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Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (11) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 8. 12. 2020 

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Šebestová Marcela (ZŠ Poříčany), Šindelářová Orleana 

(ZŠaPrŠ ČB), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 

5 ZŠ. 

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Horová Jarmila (ZŠ Poříčany), Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), 

Mertlíková Jana (ZŠ TGM Poříčany), Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Program: 

1) Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

2) Aktuality od účastníků 

3) Zlomky, odborný garant Mgr. Gabriela Rákosníková 

4) Závěr, další postup 

 

Ad 1) Zahájení, přivítání, Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. webové 

stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/  

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/. 

Vzhledem k ukončení členství paní Mgr. Kaiferové, dosavadní předsedkyně pracovní skupiny, bylo nutné 
vybrat novou osobu pro tuto funkci.  Účastníci jednomylsně zvolili  Ing. Marcelu Šebestovou ze ZŠ 
Poříčany. 

Poté paní Soukupová rozdala účastníkům hru „Peníze a nebo život“, která se zaměřuje na posílení finanční 
gramotnosti u dětí. Zároveň představila účastníkům společný projekt pro třídní kolektivy základních škol 
z českobrodska - „KNIHA INSPIROVANÁ ČESKOBRODSKEM“ (leták viz příloha č. 1 zápisu), a to v rámci 
pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.  

Navrhla, že by se kromě tohoto projektu mohlo uskutečnit i podobné setkání žáků našich škol, které by 
hravou formou rozvíjelo i matematickou gramotnost. Účastnici se připojili  k návrhu. Předaná hra může 
sloužit jako inspirace např. ke klání o titul „Stratég rodinných financí“ pro kolektivy škol. Přesný název a 
podmínky budou  předmětem následujícího jednání pracovní skupiny dne 12. 1. 2021. Ukončení aktivity 
by bylo vhodné v červnu 2021. Další nápad je vytvořit Českobrodské bankovky, které by se ve hře mohly 
použít. 

Pro příští jednání: 

- vyzkoušet hru, inspirovat se 
- vlastní úkoly pro hru 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
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- harmonogram (třídní kolo?, školní kolo?, finále) 
- časový rozsah 
- věkové zaměření 
- velikost zapojených týmů 
- motivační ceny mimo titulu (např. výlet do iQALANDIE, vstupenka na festival, setkání)   

 
Ad 2)  Aktuality účastníků 
Účastníci sdíleli aktuální zkušenosti především z distanční výuky. 
 

Ad 3) Zlomky, odborný garant Mgr. Gabriela Rákosníková 

Paní Rákosníková představila účastníkům webové stránky https://gramotnosti.pro/ - jsou zde články, texty 
o čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. 

Paní Rákosníková vyzvala účastníky, aby sdělili, co je napadne, kdy se řekne slovo „Zlomky“. Padalo 
spoustu nápadů – „koláč, čokoláda, dělení, preciznost, část, celek, kreslení – znázorňování, má rád 
zlomky/nemá rád …“ 

„Kde se zlomky používají?“ 
- Obchod – cena – nákup 
- Recepty – vaření 
- Vzdálenost 
- Čas 

Děti v dnešní době nemají žádné prožitky se zlomky z běžného života, nebo jen velmi málo. Proto již od 
MŠ se děti zlomky učí, aby jim porozuměly. 

Paní Rákosníková představila webové stránky https://www.h-edu.cz/, které byly vytvořeny v rámci 
distanční výuky. Jde o třídenní on-line kurz na pochopení zlomků pro žáky 5.- 9.tříd – „Naučte děti zlomky, 
než se vrátí do školy“. Paní Vokřálová kurz absolvovala a myslí si, že je kurz spíše pro děti, které mají 
matematickou představivost. 

Učebnice od Frause – není to jen otrocké počítání, ale více se zaměřuje na logiku. Doporučení mít učebnice 

i na počítači.  

