
 

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. 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti 

Zápis z 4. jednání, 4. 12. 2018,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

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

Tyršova), Mertlíková Jana (ZŠ a MŠ Poříčany), Pilc Jaromír (ZŠ a MŠ Poříčany), Šindelářová 

Orleana (ZŠ a PrŠ Český Brod). 

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

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

Omluveni: Milý Luboš (ZŠ Tuklaty), Pačesová Linda (Centrum pro rodinu Dokolečka z.s.) 

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

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Program: 

1. Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III, aktualizované webové stránce 
projektu https://skoly-orp-cb.eu/ a Facebooku projektu 

2. Hry v matematice – pokračování dílny, odborné vedení: Mgr. Gabriela Rákosníková 
3. Termíny a téma a pro další setkání pracovní skupiny 
4. Další postup, závěr 

Ad 1. Zahájení, informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod 
III, aktualizované webové stránce projektu https://skoly-orp-cb.eu/ a Facebooku projektu 

Alena Bauerová uvítala účastníky setkání a seznámila je s aktualitami projektu. Proběhla setkání 
pracovních skupin a 10. 10. 2018 také Řídícího výboru projektu.  Na hlavní stránce webu projektu 
https://skoly-orp-cb.eu/ jsou zveřejňovány pozvánky na akce, zápisy a další informace. Byla zjišťována 
uživatelská funkčnost webu a vyjasněny některé nejasnosti při otevírání stránek. Členové pracovní 
skupiny byli opakovaně vyzváni k zasílání podnětů a materiálů, které mohou být uveřejněny na webu a 
na FB, a tím být inspirací pro ostatní.  Heslo pro přihlášení do oddílu „Pro členy“ je: nastenkaCB. 

Na základě minulého setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti vznikl návrh tabulky pro popis her, 
který byl zaslán členům k připomínkování. Byla domluvena ještě další úprava tabulky. Výsledná tabulka 
je uvedena v Příloze č. 1 a dále v samostatném souboru. 

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

Účastníci vč. G. Rákosníkové představovali hry v matematice, které mají v praxi vyzkoušené a které děti 
baví. Některé hry si vyzkoušeli přímo na místě mezi sebou. 
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A. Děkanová představila Násobilkové obdélníky. Žáky baví mnohem více takováto hravá forma než 
příklady v prostých sloupečcích. Příklady pro násobilkové obdélníky jsou k dispozici na webu 
https://www.matika.in/cs/category.php?category=sucin. Na webové stránce https://www.matika.in/cs/ 
je mnoho dalších her pro jednotlivé ročníky.  

O. Kupcová používá s úspěchem tzv. pavučiny – dají se stáhnout z internetu na webové stránce 
http://www.bomerova.cz/pavuciny-0. Dále součtové trojúhelníky / hrozny – v 1 pyramidě mohou být 
prováděny různé početní operace. J. Mertlíková pracuje i s náhodnými čísly pomocí házení 
desetistěnných hracích kostek. 

O. Kupcová doporučuje didaktickou pomůcku pro finanční gramotnost: Hra na obchod pro 3. až 5. třídu. 
Dělá to tak, že ti žáci, které nejrychleji vypočítají příklady, si mohou hrát tuto hru, aby nebyli „trestáni“ 
tím, že dostanou další úkol nebo aby se nenudili. Děti hra baví, a je to tudíž i motivace k vypočítání 
úkolů. 

Proběhla diskuse k metodě Hejného. Na metodu jsou různé názory. Metoda Hejného je výuková 
metoda, nejedná se jen o hru. Jako pozitivní je vnímána diskuse během vyučování, která se rozvíjí nejen 
mezi učitelem a žákem, ale také mezi žáky samotnými - např. jakou žáci zvolili strategii pro výpočet, zda 
se osvědčila apod. 

Účastníci setkání si dále ve dvojicích sdělili zkušenosti s hrami v matematice a zaznamenali osvědčené 
hry do tabulky. Popisy her jsou uvedeny jako samostatné přílohy.  

Ad 3. Termíny a téma a pro další setkání pracovní skupiny  

Termín dalšího, 5. setkání Pracovní skupiny pro MG byl stanoven na úterý 5. února 2019 od 14 – 16 
hod. a termín 6. setkání na úterý 9. dubna 2019 od 14 – 16 hod. Místo bude pravděpodobně opět 
Oranžová zahrada, ale bude ještě upřesněno.  

Téma dalšího setkání: Slovní úlohy.  

Ad 3. Další postup, závěr  

Je finalizována tabulka pro popis her - viz Příloha č. 1.  

Popsané hry budou uvedeny na webové stránce https://skoly-orp-cb.eu/, v oddíle „Pro členy“/ Pracovní 
skupina pro rozvoj matematické gramotnosti / Hry v matematice. 

Prosíme členy PS o kontrolu zapsaných her a potvrzení správnosti, případně doplnění, úpravy – pokud 
možno obratem, aby bylo možno hry umístit na webové stránce projektu jako inspiraci pro ostatní. 

Posílejte prosím další hry, které se Vám osvědčili při vyučování matematiky.  

Také prosíme o kontrolu zápisu a případné doplnění. Děkujeme předem. 

Děkujeme všem za účast, přejeme radostné Vánoce, veselý konec roku 2018 a úspěšný a šťastný rok 
2019. Těšíme se na další setkání.  

Kontakt na členky realizačního týmu projektu: email: skolyorp@cesbrod.cz , tel.: 703 143 824 (uvedeno 
také na webové stránce projektu),  

https://www.matika.in/cs/category.php?category=sucin
https://www.matika.in/cs/
http://www.bomerova.cz/pavuciny-0
https://www.optys.cz/zbozi/hra-na-obchod-pro-3-5-tridu_4291/
https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz


 

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. 

kontakt na Gabrielu Vraj (partner projektu Region Pošembeří - DPP, pozvánky a zápisy, zajištění akcí): 
email: vraj@posemberi.cz , tel. 727 946 341. 

Přílohy: Tabulka pro popis her a samostatné přílohy s popisy her. 

Zapsala: Gabriela Vraj 
Doplnila: Alena Bauerová 

V Českém Brodě 4. 12. 2018 

  

mailto:vraj@posemberi.cz


 

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. 1 

HRY V MATEMATICE 
vyzkoušené a doporučené členy PS MG 

 

Název hry:  
 

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

 

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

 

Didaktický cíl  

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

 

Počet hráčů 
minimální/maximální 

 

Vhodná metoda práce 
(samostatná práce, 
skupinová práce, práce 
s celou třídou ad.) 

 

Doba trvání hry  
Doporučené prostředí 
(třída, venku …) 

 

  

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

 

Popis hry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky, na co si 
dát pozor apod. 

 
 
 
 

Zdroj (autor, webová 

stránka apod.) 
 

 


