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Abstrakt 
Informace o projektu JČMF, který je zaměřen na podporu žáků, kteří v matematice dosahují 
podprůměrných výsledků a nemají matematiku v oblibě. Využití  výpočetní techniky  
v aktivitách, které v rámci projektu vznikají. 
 
Klíčová slova 
podpora průměrných žáků, zvýšení zájmu o matematiku, využití výpočetní techzniky 
 
 

Mathematics for Everyone 
 

Abstract 
Information about the project which is focused on the support of the pupils who achieve 
below-average results in mathematics and do not have a liking for mathematics. 
 
Key words 
support of average pupils, increase in interest in mathematics 
 
 

 Základní informace o projektu 
 
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) řeší v letech 2012‒2014 projekt 

Matematika pro všechny, který je zaměřen na zvýšení zájmu žáků o matematiku a především 
na podporu těch žáků, kteří nemají matematiku příliš v oblibě a dosahují v ní pouze 
průměrných či dokonce podprůměrných výsledků. 

V rámci tohoto projektu jsou vytvářeny materiály (pro žáky i pro učitele), které by měly 
pomoci vztah k matematice zlepšit. Jedná se o motivační příklady, zajímavé aplikace 
matematiky v běžném životě, netradiční využití počítačů, souvislosti matematiky a umění, 
zajímavosti z historie matematiky apod. Pro učitele jsou materiály doplněny metodickými 
poznámkami a náměty pro další činnosti navazující na zadávané žákovské aktivity. Učitelé se 
mohou například dozvědět i o tom, jak pracovat se žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 

Vedení projektu tvoří kromě autorů tohoto příspěvku, doc. RNDr.  
Eduarda Fuchse, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně a RNDr. Evy Zelendové z Národního 
ústavu pro vzdělávání ještě doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. z Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity.  
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 Na tvorbě uvedených materiálů se podílí široký okruh pracovníků, především učitelů 
základních a středních škol. Podklady připravuje pět autorských kolektivů (v závorce jsou 
uvedeni vedoucí jednotlivých skupin): 

 
1. stupeň ZŠ (PhDr. Věra Olšáková, ZŠ a MŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště);  
2. stupeň ZŠ (RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ Litomyšl); 
Gymnázia (Mgr. Ing. Miluše Hrubá, Gymnázium Jevíčko); 
SOŠ (Mgr. František Procházka, SPŠ Chrudim); 
SOU (Mgr. Miroslav Staněk, SOŠ Boskovice). 
 
Materiály o využití PC vytváří RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D. z gymnázia 

v Benešově, texty z historie matematiky RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. z ČVUT v Praze 
a materiály pro práci s dětmi se specifickými poruchami RNDr. Růžena Blažková, CSc. 
z Pedagogické fakulty MU v Brně. 

 
Kde hledat výstupy projektu  
 
Všechny materiály, které vznikají v rámci projektu, jsou veřejně přístupné na webové 

adrese http://home.pf.jcu.cz/~math4all/. Úvodní stránka projektu vypadá následovně: 
 

 

 
 

Obr. 1 
 
Na úvodní liště jsou uvedeny základní informace o projektu, seznam základních a 

středních škol, na nichž proběhla pilotáž materiálů, je zde odkaz na akce pro učitele, které 
pořádá JČMF a je představen autorský kolektiv. Na úvodní stránce si také návštěvník volí, 
zda bude pracovat s materiály pro učitele, žáky nebo rodiče.  
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Stránky určené učitelům 
 
Návštěvník stránek určených pro učitele se musí v první 

řadě rozhodnout pro jeden z výše uvedených pěti typů škol. 
Protože pro každý typ školy je připraveno několik set 
nejrůznějších materiálů/aktivit, jsou pro snadnou orientaci 
rozděleny do několika okruhů, které v podstatě odpovídají 
základnímu rozdělení učiva. Na obr. 2 je pro ilustraci toto 
rozdělení uvedeno pro 2. stupeň ZŠ. 

 
        

                                                                 Obr. 2 
 
 
Každý okruh je ještě dále členěno do oddílů, v nichž jsou řazeny jednotlivé aktivity 

projektu. U každé z nich je uvedena stručná informace o její obtížnosti, délce trvání, případné 
potřebnosti využití výpočetní techniky atd. (viz obr. 3).  