Na webových stránkách http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/zlomky (Hejného metoda) je text o 
zlomcích viz příloha č. 2 zápisu. 

Účastníci se shodli, že obecně je pochopení zlomků pro děti dost obtížné. Pro zapamatování používají 
učitelé různé pomůcky - obrázky, koláče, čokoládu, kreslení. Některé děti nechápou, proč se zlomky učí. 
Musí se jim ukazovat praktické příklady ze života.  

Na závěr vyzvala paní Rákosníková účastníky ke shrnutí svých zkušeností s výukou zlomků. 

Paní Šindelářová – děti mají rády, když se v matematice vrací k různým tématům. Se zlomky mají 

problémy. Pomáhá, když dostanou úkol samy vysvětlit, jak vůbec zlomek vypadá, co zobrazuje.  

Paní Vokřálová – jakmile pochopí jedno dítě, již tím motivuje další děti, pro které je pak pochopení látky 

snazší. 

Paní Vomáčková – někdy dětem, kteří látku nepochopí, velmi pomůže, když jim dvě tři slova řekne 

spolužák, který již látku umí – děti mají svou mluvu a rozumí si. 

Paní Děkanová – někdy skutečně pomůže, když děti, které látku chápou ji pak vysvětlí ostatním dětem. 
 
Ad 4) Závěr, další postup 
Příští setkání bude 12. ledna 2021 od 14:15 hod. Pozvánky budou zaslány e-mailem.  
 

https://gramotnosti.pro/
https://www.h-edu.cz/
http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/zlomky
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Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  
 
Zapsala: Gabriela Vraj, Samira Goldšmídová, Gabriela Rákosníková 
 
V Českém Brodě 8.12.2020 
 
Přílohy:  

1) Leták – Kniha Českobrodska 
2) Zlomky (prof. Hejný) 
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Příloha č. 1 – Leták – Kniha Českobrodska 
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Příloha č. 2 
 

ZLOMKY 
Zlomky znali již staří Babyloňané. Více než tisíc let poznávali jen zlomky kmenové, tj. 1/2, 1/3, 1/4, … Proto 
i my s těmito zlomky seznamujeme děti již od první třídy 
Zlomky – Utváříme představu o zlomku od části celku k číslu  
Zlomky znali již staří Babyloňané. Více než tisíc let poznávali jen zlomky kmenové, tj. 1/2 , 1/3 , 1/4 , …* 
Proto i my s těmito zlomky seznamujeme děti již od první třídy. 

* Z typografických důvodů používáme pro zápis zlomků šikmé lomítko. Děti se však setkávají v našich 

učebnicích se standardním zápisem zlomku:  

Mateřská škola 
I dítě předškolního věku běžně slyší, že maminka kupuje půlku chleba, že pojedeme čtvrt hodiny, že 
skončila první třetina zápasu. Hlubší porozumění těmto slovům dítě získá, když samo dělí lentilky nebo 
koláč mezi dva nebo i více kamarádů. 
Lentilky dělí rozdělováním „jedna tobě, jedna mně, jedna tobě…“. Když je lentilek lichý počet, dostane 
kamarád o jednu více. Zjistíme to, když lentilky seřadíme do dvou zástupů vedle sebe. 
Koláč dělí dítě krájením. Jedno dítě krájí a druhé si jako první volí svoji polovinu. I dělení koláče na čtvrtiny 
umí více předškoláků. S dělením koláče na třetiny je to složitější. 
Zeptá-li se dítě rodiče, co je to pětina, řekneme mu, že když koláč spravedlivě rozdělíme mezi pět dětí, 
každý dostane jednu pětinu. Když se předškolák neptá, nic mu o zlomcích neříkáme, ani jej na tento jev 
neupozorňujeme. Snaha o předčasné vyučování dítěte může v jeho mysli vyvolat nechuť, ne-li odpor ke 
zlomkům. 
 

