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Úvodní slovo
Jako spousta jiných učitelů si neustále kladu otázky: „Lze učit matematiku lépe?, Jak
přesvědčit žáky, že matematika je úžasná věda? Jak je získat ke spolupráci při objevování pro
ně nových matematických poznatků?“. Odpovědi stále hledám a jsem si jistá, že jde o
nekonečný proces.
Jednou z cest, kterou jsem začala a se kterou mám velmi dobré výsledky, je zavádění
moderních informačních technologií do výuky. Žáci dnešní doby považují výpočetní techniku
za naprosto normální a běžnou věc, proč ji tedy nevyužít?
Již před 20 lety jsem stála u zrodu tehdy úplně první počítačové učebny na jedné ze
základních škol v Českém Těšíně, kde jsem působila celkem 13 let. Postupně jsme nakupovali
výukové programy (především firem Terasoft a Pachner) do různých předmětů včetně
matematiky. Ačkoliv se většinou jednalo o programy, ve kterých si žáci volí vlastní tempo
práce, programy se zpětnou vazbou, s možností tisku výsledků apod., zjistila jsem, že tudy
cesta (myslím tím zavádění ICT do výuky) nevede. Mnozí učitelé se totiž domnívali, že spustíli žákům nějaký výukový program, mají vystaráno na celou vyučovací hodinu. Opak je
pravdou. AKTIVNÍ ROLE UČITELE JE NENAHRADITELNÁ. Samozřejmě tyto programy
nezatracuji, jsou velmi dobrým prostředkem k zopakování učiva hravou formou. Učitel, aniž
by musel psát se žáky písemnou práci, získá rychle představu o tom, jak žáci daný problém
pochopili. V žádném případě však tyto programy nezastoupí roli učitele!
Ve své práci bych chtěla ukázat jiný typ programů, ve kterých je sice nutná pečlivá
příprava učitele, ale ve spojení s interaktivní tabulí lze s nimi dosáhnout v hodinách velmi
hezkých výsledků. Dnes již devět let působím na střední odborné škole Obchodní akademii
v Českém Těšíně, proto se ve své práci zaměřím na učivo matematiky střední školy, přesto je
většina informací přenositelná i na školu základní.
Co tedy kromě klasické tabule potřebuji k výuce matematiky? INTERAKTIVNÍ TABULI,
DATAPROJEKTOR, POČÍTAČ, freewarový program a hlavně chuť a čas si takové hodiny
připravit.
Prosím o dodržení mých autorských práv ke všem materiálům uvedených v následujícím
textu.

