
   

   

 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis z webináře Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, který se konal dne 5. listopadu 2020 od 16:00 do 18:00 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Webinář uvedl pan Mgr. Norbert Kobela z MAP Čáslavsko. Představil lektorku RNDr. 

Kateřinu Dvořákovou, PhD., která si připravila téma On-line „nástroje“ v hodinách 

matematiky. Lektorka se v úvodu představila jako nadšenec do matematiky, v současnosti 

učí na Gymnáziu Bučovice nedaleko Brna. 

 Každý účastník lektorce sdělil, co od webináře očekává a zapsal si e-mailovou adresu 

na lektorku. Paní Dvořáková přítomné vyzvala, aby neváhali s dotazy a obrátili se ní 

i v případě žádosti s individuálními přáními ohledně probíraného tématu, je ochotna 

i individuálně vysvětlit použití on-line nástrojů a předat své osobní zkušenosti. 

 První představovaný nástroj byl grafický tablet. Výhoda pro učitele je, že může psát 

perem v každé aplikaci. Umožňuje rychle reagovat na dotazy žáků a rychle opravit například 

zadávaná cvičení i v distanční výuce.  

 Rychlé opravy žákovských prací umožňuje nástroj Výstřižky. Výstřižky je možné 

kombinovat s grafickým tabletem. Jejich využití je všestranné: vystřihávání (= kopírování) 

obrázků, textů, … odkudkoliv. Lektorka prostřednictvím sdílené obrazovky předvedla 

účastníkům, jak výstřižky v počítači najít a otevřít přes nabídku „start“. V krátkosti předvedla 

i několik funkcí programu. 

 Mnohokrát potřebuje učitel ukázat žákům, jak zadávat početní úkony při práci 

s kalkulačkou. Program Kalkulačka umožní připnout kalkulačku na plochu. Je vhodné ji 

doplnit užitím dotykového monitoru. Více kalkulaček je ke stažení 

zde:  https://edu.casio.com/softwarelicense/index.php (bez řešení rovnic a též bez grafiky je typ fx-

82/85/350ES PLUS 2nd edition). 

Pro kreslení prstem na dotykových zařízeních slouží Sketchometry (např. 

https://sketchometry.org/en/index.html) Zde si účastníci pod vedením lektorky zkusili 

vytvořit trojúhelník. Aplikace je vhodná pro využití při práci s tablety. 

https://edu.casio.com/softwarelicense/index.php
https://sketchometry.org/en/index.html


   

   

 Lektorka přítomné učitele upozornila na existenci aplikace Photomath v mobilních 

telefonech. Postačí vyfotit telefonem jakoukoliv rovnici a aplikace rovnici vyřeší i s postupem 

řešení. 

 Program Desmos (www.desmos.com) je vytvořen pro tablety a mobilní telefony. 

Účastníci si pod vedením lektorky vyzkoušeli grafický kalkulátor na příkladu pro lineární 

funkce. V menu zvolili nabídku „otevřít graf“ a díky nastavování posuvníků manipulovali 

s proměnnou m, čímž měnili grafické znázornění. 

Na procvičování učiva matematiky slouží program Speedmat 

(www.speedmath.eu). Placená verze programu je vhodná, pokud chce učitel svou třídu 

přihlásit do soutěže. Jinak lze využívat neplacenou verzi. Program patří mezi tzv. uzavřené 

programy, učitelé je sami nevytváří. V dolní části stránky je možné zvolit krok 1 „nainstaluj si 

testovací program“. V následujícím kroku se volí učivo. Počtáři za správný výsledek dostávají 

součástky pro stavbu cyklistického kola. 

 On-line procvičování je možné díky Drill and Sklil (www.drillandskill.com/cs/) 

Trenažéry vznikly v době, kdy se propagovalo, že si žáci mají učivo spíše odvozovat. Přesto 

zůstává učivo, které je třeba tzv. drilovat. Procvičování je zdarma a není třeba přihlašování 

třídy. Učitel zde nalezne testy, které si může stáhnout do svého počítače, ale může i vlastní 

testy tvořit. 

 Paní lektorka Dvořáková ukázala účastníkům názornou pomůcku pro výuku 

Pythagorovy věty. Vychází z principů M. Montessori. 

  

http://www.desmos.com/
http://www.speedmath.eu/
http://www.drillandskill.com/cs/


   

   

 

Představila také SOMA kostku, ke které je v sadě šedesát karet se zadáním stavby a z druhé 

stany vidí žák řešení. Z dílů kostky lze složit nejen krychli, ale také spoustu dalších zajímavých tvarů. 

  

 Účastnice webináře přispěla k tématu s připomenutím zlomkové věže.  

  

Rovněž využití binomické krychle potvrdila jedna z účastnic pro vzorec (a+b) ³, pohled 

shora pro vzorec (a+b)² 

 

Portál Matematika pro všechny (http://home.pf.jcu.cz/~math4all/) je projekt 

university. Zde si návštěvník stránek zvolí z nabídky stupeň vzdělávání, téma. Jsou zde 

zajímavé úkoly využitelné pro zadávání „práce navíc“ v hodinách matematiky. 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/


   

   

 Matematika s radostí (http://msr.vsb.cz/) je portál obsahující kvízy, testy, Riskuj!, AZ 

kvíz, odkrývání obrázku a další, vhodné spíše pro střední školy. Této věkové kategorii 

odpovídá i Math 4U (http://math4u.vsb.cz/cs). 

