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Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti 

Zápis z 3. jednání, 2. 10. 2018,  

Obřadní síň MěÚ Český Brod, Husovo náměstí 70, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), Kupcová Olga (ZŠ 

Tyršova), Pilc Jaromír (ZŠ a MŠ Poříčany), Šindelářová Orleana (ZŠ a PrŠ Český Brod).  

Ostatní: Nováková Hana a Pačesová Linda (Centrum pro rodinu Dokolečka z.s.) 

Zastoupeny celkem 4 ZŠ + Centrum pro rodinu Dokolečka z.s. 

Omluveni: Mertlíková Jana (ZŠ a MŠ Poříčany), Milý Luboš (ZŠ Tuklaty) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Mgr. Rákosníková Gabriela 

Program: 

1. Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. vč. Letní školy pedagogů 
a aktualizované webové stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/  

2. Hry v matematice – dílna, odborné vedení: Mgr. Gabriela Rákosníková 
3. Téma pro další setkání pracovní skupiny  
4. Shrnutí, další postup, závěr 

Ad 1. Zahájení, informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod 
III vč. Letní školy pedagogů 

J. Soukupová uvítala účastníky setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, představila 
program a rozsah jednání.  

Byla zvolena předsedkyně Pracovní skupiny MG - paní učitelka Mgr. Petra Kaiferová a jako 
místopředsedkyně paní učitelka Mgr. Andrea Děkanová.  

Dále J. Soukupová informovala o aktivitách v rámci projektu, které proběhly od posledního setkání 
skupiny: setkání ostatních pracovních skupin, Letní škola pedagogů v Poděbradech a Inspirativní kavárna 
pro rodiče se Šárkou Mikovou k Teorii typů „Nejsou stejní“. 

Zveme na další akce:  

o Seminář s PaeDr. Renatou Wolfovou „Matematika názorně nejen pro dyskalkuliky“, 30. 10. 
2018, od 8:30 do 15:30 v Oranžové zahradě, Husovo náměstí 78, Český Brod. Seminář je určen 
především pro učitele matematiky 1. stupně, školní speciální pedagogy, pracovníky 
pedagogicko-psychologické poradny a asistenty pedagoga. Další informace a přihlášky online na: 
https://skoly-orp-cb.eu/matematika-nazorne-nejen-pro-zaky-s-dyskalkulii-s-paedr-renatou-
wolfovou/ 

o Dvoudenní seminář s poradenskou psycholožkou Mgr. Šárkou Mikovou „Nejsou stejné aneb jak 
díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, 12. - 13. 1 2019, Český Brod (místo bude 

https://skoly-orp-cb.eu/matematika-nazorne-nejen-pro-zaky-s-dyskalkulii-s-paedr-renatou-wolfovou/
https://skoly-orp-cb.eu/matematika-nazorne-nejen-pro-zaky-s-dyskalkulii-s-paedr-renatou-wolfovou/
https://www.meagnosis.cz/o-nas
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upřesněno). Kapacita 20 účastníků je již naplněna, lze se ještě přihlásit jako náhradník. Více na 
https://skoly-orp-cb.eu/komunikace-zvladani-stresu-motivace-a-rozvoj-lidi-aneb-teorie-typu-v-
praxi/ 

Na hlavní stránce Aktuality webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ jsou zveřejňovány pozvánky na akce 
a další informace. 

A. Bauerová informovala o novinkách na webu projektu – v Inspiromatu jsou informace členěné dle 

tématu. V oddíle „Pro členy“ je vstup pod heslem, které je pro členy všech pracovních skupin stejné: 

nastenkaCB. Přibyla možnost diskuse a v oddíle „Pro všechny“ také možnost poptávat nebo nabízet – 

„Nabízím – hledám – potřebuji“. V sekci „Pro členy“ budou k dispozici materiály, které skupina bude 

chtít sdílet pouze v rámci skupiny + další inspirativní materiály. Jsou zde také seznamy členů pracovních 

skupin, pozvánky a zápisy z jednání.   

Webová stránka projektu je neustále doplňována a upravována tak, aby byla užitečným nástrojem 

pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních materiálů, výměnu zkušeností apod.  

Je možné průběžně zasílat podněty k doplnění webové stránky vč. odkazů na zajímavé webové 

prezentace, materiály apod. 

Společný kontakt na členky realizačního týmu projektu - Jiřinu Soukupovou (manažerku projektu), 

Alenu Bauerovou a Veroniku Svěcenou je uveden na webové stránce: email: skolyorp@cesbrod.cz , tel.: 

703 143 824, kontakt na Gabrielu Vraj (partner projektu Region Pošembeří - DPP, pozvánky a zápisy, 

zajištění akcí) je: email: vraj@posemberi.cz , tel. 727 946 341. 