Autorka textu
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1 ICT V HODINÁCH MATEMATIKY
Interaktivní tabuli Smart Board používám v matematice ve všech oblastech, kde je třeba
grafické znázornění. Žáci mají velice často problémy s představivostí, s přesností rýsování či
s pouhými náčrty a popisy matematických situací.
Existují programy, které žákům pomohou danému učivu porozumět. Tyto programy lze použít ve
výuce přímo. Vynikající je spojení s interaktivní tabulí, kdy program ovládáte přímo u tabule pouhým
dotykem, řešený problém se zobrazuje na velkou plochu, máte možnost pomocí popisovačů
doplňovat popř. zvýrazňovat informace. Používáte-li přímo daný program, jste často omezeni tím, co
program nabízí.
Výhodnější je si hodiny připravit dopředu a „ušít “ si je na míru. Ve své práci chci představit
prezentace zpracovávající téma kvadratických funkcí pro žáky 2. ročníků střední odborné školy
vytvořené v programu Smart Notebook pro interaktivní tabuli SmartBoard. Ke tvorbě grafů jsem
použila vynikající freewarový program MatMat 0,5 a pomocí digitalizace vytvořené grafy přenesla do
Notebooku (popsáno dále). Abych pozornost žáků udržela co nejdéle (ideální je po celou hodinu),
připravila jsem pro žáky pracovní listy, které přesně navazují na prezentace a pro zpestření a
zopakování učiva didaktické hry v programu Smart Notebook. Díky přesně zakresleným grafům
funkcí v pracovním sešitě a prezentacích nedochází ze strany žáka nebo učitele ke zkreslení průběhu
funkcí a minimalizují se tak chyby, o úspoře času ani nemluvě.
Vzhledem k tomu, že u tabule vždy „kliká“ pouze jeden člověk, jsou pracovní listy velkým
přínosem. Díky tomu, že přesně kopírují situaci znázorněnou na tabuli, žáci se během hodiny ve
výkladu „neztrácejí“, jsou nuceni udržovat pozornost, ale prvek interaktivity je využíván neefektivně.
V této souvislosti mě napadá zcela nové řešení, bohužel spojené s nemalými finančními nároky, a to
využití tabletů spolu s interaktivní tabulí.
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2 SMART NOTEBOOK
Program Smart Notebook představovat nemusím. Chci pouze vysvětlit, proč se jako „klíště“
držím verze 9.47, ačkoliv existuje i verze 11. Všechny prezentace zpřístupňuji svým žákům v on-line
prostředí Moodle. Žáci si mohou učivo projít znovu v rámci domácí přípravy. V prezentacích jsou
uvedena řešení, což ocení zejména žáci, kteří během výkladu ve škole chyběli. Ve všech prezentacích
jsou zobrazeny správné výsledky (uschovány pod barevným políčkem s nápisem řešení, nebo jsou
schovány pod roletou či stačí potáhnout za šipku s nápisem graf). Aby si žáci mohli prezentace
spustit, potřebují pouze volně šiřitelnou aplikaci SmartNotebookViewer, kterou si stáhnou
z prostředí Moodle a škola nemusí řešit problémy s licencemi. Tato aplikace umožňuje žákům si
prezentace pouze prohlížet, všechny aktivní prvky jsou zachovány.
Ve škole máme dvě interaktivní tabule Smart Board. Ostatní třídy jsou vybaveny dataprojektory
a počítači. Pokud se stane, že se zrovna nedostanu do třídy s interaktivní tabulí, mám na ostatních
počítačích nainstalovaný SmartNotebookViewer, a tak své přípravy spustím na kterémkoliv počítači
ve škole (bohužel bez přímé interaktivity).
Poznámka: Součástí aplikace Notebook je Galerie, ve které lze najít flash soubory
k matematickým funkcím. Na obrázku je flash soubor ParabolicFunctions, který vykresluje graf
kvadratické funkce v závislosti na změně parametrů a, b, c. Ve svých prezentacích ho nemám
zahrnutý, ale používám ho při závěrečném opakování učiva.
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3 PROGRAM MATMAT 0,5
Program MATMAT je volně šiřitelný program dostupný v licenci freeware na
http://www.slunecnice.cz/sw/matmat/.
Umožňuje nejen sestrojit graf funkce zadaný předpisem, ale spočítat i první derivaci a
tečnu ke grafu ve zvoleném bodě (včetně sestrojení grafu) a určit Taylorův polynom (stupeň
polynomu si volí uživatel). U grafu lze nastavit tloušťku a barvu grafu, osy je možné
posunout. Můžete vypnout zobrazování číselných hodnot na osách. Nevýhodou je to, že
nelze změnit měřítko jen na jedné z os.

Program umožňuje tisk grafů nebo jejich uložení jako obrázek ve formátu bmp. Při
přenosu grafů do svých prezentací jsem použila možnosti digitalizace v programu Smart
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Notebook. Výsledný graf zpracovaný v programu MatMat si pomocí „foťáčku“ jednoduše
přenesu do Notebooku, kde s ním pracuji dál jako s objektem – měním velikost, průhlednost,
mohu ho otáčet, popisovat, atd.), měnit definiční obor nebo obor hodnot jednoduše
překrytím části grafu bílým políčkem a následným seskupením objektů.