1. a 2. ročník 
Slova „rozpůlit“ a „polovina“ jsou vstupní branou do světa zlomků. Najít střed proužku papíru je totéž, co 
rozdělit proužek na poloviny. 
Každý žák dostane proužek papíru a tužkou na něm vyznačí střed. Pak přeložením proužku zjistí, jak se 
mýlil. Úlohu mnoho žáků chápe jako výzvu naučit se najít střed. Ve svém vědomí tak propojují polovinu a 
střed, aritmetiku a geometrii. 
Úloha o dělení zvířátek do tří stejně silných družstev dává žákům zkušenost se zlomkem třetina, o čtvrtině 
se mluví v souvislosti s hodinami, na konci druhého ročníku žák zjišťuje, kolik dní je pětina června a kolik 
šestina června. 
 

3. a 4. ročník 
Na začátku třetího ročníku můžeme dětem nabídnout následující úlohy. Děti pracují se zlomky, 
pojmenovávají je, ale ještě nezapisují. Dříve se učí jim porozumět a pak až zapisovat.

 
Úloha 1: Polovina tyče je natřena na modro, čtvrtina na zeleno a zbytek na červeno. Jak dlouhá je modrá 
a jak červená část, když celá tyč měří a) 20, b) 60, c) 72 centimetrů? 

Důležité zde je, že se děti seznamují s polovinou a čtvrtinou na jiném modelu, než jsou lentilky nebo pizza. 
Na obrázku vnímají, že dvě čtvrtiny jsou jako polovina. Když dáme dětem tyč nebo její obrázek, můžeme 
pracovat i s její skutečnou délkou a řešení mohou děti zjistit, nebo ověřit měřením.
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Úloha 2: Čtvrtina tyče je natřena na modro, zbytek na zeleno. Jak dlouhá je modrá část a jak celá tyč, když 
zelená část měří a) 30, b) 60, c) 45, d) 21, e) 42, f) 63 centimetrů? 

V zadání úlohy se mluví jen o čtvrtině, ale žák pracuje se zelenou částí, což jsou tři čtvrtiny. Tedy známe 
délku tří čtvrtin. Když si dítě nakreslí obrázek tyče a vyznačí čtvrtiny, jednu z nich obarví na modro, uvidí, 
že zelená část má tři čtvrtiny, tedy danou délku rozdělí na tři stejné části, a tak dostává čtvrtinu.

 

Ve čtvrtém ročníku začínáme zlomky zapisovat čísly. Žáci řeší i úlohy, které řešili písaři starého Egypta. Ti 
uměli zapisovat jenom kmenové zlomky a například zlomek 2/3 nevnímali jako část celku, ale jako jeden 
díl při dělení dvou chlebů mezi tři podílníky. Chleby dělili tak, že každý dostal úplně stejné kusy, těch kusů 
bylo co nejméně a byly různé. Nikdo neměl dva kusy stejné. Na obrázku vidíme, jak to dělali. 

 

Tedy každý podílník dostává 1/2 + 1/6 chleba. Žáci řešením úlohy odhalí rovnost 2/3 = 1/2 + 1/6.Podobně, 
když dělí 3 chleby mezi 5 podílníků, nebo 2 chleby mezi 5 podílníků, odhalí žáci rovnosti 3/5 = 1/2 + 1/10 
a 1/3 + 1/15.

 

Žáci se takto naučí rozkládat zlomky na součet kmenových zlomků. Sčítání a odčítání zlomků odhalí pomocí 
čokolády. 

Úloha 3: Pomocí čokolády vypočítej a) 1/3 + 1/4 , b) 1/3 – 1/4 

 

Čokoláda obsahuje 12 . 1/3 čokolády je jeden řádek, tedy 4 . 1/4 čokolády je jeden sloupeček, 

tedy 3 . 

4 + 3 = 7. Ale 1 = 1/12 čokolády. 
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Tedy a) 1/3 + 1/4 = 7/12; b) 1/3 – 1/4 = 1/12.