Další informace se týkala výzvy z MAS Region Pošembeří – je otevřená do 15. 10. 2018 

Ad 2. Hry v matematice – dílna, odborné vedení: Mgr. Gabriela Rákosníková. 

Mgr. Gabriela Rákosníková uvedla pracovní část setkání citáty a nechala vybrat účastníky ty, které je 

nejvíce oslovují (dále uvedeny tučným písmem): 

 Platón: „Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se děti učí formou hry, může se pak 

lépe pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.“  

 J. Neulinger: „Proč je hra pro lidské bytí tak důležitá? Protože je to cesta, jak se stát sebou 

samým.“  

 B. Pascal: „Předmět matematiky je tak vážný, že by se neměl zapomínat na žádnou příležitost, jak 

jej udělat zajímavým.“  

 Anglická přísloví: „ Kdo si hraje, nezlobí.“ „Raději hrát špatně, než stát stranou.“  

 T. G. Masaryk: „ Máme neradi práci nutnou, ale raději tu, co si sami najdeme.“  

 G. W. Leibniz: „ Člověk neprokázal v ničem tolik fantazie, jako v množství různých her, které 

vymyslel.“ 

 Z. Matějček: „Hra je jedním ze svorníků, které spojují jednotlivá vývojová období lidského života 

v jeden celek“ 

 

https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
mailto:vraj@posemberi.cz
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Dále proběhl brainstorming s účastníky na téma, co vše hra v matematice znamená. Výsledek je uveden 

v Příloze č. 1.  

G. Rákosníková dále představila teoretický základ her v matematice – viz Příloha č. 2. 

Dalším bodem bylo vyplnění malého dotazníku, který měl navést účastníky k zamyšlení nad sebou 

a svou prací v hodinách matematiky. Dotazník je uveden v Příloze č. 3. 

Účastníci si dále ve skupinách představili jimi osvědčené hry. Poté si vybrané hry účastníci vyzkoušeli: 

Malá násobilka (připravila paní Kaiferová), Autobus (připravila paní Nováková) a Architekti a stavitelé 

(připravila paní Pačesová). 

Bylo domluveno, že účastníci budou sdílet osvědčené hry tak, že hru popíší ve formuláři, který připraví 

A. Bauerová a G. Rákosníková. Formulář je možné před dokončením připomínkovat, doplnit ze strany 

členů PS – je uveden v Příloze č. 4. Popisy her budou poté k dispozici na webu projektu. 

GR vyzvala účastníky, aby sdíleli zajímavé weby, odkazy, knihy, pracovní listy apod. Zasílejte prosím tyto 

tipy na adresu skolyorp@cesbrod.cz . Doporučené publikace, hry a weby od G. Rákosníkové a členů PS 

MG jsou uvedeny v Příloze č. 5. 

Dále bylo doporučeno: oslovit paní Krejčovou na nějaké možné setkání (kniha), paní Šarounovou z PPP 

Praha, pracovní listy, slovní úlohy, geometrie – doporučuje paní Kupcová. 

Ad 4. Téma a termín pro další setkání pracovní skupiny  

Termín 4. setkání Pracovní skupiny pro MG byl stanoven na úterý 4. 12. 2018, opět od 14 – 16 hodin 

v Oranžové zahradě v Českém Brodě. Hlasováním bylo určeno, že na příštím setkání se bude 

pokračovat v tématu: Hry v matematice. 

Ad 5. Shrnutí, další postup, závěr 

1. Prosíme členy skupiny, pokud ještě neodevzdali životopis, aby podepsaný životopis 

zaslali do 26. 10. 2018 na adresu Region Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 

282 01  Český Brod, případně dodali osobně. 

2. Prosíme o připomínkování navrženého formuláře pro popis her (Příloha č. 4) do 26. 10. 

2018. Své připomínky prosím zasílejte na skolyorp@cesbord.cz. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.  

Seznam příloh:  

1. Hry v matematice - co vše hra v matematice znamená 

2. Hry v matematice 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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3. Dotazník k zamyšlení 

4. Formulář pro popis her - návrh k případnému doplnění a k odsouhlasení členy PS MG 

5. Doporučené knihy, pracovní listy, hry, weby 

Zapsala: Gabriela Vraj 

Doplnila: Alena Bauerová 

V Českém Brodě 12. 10. 2018 
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Příloha č. 1 

Hry v matematice - co vše hra v matematice znamená: 

Návrhy členů Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti, 2. 10. 2018 

- Propojení s realitou 

- Zájem dětí o matematiku 

- Pohyb 

- Mezipředmětové vztahy 

- Hra musí mít didaktický cíl 

- Skupina – rozvoj spolupráce, učíme se navzájem 

- Jednotlivec 

- Šance pro slabší žáky zažít úspěch 

- Zlepšení klima ve třídě 

- Zábavu 

- Výzvu 

- Jiný způsob hodnocení než známky 
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Příloha č. 2 