Při zadání předpisu funkce do programu MatMat je třeba dodržet určitá pravidla.
V následující tabulce uvádím pár příkladů.
funkce

yx
x 1
y
x3
y  x2  4x  3
2

y x

X^2
(x+1)/(x-3)
ABS(x^2-4*x+3)

yx
y  ln x
y  log x
y  log 5 x

-1*x^(1/2)
1/x^3
ln x
ln x/ln 10
ln x/ln 5

y  e x
y  sin x

e^(-x) nebo (1/e)^x
sin x

3
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MATMAT

4

KVADRATICKÉ FUNKCE
4.1 Dostupnost materiálu

Materiál vytvořený pro žáky 2. ročníků na podporu výuky kvadratických funkcí. Obsahuje
prezentace, pracovní listy pro žáky, opakování formou hry a řešení ve formátu pdf. Vše je dostupné
pro pedagogickou veřejnost v prostředí Moodle na :
http://moodle.obaka-cestesin.cz/course/category.php?id=25.

Vstoupit do kurzu můžete v roli hosta. Klíč ke vstupu dostanete obratem, napíšete-li mi na
jk@obaka-cestesin.cz.
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Po zadání hesla se dostanete do kurzu. Jeho strukturu vidíte na následujícím obrázku.
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4.2 Ukázky materiálu
Prezentace vytvořené pro interaktivní tabuli SmartBoard především podporují výklad učitele. Na
prezentace přímo navazují pracovní listy, do kterých si žáci dělají poznámky. Obě části lze použít
samostatně, doporučuji používat současně. Jsou rozděleny do 5 částí. Neznamená to 5 vyučovacích
hodin. Tempo je vždy nutné přizpůsobit úrovni žáků. V případě potřeby přidat příklady na procvičení.
Materiál neobsahuje prakticky žádnou teorii, pouze ukázkové příklady odstupňované podle
obtížnosti.
Ukázky z mojí práce:
Na začátku každé hodiny je dobré v krátkosti zopakovat učivo z hodin předešlých. Máte-li
dopředu opakování připravené, neztrácíte čas nákresy na tabuli, stačí je promítnout. Žáci si nic
nezapisují, pouze přiřazují ke každému grafu správný zápis funkce a vysvětlují proč. Správné odpovědi
jsou schovány pod růžovým políčkem.

Při výkladu nového učiva (tentokrát o posunech funkcí) stačí mít dopředu připraven průběh
základní funkce y = x2. Žáci si nejprve spočítají pár funkčních hodnot pro zadané funkce, vyznačí
vypočítané body do souřadnicového systému (stejný mají připravený v pracovním listě) a zkusí
načrtnout průběhy funkcí. Zjistí, že dochází k posunu základního grafu nahoru nebo dolů ve směru osy
y. Že tomu tak skutečně je, je přesvědčím velmi jednoduchým úkonem na interaktivní tabuli. Obtáhnu
perem graf základní funkce a prstem posunu správným směrem. Všechny body, které jsme spočítali
pro danou funkci a znázornili, leží na grafu. Velmi názorné i pro ty, kteří nemají představivost; velmi
jednoduché na ovládání.
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Porovnejte, jak vypadá snímek na prezentaci s pracovním listem žáka.

Jiný typ úlohy. Žáci mají určit z grafu správný předpis funkce. Situaci pomocí interaktivní tabule lze
velmi snadno vysvětlit. Graf si obtáhneme a posuneme na startovní pozici, tj. na osu x. Potom část,
která je překlopená díky absolutní hodnotě, překlopíme dolů a získáváme základní funkci y = x2 – 3.
S touto funkcí dále pracujeme, dáme do absolutní hodnoty a nakonec posuneme o 2 nahoru (viz druhý
obrázek). Správné řešení y = x 2  3  2 je skryto pod růžovým obdélníčkem.