 

Úloha 4: Čtverec na obrázku je rozdělen na 4 části. Obvod žlutého čtverce je 8 cm, obvod zeleného čtverce 
je 4 cm. Zjisti, jakou částí obsahu celého čtverce je a) zelený čtverec, b) obdélník složený z modrého a 
zeleného pole, c) žlutý čtverec, d) modrý obdélník. 

 

Žák si může obrázek překreslit na čtverečkovaný papír. Ví, že strana žlutého čtverce je 2 a zeleného 1. 
Nakreslí tedy čtverec 3 × 3 a rozdělí jej stejně jako na obrázku. Zbytek je již jednoduchý.

 

Úloha 5: Podobný obrázek jako je ten z úlohy 4, ale rozměry má jiné. Víme, že obvod růžového obdélníku 
je 16 cm a obvod obdélníku složeného z modrého obdélníku a zeleného čtverce je 20 cm. Dále víme, že 
obsah žlutého čtverce je 9/16 obsahu celého čtverce. Zjistěte, jakou částí celého čtverce je modrý 
obdélník. 

Žák může použít metodu pokus-omyl. Protože růžový obdélník má obvod 16 cm, jsou jeho rozměry 1 × 7, 
nebo 2 × 6, nebo 3 × 5. Budeme tedy vyšetřovat tři uvedené případy. 

Řešení: 
Úloha 1:  
a) modrá 10 cm, červená 5 cm; 
b) modrá 30 cm, červená 15 cm; 
c) modrá 36 cm, červená 18 cm. 
 
Úloha 2:  
a) celá tyč 40 cm, modrá 10 cm; 
b) celá tyč 80 cm, modrá 20 cm; 
c) celá tyč 60 cm, modrá 15 cm; 
d) celá tyč 28 cm, modrá 7 cm; 
e) celá tyč 56 cm, modrá 14 cm; 
f) celá tyč 84 cm, modrá 21 cm 
 
Úloha 3: Řešení bylo součástí textu. 
 
Úloha 4:  
a) 1/9; 
b) 1/3; 
c) 4/9; 
d) 2 

Úloha 5: Modrý obdélník zabírá 3/16. 

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/zlomky#block-description-4
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5. a 6. ročník 
V pátém ročníku ke sčítání zlomů používáme i ciferník.

 

Úloha 6: Vypočítej pomocí ciferníku a) 1/2 + 1/6, b) 2/5 + 1/2

 

Zlomek je nástroj na práci s částmi. Není to nástroj jediný. Druhý takový nástroj jsou desetinná čísla. To, 
že 1/2 = 0,5 a 3/4 = 0,75, znají již čtvrťáci. Teď přichází náročnější úlohy na propojení zlomků a 
desetinných čísel.

 

Úloha 7: Na číselné ose vyznač čísla 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 1/6 a 5/6. Zjisti, do kterého z intervalů tvého 
obrázku padne číslo: a) 0,1; b) 0,2; c) 0,3; d) 0,4; e) 0,5; f) 0,6; g) 0,7; h) 0,8; i) 0,9; j) 0,33; k) 0,34. 

Řešení: 
Úloha 6:  
a) 1/2 je 30 minut a 1/6 je 10 minut = 40 minut, což je 40/60 = 2/3 
b) 2/5 je 24 minut a 1/2 je 30 minut = 54 minut, což je 54/60 = 9/10 
 
Úloha 7: Seřazená čísla: 0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1. 
a) mezi 0 a 1/6; 
b) 1/6 a 1/3; 
c) 1/6 a 1/3; 
d) 1/3 a 1/2; 
e) 0,5 = 1/2; 
f) 1/2 a 2/3; 
g) 2/3 a 5/6; 
h) 2/3 a 5/6; 
i) 5/6 a 1; 
j) 1/6 a 1/3; 
k) 1/3 a 1/2. 
 

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/zlomky#block-description-5