Hry v matematice 

Didaktická hra je analogií spontánní činnosti žáků. Učení by mělo být organizováno tak, aby 

vystupovalo jako svobodná forma aktivity žáků. Právě takovou formou je didaktická hra. Je to 

hra s pravidly, která splňuje určitý didaktický cíl (úkol). Děti ji přijímají jako hotovou, 

vychovávají svoji vůli a charakter, rozvíjejí a cvičí své poznávací schopnosti. Didaktická hra je 

určena pravidly a slouží ke splnění učitelem vytyčených cílů. Podobá se tím ve své podstatě 

učení i práci. Hrou je však proto, že žáka baví činnost samotná, samotný průběh hry. Žák si při ní 

uspokojuje své potřeby, rozvíjí city, fantazii, seberealizuje se v ní. Didaktická hra má specifický 

význam a účel. Je zdrojem motivace, zvyšuje aktivitu myšlení a koncentraci pozornosti. 

Dělení didaktických her  

Didaktické hry se mohou dělit z několika hledisek. Např. 

1) podle cílů hry – poznávací, kontrolní (upevňovací), vyučující  

2) podle počtu hráčů – individuální, skupinové, kolektivní  

3) podle druhu reakce – pohybové, klidné  

4) podle tempa – „na rychlost“, „na kvalitu“ 

5) podle počtu aplikací – specifické, univerzální. 

ad 1) Při vyučujících hrách dítě získává nové vědomosti a dovednosti, buď v průběhu, nebo na 

začátku hry. Při kontrolních hrách si děti vystačí s již získanými zkušenostmi a vědomostmi. 

Cílem těchto her je upevnění a kontrola. V praxi jsou to většinou kombinace tohoto rozdělení 

(jak vyučující, tak i kontrolní).  

ad 2) Děti mladšího školního věku většinou upřednostňují individuální typ her, zatímco děti ve 

starším školním věku více lákají hry kolektivní. Mladší děti nemají takovou potřebu 

spolupracovat, nemají dostatek komunikačních a organizačních zkušeností. Starší děti mají 

vyvinutý smysl pro kolektiv, chtějí se uplatnit ve skupince. Samozřejmě musíme dbát na každé 

dítě zvlášť, na jeho potřeby. Slabší počtář v mladším věku bude pracovat raději ve skupince, 

zatímco starší nadaný žák uvítá hru individuální, aby si ověřil své rozumové schopnosti.  

ad 3) Jak dítě roste, vyžaduje organismus pohyb. To mu ovšem půldenní sezení v lavici 

neumožní. Proto jsou v tomhle výborné pohybové hry nebo hry s pohybovými prvky. Skloubí se 

tak proces učení s nejpřirozenějším stavem dítěte. Klidné hry jsou dobrým prostředkem pro 

přechod od jedné duševní práce ke druhé.  

ad 4) Charakteristickým rysem dětí je soutěživost. Didaktické hry v matematice se tedy mohou 

rozdělit na dva typy. Na hry, kde vítězství záleží na rychlosti postupu bez snížení kvality řešení a 

na hry, kde o vítězství rozhoduje sice také rychlost, ale především kvalita. „Rychlostní“ hry 

dáváme, je – li potřeba automatizace úkolů, „kvalitativní“ hry zařadíme tehdy, je – li třeba 
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složitějších výpočtů, přemýšlivé práce. Ve druhém případě často rychlost narušuje soustředěnou 

činnost. 

 ad 5) Univerzální hry jsou takové, které se uplatňují při probírání širokého okruhu učiva s 

různými cíli – pochopení nové látky, upevnění, či kontrola znalostí. Přispívají hlavně k rozvoji 

tvořivosti a intelektových schopností. Naopak specifické hry jsou ty, jejichž pravidla neumožňují 

měnit obsah hry, jsou rozpracovány k určitému učivu. 