 

 
 

Obr. 3 
 
Šablony pro učitele a pracovní listy pro žáky 
 
Snahou řešitelů projektu je maximální vstřícnost vůči učitelům. Proto jsou aktivity pro 

žáky zpracovány tak, aby jejich využití ve výuce nevyžadovalo od učitele žádnou další 
úpravu. Ke stažení jsou připraveny dva typy materiálů. Jednak tzv. šablona pro učitele, v níž 
je uvedeno zadání, řešení, znalosti žáků potřebné k řešení či práci s aktivitou, metodické 
poznámky, návaznosti dané aktivity, případná doplňková literatura apod. U většiny aktivit je 
také přiložen pracovní list pro žáky, který může učitel využít přímo ve výuce. 
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Vzhledem k zaměření konference se nyní podrobněji seznámíme s příklady aktivit, 
které určitým způsobem souvisí s výpočetní technikou. Aktivita „Přesná přihrávka“ patří mezi 
aktivity, které přímo využívají výpočetní techniku (program GeoGebra). Aktivita „Miny“ je 
příkladem aktivity, která je výpočetní technikou inspirována, při vlastní práci však žáků není 
výpočetní technika nutná. Aktivita „Výhonky“ představuje další možnosti, jak připravenou 
šablonu, která nebyla primárně určena pro využití výpočetní techniky, využít při procvičování 
elementárních dovedností při práci s počítačem (Malování). 

 
 
Aktivita „Přesná přihrávka“ 
 

 
Zadání: 
 
Pepík Vopršálek z týmu modrých je v rohu kluziště tísněn 
protihráčem a chce přihrát odrazem o mantinel svému 
spoluhráči. Najdi místo na mantinelu, kam musí Pepík puk 
vystřelit puk, aby po odrazu skončil u jeho spoluhráče.  
 

 
 
Řešení: 

Žáci pod vedením učitele hledají řešení pomocí konstrukce v programu Geogebra. 
Mohou využít připravený aplet. V případě využití rovných částí mantinelu k odrazu je třeba 
sestrojit obraz jednoho z hráčů v osové souměrnosti podle mantinelu (obr. 4). 

V případě využití zakřivené částí mantinelu k odrazu je třeba pro náhodně zvolený bod 
odrazu sestrojit obraz jednoho z hráčů v osové souměrnosti podle normály kružnice 
procházející zvoleným bodem odrazu. Získáme tak směr pohybu odraženého kotouče. 
Vhodný bod odrazu pro přihrávku lze najít tak, že v apletu GeoGebry pohybujeme zvoleným 
bodem odrazu po oblouku kružnice tak dlouho, až polopřímka odraženého kotouče projde 
spoluhráčem (obr. 5). 
 
  

 
Obr. 4       Obr. 5 

103



Aktivita „Miny“ 
 

Operační systém Windows obsahuje hru Hledání min. Na nejnižší úrovni obtížnosti se 
hraje na hrací ploše 9 9×  čtverečků (políček). Na počátku hry jsou všechna políčka skryta. 
Hráč klikne myší na vybraný čtvereček a tím odkryje zvolené políčko. Cílem hráče je v co 
nejkratším čase bezpečně odkrýt všechna políčka. Pokud hráč klikne na čtvereček, který 
skrývá minu, mina vybuchne a hráč hru prohrál. Proto musí klikat na čtverečky, pod kterými 
mina není. Pod takovým čtverečkem se skrývá číslo udávající nenulový počet min na 
sousedních políčkách nebo je políčko prázdné. Z těchto čísel musí hráč určit další políčko  
k odkrytí, kde mina není. 

Žákům je na pracovním listu předložena určitá konkrétní herní situace, tím se zamezí 
„bezcílnému“ klikání na obrazovce počítače.  

 
 

 
Zadání: 
 
Najdi políčka, kde nejsou miny: 
 

 

 
 
Aktivita „Výhonky“ 
 
 

 
Zadání: 
 
Hráči na papír vyznačí tři puntíky. Pak střídavě spojují dva 
puntíky čarou, na kterou vyznačí další bod. Mohou také 
udělat u puntíku smyčku a na ní vyznačit bod. Čáry se 
nesmí křížit a z jednoho puntíku mohou vycházet 
maximálně tři čáry. Vyhrává ten, kdo udělá poslední 
možný tah. 

 

 
 
Učitel ukáže jednoduchý postup hry, kterou vymysleli matematici John H. Conway a 

Michael S. Paterson v roce 1976 na univerzitě v Cambridgi. Žáci potom hrají samostatně.  
Tuto aktivitu lze využít při procvičování jemné motoriky při práci s myší počítače. Žáci 
pracují v programu Malování, při zakreslování puntíků můžou procvičovat kopírování a 
vkládání připravených objektů. 
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Úkol místo závěru 
 
Jaké body je třeba spojit a kudy vést „výhonek“, aby 

soupeř už nemohl žádné dva body spojit? 
 
 
 
 

 
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 
Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU 
Kotlářská 2, 611 37  Brno 
e-mail: fuchs@math.muni.cz 
 
RNDr. Eva Zelendová 
Národní ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení  
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10 
e-mail: eva.zelendova@nuv.cz 
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