štvorcového prierezu? Načrtneme si 
prierez (obr. 3), tento štvorec označíme ABCD. Vyznačíme si dané a hľadané prvky. 
Dostali sme pravouhlý trojuholník ABC, v ktorom poznáme dĺžku prepony. V trojuholníku sú 
odvesny rovnakej dĺžky, môžeme teda počítať pomocou Pytagorovej vety: 

 
Obr. 3 
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=

=

=
=  

Výsledok zaokrúhlime nadol, teda 19,7x =  cm.  

Odpoveď: Dĺžka strany najväčšieho prierezu bude 19,7x =  cm. 

 

UKÁŽKY ĎALŠÍCH TROCH NAVRHNUTÝCH ÚLOH 
Úloha 1: Na námestí v našom meste sa nachádza pódium tvaru polvalca (obr. 4). 
Usporadúvajú sa tu rôzne koncerty a predstavenia. Koľko metrov štvorcových celtoviny treba 
na pokrytie „strechy“ pódia? 
 

 
Obr. 4 

406



Úloha 2: Na priečelí hotela na námestí sa nachádza sklenený výklenok(obr. 5) tvaru 
trojbokého hranola. O koľko menej skla by spotrebovali na stavbe hotela, ak by namiesto 
výklenku postavili rovnú sklenenú stenu? 

 
Obr. 5 

 
Úloha 3: Koľko červenej a koľko modrej farby potrebujeme na prefarbenie dopravnej značky 
zákaz zastavenia (obr. 6)? 

 
Obr. 6 

407



NÁZORY ŠTUDENTOV NA PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE GEOMETRIA 
V NAŠOM MESTE 
Ohlasy žiakov aj študentov na tému projektového vyučovania boli veľmi pozitívne. Žiaci 
a študenti ocenili novú formu vyučovania, cítili sa aktívne zapojení do vyučovacieho procesu. 
Z ich názorov na tento projekt vyberáme: 
 
 „Podľa môjho názoru je takéto vyučovanie dobré, lebo zaujalo aj mojich spolužiakov 
(ktorí nemajú radi matematiku). Boli sme nútení rozmýšľať nad tým, kde sa môže geometria 
využíva v praxi.“ (študent kvinty) 

 
„Tento druh výučby je podľa mňa dobrý. Pomáha rozvíjať tvorivosť a spestruje hodiny 

matematiky, ktoré sa zdajú niektorým nezáživné a fádne. Poukazuje na využitie matematiky 
v bežnom živote, napomáha k objavovaniu matematiky v bežnom živote.“ (študentka kvinty) 

 
„Takáto výučba je podstatne zaujímavejšia ako klasické vyučovanie. Žiaci názorne 

vidia tie geometrické útvary. Potom si ich vedia ľahšie predstaviť aj na klasickej vyučovacej 
hodine je to veľmi dobrá pomôcka. Aj slabší žiak sa môže na takejto hodine aktívne 
zúčastniť. Pri vytváraní úloh si precvičia vzorce ale hlavne predstavivosť. Na týchto 
príkladoch je dobré to, že matematika nie je len o riešení, ale naozaj ju budú v živote 
potrebovať. To je veľmi dôležité, lebo často si žiak povie „A načo mi to bude?“ Pri týchto 
úlohách si uvedomí, že možno bude stavať dom, natierať stenu, atď. a bude potrebovať zistiť, 
koľko čoho potrebuje a bude si to aj vedieť vypočítať.“ (učiteľka matematiky, pedagogický 
dozor triedy Kvinta) 

 
„Bolo to zaujímavé a veľmi poučné. Rozvíjalo to tvorivosť a priestorové predstavivosť. 

Motivovalo nás to a ako budúci učitelia si myslíme, že táto aktivita je použiteľná a vhodná vo 
vyučovaní matematiky.“ (študenti matematiky) 

 
„Je to oživenie vyučovania, ale sú s tým späté aj isté riziká, súvisiace so zabezpečením 

bezpečnosti žiakov. Teda sú to zaťaženie a zodpovednosť učiteľa. Táto metóda vyučovania je 
priamo závislá od stupňa zanietenia učiteľa pre výkon povolania.“ (študent matematiky) 

 
„Žiaci rozvíjajú svoje myslenie a sami sa snažia priniesť niečo nové. Myslím si, že táto 

forma je vhodná a je to rozptýlenie pre študentov. Nemusia sedieť v lavici v laviciach 
a automaticky rátať samé príklady. Je to určité oživenie a má to podľa mňa dobrý vplyv na 
študentov.“  (študent matematiky) 

 
„Študenti si vlastne sami vyberajú predmety a podnety na tvorbu príkladov a tým si 

každý môže vybrať to čo mu je blízke. Myslím, že sa takto zvýši záujem študentov o predmet 
a daný tematický celok. Študentom sa „otvoria oči“, kde všade sa vlastne geometrické útvary 
nachádzajú a uvedomia si, že to budú potrebovať celý život. Mne sa tieto hodiny páčili 
a myslím že by sa to mohlo viackrát opakovať.“ (študent matematiky) 
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ZÁVER 
V tomto príspevku sme predstavili jednu z možností využitia informačno-

komunikačných technológií v projektovom vyučovaní matematiky. Poukázali sme na využitie 
nielen softvéru, ale aj hardvéru (digitálny fotoaparát). Aktivita je vhodná pre rôzne stupne 
škôl. Na prvom stupni postačí, ak žiaci vedia rozlíšiť geometrické útvary na rôznych 
objektoch (budovy, dopravné značky, dlažba, ...). Náročnosť vytvorených úloh a schopnosť 
žiakov ich vyriešiť sa môže líšiť.  

Dnešná škola a spoločnosť kladie veľký dôraz na medzipredmetové vzťahy. 
S vytvorenými úlohami a fotografiami objektov sa dá pracovať aj na iných predmetoch. Žiaci 
môžu zistiť niečo o histórii budov, ktoré odfotili, prípadne ich zaradiť v rámci estetickej 
výchovy do jednotlivých architektonických štýlov. 
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