  



 

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Příloha č. 3 

Dotazník k zamyšlení 

1. Pohlaví: a/ žen b/ muž 

2. Věk: a/ 20 –30 let b/ 31 –40 let c/ 41 –50 let d/ 51 let a více  

3. Délka praxe: a/ 1 –5 b/ 6 – 1 c/ 11 – 15 d/ 16 a více  

4. Výuka matematiky patří mezi vaše předměty: a/ oblíbené b/ spíše oblíbené c/ spíše neoblíbené 

d/ neoblíbené  

5. Máte při výuce matematiky raději: a/ aritmetiku s algebrou b/ geometrii  

6. Myslíte, že si žáci uvědomují význam nabytých matematických znalostí a dovedností pro 

využití v běžném životě? a/ ano b/ většina ano c/ někteří ne d/ ne  

7. Využíváte při výuce matematiky matematické hry? a/ ano b/ ne  

8. Pokud ano, tak jak často? a/ více než dvakrát týdně b/ dvakrát týdně c/ jednou týdně d/ jednou 

za 14 dní e/ jednou za měsíc f/ podle časových možností  

9. Pokud ano, tak jaké matematické hry? (Je možno zakroužkovat i více odpovědí.) a/ soutěže b/ 

rébusy a hlavolamy c/ řetězce a pyramidy d/ bingo a loto e/ zašifrované zprávy f/ magické 

čtverce g/ počtářské křížovky h/ hry se stavebnicemi i/ skládanky obrazců j/ jiné 

(uveďte):______________________________________________________ 
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Příloha č. 4 

Formulář pro popis her - návrh k případnému doplnění a k odsouhlasení členy PS MG 

HRY V MATEMATICE 
vyzkoušené a doporučené členy PS MG 

 

Název hry:  

Pro koho je hra 
určena (stupeň, 
potřebná úroveň 
znalostí, 
Introverti/Extroverti 
apod.): 

 

Didaktický cíl:  

Počet hráčů 
minimální/maximální: 

 

Doba trvání hry: 
 

Hra je 1-hodně 
pohybová, 2-středně až 
mírně pohybová, 3-
klidná: 

 

Obtížnost (1 - lehká, 2 - 
středně obtížná, 3 - 
obtížná) 

 

Vhodnou metoda práce 
(samostatná práce, 
skupinová práce, práce 
s celou třídou) 

 

Doporučené prostředí 
(třída, venku …): 

 

Pomůcky (vč. 
informace, kde se dají 
opatřit - koupit nebo 
půjčit, pokud nejsou 
běžně dostupné: 
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Popis hry:  

Poznámky, na co si dát 
pozor apod.: 
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Příloha č. 5 

Doporučené knihy, pracovní listy: 

 Hry a matematika na 1. stupni základné školy, Eva Krejčová 

 Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání, Michaela Kaslová 

 Matematika pro trojkaře, Václav Klaus 

 Magické čtverce a další číselná schémata, Alena Šarounová 

 Hvězdice a mozaiky, Alena Šarounová 

 Deskové hry. Procvičujeme násobilku. Andrea Brázdová 

 Tomáš Koten: Škola? V pohodě! 

 Hry a matematika na 1. stupni základní školy 

 Učebnice Hejného, matematika pro 3. ročník ZŠ 

Doporučené hry: 

PIATNIK NUMERABIS 
 
 

 

 

 

BAREVNÉ KOSTKY K MATEMATICE, FRAUS 
 

 

 

 

BRAINBOX, ALBI 
 

 

 

 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/eva-krejcova-152827
https://www.martinus.cz/authors/michaela-kaslova
https://www.megaknihy.cz/605749__vaclav-klaus
https://knihy.abz.cz/obchod/autor-sarounova-alena-sarounova
https://knihy.abz.cz/obchod/autor-brazdova-andrea-brazdova
https://www.heureka.cz/?h%5bfraze%5d=%C5%A0kola+%3F+V+pohod%C4%9B+%21+-+Koten+Tom%C3%A1%C5%A1&gclid=EAIaIQobChMIyq-M9uGA3gIV2KSaCh2cEAjSEAAYASAAEgIBz_D_BwE
https://www.levneucebnice.cz/p/hry-a-matematika-na-1-stupni-zakladni-skoly-cd/?gclid=EAIaIQobChMI086mmeKA3gIVzYKyCh2IzQrtEAQYASABEgLmafD_BwE
https://www.knihydobrovsky.cz/matematika-3-pro-zs-ucebnice-76112?gclid=EAIaIQobChMI1Mvm8eKA3gIViQ8YCh09RwMrEAQYASABEgLpPvD_BwE
https://obchod.hryahlavolamy.cz/foto/numerabis_1.jpg


 

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Další: 

Matmág – edukativní hra pro děti 

Piatnik Cink 

Piatnik Cink Junior 

Block by block,  Think fun 

Abaku desková hra i pracovní listy  

Putujeme Českou republikou 

Weby a další odkazy: 

Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů 

matemag.cz 

https://www.ucebnipomucky.net/pomucky-3 

http://www.jezpodi.cz/matematika/ 

https://www.insgraf.cz/545-matematika 

Matematika pro všechny 

http://matemag.cz/
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2277
https://www.ucebnipomucky.net/pomucky-3
http://www.jezpodi.cz/matematika/
https://www.insgraf.cz/545-matematika
http://home.pf.jcu.cz/~math4all/

