
 

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 5. jednání, 5. 2. 2019,  

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.) a Pačesová Linda (Centrum pro 

rodinu Dokolečka z.s.) 

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

Omluveni: Veronika Svěcená (realizační tým MAP) 

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Mgr. Rákosníková Gabriela 

Program: 

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

2. Slovní úlohy – 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  

Jiřina Soukupová uvítala účastníky prvního setkání PS MG v roce 2019. Poté informovala o 
webových stránkách projektu a Facebooku.   

Zmínila tabulku her vytvořenou na základě předchozích setkání, která byla členům zaslána 
emailem k připomínkování a umístění her k použití na webových stránkách.  Nikdo neměl žádné 
připomínky. Další náměty na hry je možné v průběhu projektu zasílat na email: 
vraj@posemberi.cz.  

Dále informovala o zveřejněném výběrovém řízení do Krajských a oblastních kabinetů projektu 
SYPO (Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura, Informatika a ICT). Navrhla zapojit 
Gabrielu Rákosníkovou.  

mailto:vraj@posemberi.cz
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V letošním roce nebude do činnosti PS MG dále zapojen pan Luboš Milý (ZŠ Tuklaty), jehož 
pracovní poměr u ZŠ Tuklaty skončil.  

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

Úvodní slovní úloha: Princezna Míla dala svým nápadníkům úkol. Honzův úkol byl rozdělit celé 

stádo 14 oveček na stejně velké části a každou zahnat do jedné ze čtyř připravených ohrádek. 

Kolik oveček bylo v každé ohrádce? Při cvičném zadání této úlohy, docházejí děti k těmto 

výsledkům:  

 To nemá řešení.  

 Tři ovečky zbydou venku.  

 3,5 ovečky. 

 Ve dvou ohrádkách budou 3 ovečky, ale v jedné víc. 

 Tři ovečky a pak kus z jedné, kterou asi musel zabít a rozpárat.  

 Míla mu dala neřešitelný úkol, asi si ho nechtěla vzít.  

 

Poté účastníci sdíleli výsledek ve dvojici, ve skupině a diskutovali o zadání a výsledku slovní 

úlohy. Přemýšleli nad tím, jak se cítí děti, když dostanou danou slovní úlohu, jak mohou slovní 

úlohu pochopit a vyřešit.  

 

- z pohledu žáků a z pohledu učitelů z hlediska přípravy slovních úloh.  

- co se osvědčilo za formy výuky? 

Důležitost slovních úloh – při řešení slovních úloh je podpořen rozvoj schopnosti vybírat 

podstatné informace, zvyšuje se čtenářská gramotnost. Čtenářská gramotnost znamená nejen 

umět číst a psát, ale také porozumění psanému textu, používat o, získávat z něj informace a 

interpretovat je. (Grecmanová 2007) 

 

Jak udělat matematiku zábavnou pro děti?  

Paní Metlíková – na 1. stupni v Poříčanech řeší detektivní případ. 

Paní Kaiferová – na ZŠ Žitomířská uspořádal pan ředitel Slavík únikovou matematickou hru.  

JS zmínila, že by bylo možné pana ředitele přizvat do pracovní skupiny a požádat ho o sdílení 

svých zkušeností s únikovou matematickou hrou. Přislíbeno, termín bude upřesněn na příští PS. 

Přílohou zápisu jsou zajímavé odkazy doporučené GR. Dle domluvy žádáme členy PS, aby 
prověřili přiložené odkazy a na dalším setkání se podělili o své názory na ně, případně připojili 
další tipy, které může RT vložit do Inspiromatu pro potřeby ostatních.  
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Ad 4. Téma a termín pro další setkání pracovní skupiny  

Termín 6. setkání Pracovní skupiny pro MG je stanoven na úterý 9. dubna 2019 od 14 – 16 hod. 

v Oranžové zahradě v Českém Brodě. Setkání se zúčastní i MAP z ORP Říčany a ČŠI. Setkání 

bude věnováno prezentaci ČŠI – příklady dobré praxe k podpoře matematické a čtenářsé 

gramotnosti na základních školách. Plánované téma Využití informačních technologií 

v hodinách matematiky bude přesunuto na další termín.   

Ad 5. Shrnutí, další postup, závěr 

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

projektu), 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. 

Heslo pro přihlášení do www.orp-cb.cz je: nastenkaCB. 

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

 

 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.  