 Na stránkách www.hackmath.net mohou učitelé čerpat z velkého množství úloh 

například o pohybu, poměru. Výhodou je, že příklady mají připojena i řešení. Jde o databázi 

příkladů. 

 On-line procvičování matematiky je možné na www.umimematiku.cz. Stránky fungují 

i na zaregistrování a přihlášení třídy. V takovém případě má učitel přehled, jak žáci spočítali 

která cvičení a s jakým úspěchem. Žáci mohou hrát i týmovou hru.  

 V další části webináře se účastníci blíže seznámili s aplikací Flippity (www.flippity.net). 

Mezi učiteli se v souvislosti s distanční výukou rozšířila díky možnosti vytvářet tzv. únikové 

hry, kde žáci za splněné úkoly virtuálně odemykají zámečky. Žáci nemusí být registrováni, 

pouze dostanou od učitele odkaz na konkrétní didaktickou únikovou hru. Účastníci si za 

pomoci paní lektorky vyzkoušeli další možnost, kterou aplikace nabízí – tvorbu pexesa. Pro 

tvorbu v této aplikaci je třeba mít Disk Google , vhodné je si nainstalovat doplněk  

Google Chrom pro vkládání obrázků.  Pro zadávání matematiky pomocí rovnic do pexesa 

lektorka doporučila využívat LaTeX (www.latex-project.org). Pro zadání hotového pexesa se 

klikne na „soubor“ a zvolí se z nabídky „publikovat“. Lze zvolit i možnost, že bude aplikace 

kartičky pexesa po otoční číst, ale zde pouze anglicky. 

 Program Tarsia umožňuje tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení 

procvičovaného učiva. Program si lze zdarma stáhnout. Učitel si vybere v nabídce 

požadovaný tvar a naplní jej příklady, píše zadání a výsledek. Je tu možnost zapisovat 

matematické symboly, což je pro učitele výhodou. Výstupem je tvar určený na rozstříhání, 

dílky žáci rovnají k sobě. 

 Škola s nadhledem (www.skolasnadhledem.cz) je pomocný portál pro učebnice 

nakladatelství Fraus. Je zde spousta testů z matematiky k vytištění. 

 Paní lektorka Dvořáková pohovořila o výhodách užívání Interaktivní tabule SMART. 

Tabule má nástroj pravítko, kružítko i úhloměr. Žáci základní školy potřebují přesný návod, 

postup, potřebují vidět, jak například s úhloměrem manipulovat. Právě pro ně je interaktivní 

tabule vhodná. 

 Závěrečná část webináře patřila programu GeoGebra (www.geogebra.org). Program 

je zdarma a jde o nástroj pro 2D a 3D geometrii. Lze jej spouštět z webového prohlížeče nebo 

ho lze nainstalovat do počítače. Verze KLASIK 5 je určena pro počítač, počítá s používáním 

klávesnice a myši. Účastníci si pod vedením lektorky práci v programu vyzkoušeli. Na úvodní 

straně v prostředním sloupci zvolili „spustit GeoGebra KLASIK“. Vlevo se zobrazilo 

http://msr.vsb.cz/
http://math4u.vsb.cz/cs
http://www.hackmath.net/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.flippity.net/
http://www.latex-project.org/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.geogebra.org/


   

   

algebraické okno, objekty se zobrazovaly pomocí rovnic nebo soustavy. Kliknutím na 

„geometrie“ a výběrem nástroje „body“ narýsovali účastníci body. Body se prvotně zobrazují 

jako kruhy, změnou nastavení se pak zobrazí geometricky správně jako křížky nebo plus. 

Každým bodem je možné hýbat přes „ukazovátko“. Označené objekty je možné mazat 

pomocí „delete“. Lektorka účastníkům ukázala, jak sestrojit výšky v trojúhelníku a jak ukázat 

žákům názorně, že výšky se protínají v jednom bodě. Narýsovaný obrazec je možné použít 

kdekoliv pomocí nástroje Výstřižky, je možné ukládat v GeoGebře s koncovkou .ggb, založit si 

účet a pak lze sdílet žákům odkaz na obrázek. Výhodné je, že je možné obrázek odkrokovat a 

žákům se zobrazí postup konstrukce. Do GeoGebra Classroom lze prostřednictvím kódu 

přidat studenta. Učitel pak vidí, jak žáci pracují. 

 3D grafika se v programu navolí přes nabídku „soubor“ – „zobrazit“ – „grafický náhled 

3D“. Ve výběru se zvolí těleso. Zvolena byla krychle. Dvěma body zadáme délku strany a 

krychle se sama dotvoří. Program obsahuje posuvník na průsvitnost stěn i šířku čar. Skvěle 

lze využít rozložení tělesa na jeho síť. Síť lze zavírat (= skládat v těleso) opět pomocí 

posuvníku. 

 Před úplným rozloučením s paní lektorkou proběhla krátká diskuse a velké 

poděkování za podnětný webinář. 

 

 

Zapsala: PhDr. Zuzana Bláhová 

Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 


