
 

Aktivita je součásti 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 matematickou gramotnost (7) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

22. 10. 2019,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Horová Jarmila, Mertlíková Jana (obě ZŠ TGM Poříčany), Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), 

Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), celkem zastoupeny 4 ZŠ. 

Ostatní: Nováková Hana, Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Matějková Olga, Urbanová 

Gabriela (obě ZŠ Tuklaty), Pilc Jaromír (ZŠ Poříčany). 

Program: 

1. Zahájení, přivítání 

2. Informace – aktuality o projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

3. Jak předávat poznatky z pracovní skupiny kolegyním na škole i mimo školu. 
4. Téma: Slovní úlohy – dílna. Jak předávat poznatky z pracovní skupiny kolegyním na škole i mimo 

školu. 

5. Další postup, ukončení setkání,  

Ad 1 - 2. Zahájení, přivítání, informace o aktualitách v rámci projektu Sdílené radosti a strasti III  

Jiřina Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovních skupin a informovala o chystaných akcích v rámci 

projektu. O všech aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

Pátek 25. 10.2019 
9:00 – 11:00 

Pracovní skupina pro financování Český Brod, kavárna 
Madona 

Středa 6. 11. 2019 
8:00 – 14:30 

Exkurze do školy Open Gate  Babice  

Čtvrtek 14. 11. 2019 
15:30 – 17:00 

Setkání asistentů škol z ORP s pracovníky 
PPP 

Český Brod, kavárna 
Madona 

Čtvrtek 14. 11. 2019 
17:30 – 20:00 

Inspirativní kavárna s novinářkou Petrou 
Procházkovou 

Český Brod, kavárna 
Madona 

Úterý 19. 11. 2019 
14:00 – 16:00 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Úterý 26. 11. 2019  
14:00 – 16:00 

Pracovní skupina pro matematickou 
gramotnost 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Středa 27. 11. 2019 Pracovní skupina pro výuku cizích jazyků Český Brod, Oranžová 

https://skoly-orp-cb.eu/
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14:00 – 16:00 Zahrada 

Pátek 29. 11.2019 
9:00 – 11:00 

Pracovní skupina pro financování Český Brod, kavárna 
Madona 

Úterý 10. 12. 2019 
8:00 – 16:00 

Mgr. Michaela Veselá – právo ve školství  
Bez omezení kapacity! 

Říčany  

Každé pondělí  
14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00 

Seminář zdravotní cvičení pro pedagogy  
(do 6./13. 1. 2020) 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Každé úterý  
15.00-16:00, 16:00-17:00 

Skupina tréninku fonematického 
uvědomování dle prof. Elkonina s Mgr. 
Miškovskou 

PPP Český Brod 

Každá středa  
18:00 – 20:00 

Setkání rodičů s psycholožkou Mgr. Kecovou  
(9 x KAFE – do konce 11/2019) 

PPP Český Brod 

 

Ad 3.  Jak předávat poznatky z pracovní skupiny kolegyním na škole i mimo školu. 
 

Vzájemné seznámení účastníků, a představení nových členů skupiny.  

A Jak dál? Jak předávat zkušenosti z pracovní skupiny ostatním kolegům ve škole?  

 Online webináře, 

 web – sdílené materiály, 

 otevřená hodina, 

 video-hodina, 

 porada – metodické sdružení 

 párová výuka – tandem, 

 kuchařka na třídu – předávání. 

 

 

Účastnice do příštího setkání prověří aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti popsané na webu 

https://gramotnosti.pro/. Příští schůzka bude věnována diskusi o něm.  

 
Ad 4: Slovní úlohy: 
 
Vzorová úloha: 
Zdence jsou 3 roky. Až jí bude tolik jako nyní Teodorovi, jemu pak bude 11. Kolik je dnes Teodorovi? 
 
Skupina se shodla, že největším problémem slovních úloh je, že děti nečtou s porozuměním. Možnost 

využití metody I.N.S.E.R.T, v první třídě možnost zápisu úlohy v podobě obrázků (tzv. početní pohádky). 

Probrány možnosti řešení úlohy, včetně krokování. Více viz příloha.   

Prosíme všechny členy pracovní skupiny, aby si připravili jednu slovní úlohu, kterou mají ověřenou při 
práci s dětmi, a představili ji ostatním členům skupiny.  
 

 

 

Ad 5: Další postup, ukončení setkání  

https://gramotnosti.pro/
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Příští setkání PS MG bude 26. 11. 2019. Účastnice do příštího setkání prověří aktivity pro rozvoj 

matematické gramotnosti popsané na webu https://gramotnosti.pro/. Příští schůzka bude věnována 

diskusi o něm a sdílení zkušeností s využitím ICT v hodinách matematiky.  

 

 

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  

 

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová, Gabriela Rákosníková  

 

V Českém Brodě 24. 10. 2019 

 

 

Přílohy:  

1) Slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gramotnosti.pro/
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Zdence jsou 3 roky. Až jí bude tolik jako nyní Teodorovi, jemu 

pak bude 11. Kolik je dnes Teodorovi? 

 

Slovní úlohy: 

Důležitost slovních úloh 

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

porovnání s běžným životem poněkud upravené a zjednodušené, pomáhají žákům pochopit 

důležitost matematiky v jejich budoucím životě.  

 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 ho, získávat z něj informace a interpretovat je. 

(Grecmanová 2007)  

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

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

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

které nejsou matematické. 

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

 Učí žáka pracovat tvořivě a rozvíjí heuristické postupy. (Novotná 2004) 

 

Metoda I.N.S.E.R.T 

I.N.S.E.R.T. (Interactive Notting System for Effictive Reading and Writing – Interaktivní 

poznámkový systém pro efektivní čtení a myšlení)  

 

Metoda kritického myšlení, která žákům umožňuje podrobně zpracovat předložený text a 

případně jej následně tvůrčím způsobem rozvíjet. Žáci si text individuálně pečlivě pročítají a k 

jednotlivým pojmům a větám přiřazují předem dohodnutá znaménka. 

Známá myšlenka – odškrtneme (fajfka)  
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Nový poznatek – znaménko „+“  

Myšlenka, se kterou nesouhlasí – znaménko „–“ 

Pojem, o kterém se chtějí dozvědět více – znaménko „?“ 

 

 

Zajímavé odkazy k tématu slovních úloh: 

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

 

Příklady a úlohy z matematiky 
Příklady a slovní úlohy z matematiky Vám umožňují procvičit si znalosti z matematiky v příkladech z běžného 
života a také typicky školní příklady. Sbírka příkladů vzniká díky naším zvědavým uživatelům, kteří nám posílají 
cca 10 příkladů denně. Díky nim jsme se stali největší internetovou databází řešených příkladů v Česku a na 
Slovensku. 
 
Příklady trénují pochopení, překlad do matematické řeči (např. do rovnice), její vyřešení, kontrolu správnosti, 
zhodnocení. Vyberte si téma, kterou chci přepočítat a zdokonalit se. 

 

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

https://www.matika.in/cs/category.php?category=slovna 

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

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

http://www.oscio.cz/scio-testy/osp/navody/naucte-se-resit-slovni-ulohy-rychle-39/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nMI7DmS8Th4 

https://www.hackmath.net/cz/slovni-ulohy
https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/slovni-ulohy-na-rovnice
https://www.matika.in/cs/category.php?category=slovna
https://www.priklady.eu/cs/matematika/slovni-ulohy.alej
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy
http://www.oscio.cz/scio-testy/osp/navody/naucte-se-resit-slovni-ulohy-rychle-39/
https://www.youtube.com/watch?v=nMI7DmS8Th4