Seznam příloh:  

Zapsala: Gabriela Vraj 

Doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 5. 2. 2019 
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SLOVNÍ ÚLOHY 
 
Zvládnout slovní úlohy znamená především rozumět jazyku, který běţně pouţíváme. I v období, 
kdy dítě ještě neumí číst, řeší různé úlohy běţného ţivota, které proţívá s rodičem. 
H-mat 

Důležitost slovních úloh 

  Slovní úloha znamená převedení matematiky z teorie do praxe. Přesto, ţe jsou slovní úlohy v 

porovnání s běţným ţivotem poněkud upravené a zjednodušené, pomáhají ţákům pochopit 

důleţitost matematiky v jejich budoucím ţivotě.  

 Při řešení slovních úloh je podpořen rozvoj schopnosti vybírat podstatné informace, zvyšuje 

se čtenářská gramotnost. Čtenářská gramotnost znamená nejen umět číst a psát, ale také 

porozumění psanému textu, pouţívat ho, získávat z něj informace a interpretovat je. 

(Grecmanová 2007)  

 Řešení slovních úloh vede ţáky k uvědomělému, hlubokému a pevnému osvojení vědomostí, 

dovedností a návyků, podporuje samostatnost myšlení. (Květoň 2010)  

 Pomáhají rozvíjet schopnosti  ţáků aktivovat matematické znalosti a dovednosti i v situacích, 

které nejsou matematické. 

  Ţáci díky slovním úlohám lépe rozumí pojmům, metodám a výsledkům.  

 Učí ţáka pracovat tvořivě (Novotná 2004) 

 

Náročnost slovních úloh  

 Mnoho ţáků, ale také učitelů, povaţuje slovní úlohy za obtíţné  

 Problémy z pohledu ţáka definuje Novotná (2004) takto: 

 - Nerozumí kontextu  

– Nedokáţe získat potřebné informace z textu (souvisí s délkou textu, pouţitým jazykem apod.) 

 - Dokáţe získat informace, ale neumí najít vhodný matematický model k vyřešení slovní úlohy 

 

  Problémy z pohledu učitele definuje Novotná (2004) tímto způsobem:  

- Nedokáţe rozlišit překáţky, které brání ţákovi ve správném řešení slovních úloh  

- Neumí vhodně přeformulovat otázku tak, aby ţák lépe porozuměl úloze a dokázal ji vyřešit  
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 Problémy vycházející z vlastní slovní úlohy (Šedivý 1990) 

 - Úloha má více neţ jedno řešení, někdy i nekonečně mnoho  

- V textu slovní úlohy je zadáno více informací, neţ ţák k řešení potřebuje – hovoříme o tzv. 

přezadané  slovní úloze  

- Jazyk slovní úlohy – přiměřený věku 

 

Co jsou slovní úlohy? 

  slovní úloha je úloha, kde je obvykle popsána určitá reálná situace a úkolem řešitele je určit 

odpovědi na poloţené otázky (Novotná, 2000) 

  slovní úloha obvykle úloha z praxe, ve které je popsána určitá reálná situace, která vyúsťuje 

v problém řešitelný matematicky nebo v realitě (Divíšek, 1989)  

propojení školní matematiky a mimoškolní reality  

• názornost  

• motivace 

 • aplikace  

Princezna Míla dala svým nápadníkům úkol. Honzův úkol byl rozdělit celé stádo 14 oveček na 

stejně velké části a kaţdou zahnat do jedné ze čtyř připravených ohrádek. Kolik oveček bylo v 

kaţdé ohrádce?  

To nemá řešení.  

Tři ovečky a dvě zbydou venku. 3,5 ovečky.  

Ve dvou ohrádkách budou tři ovečky, ale v jedné víc.  

Tři ovečky a pak kus z jedné, kterou asi musel zabít a rozpárat. 

 Míla mu dala neřešitelný úkol, asi si ho nechtěla vzít. Tady to začalo… Úspěšné řešení 

slovních úloh 
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http://cpvuhk.cz/wp-content/uploads/2017/09/Smet%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1-2.pdf 

https://theses.cz/id/5219wt/diplomov_prce_tpnkov.pdf 

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/slovni-ulohy 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy 

https://www.priklady.eu/cs/matematika/slovni-ulohy.alej 

https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/slovni-ulohy/ 

https://www.hackmath.net/cz/slovni-ulohy 

https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/slovni-ulohy 

https://testi.cz/testy/matematika/matika-4-5.rocnik-slovni-ulohy/ 

http://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/slovni-ulohy-na-rovnice 

http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/slovni-ulohy/ 
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