V další úloze jde o nacvičení situace, jak umístění absolutní hodnoty ovlivňuje graf funkce. Vede žáky
k tomu, aby si uvědomili, že vždy vycházejí ze základní funkce (bez absolutní hodnoty). Pak jen stačí
obtáhnout požadovanou část grafu a převrátit nahoru (u funkce vlevo) nebo doleva (u funkce vpravo).
Rychlé, velmi efektivní. Řešení je v prezentaci tentokrát dostupné po kliknutí na slovo Řešení.
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připraveno v prezentaci:

nákres učitele v hodině:

pracovní list žáka:

Po nacvičení žáci sami sestrojují graf funkce. V pracovním listě mají dostatek místa na pomocné
výpočty (určení vrcholu paraboly, průsečíků s osami). Výsledek kontrolujeme společně (v prezentaci
stačí vytáhnout šipku s řešením).
pracovní list:
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prezentace - výsledek je schovaný, k jeho zviditelnění stačí pouze potáhnout šipku doleva

Na závěr učiva následuje zobecnění, jak se bude měnit graf funkce na základě změn parametrů.
V prezentaci je každá část a) až f) na jiném snímku, výsledný graf je opět možné pomocí šipky
vytáhnout. Zde vidíte pracovní list žáka.
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4.3 Didaktické hry
Během hodiny samozřejmě nelze používat pouze interaktivní tabuli a pracovní sešit. Občas je
dobré dataprojektor vypnout, vrátit se ke klasické tabuli, kombinovat výklad učitele se samostatnou
nebo skupinovou prací žáků. Hodinu osvěží didaktické hry. Navíc slouží k zopakování a upevnění
probíraného učiva zábavnou formou.
První hra je na zopakování základních vlastností funkcí, které žáci mají znát z 1. ročníku.
Doporučuji předem, než se začnou probírat kvadratické funkce. Žáci mají znát pojem funkce, umět
určit definiční obor, obor hodnot, monotónnost, omezenost, sudost, lichost a funkční hodnoty z grafu
funkce, umět výpočtem určit definiční obor a funkční hodnoty v daných bodech a dokázat sestrojit
konstantní a lineární funkce včetně funkcí s absolutní hodnotou. Hra je určena pro celou třídu. Žák si
vybere číslo otázky. Kliknutím na číslo se zobrazí otázka. Pokud žák odpoví správně, políčko s daným
číslem se odsune a odkryje se tak část obrázku. Pokud odpoví špatně, políčko zůstává zakryto. Žáci
mají přijít na jméno významného matematika, jehož portrét je na obrázku. Navíc jsou v obrázku
uloženy významné indicie, které vedou k řešení (konkrétně bysta matematika, jeho jméno v rodném
jazyce, mapa Řecka se zvýrazněným ostrovem, kde se matematik narodil grafické znázornění
Pythagorovy věty, atd.).
Úvodní strana:

V případě špatné odpovědi je možné zakrýt políčko červeným křížkem. K takto označené otázce je
možné se vrátit, až budou vyčerpány ostatní otázky. Hra končí odhalením matematika. Max 20 minut.
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Ukázky úkolů:

Odpovědi nejsou záměrně označeny pomocí a), b), c) a d). Žák musí nejen znát správnou odpověď, ale
musí se umět správně vyjádřit (používat matematické pojmy). Pokud je nezná, jeho odpověď (i když je
správná) není uznána. Kliknutím na zvolenou odpověď se žák dozví, zda odpovídal správně či nikoliv.
Z toho důvodu je vhodné prezentace s hrami využít i v rámci domácí přípravy. Platí i pro druhou hru.

Stránka 15 z 21

Druhá hra je inspirována televizní soutěží AZ Kvíz. Hra je určena pro celou třídu. Žáci hrají
proti učiteli. Žák si vybere číslo otázky. Kliknutím se dostává k otázce. Pokud odpoví špatně,
políčko se značí červenou barvou. Cílem je získat co nejvíce políček se zelenou barvou, značící
správnou odpověď. Po využití všech možností hra končí výhrou třídy (spojí-li všechny strany
trojúhelníku zelenou barvou) nebo výhrou učitele. Cca 10 - 15 minut.
Po skončení hry samozřejmě doporučuji projít všechny špatně zodpovězené otázky a znovu
problematiku vysvětlit.
Úvodní strana:

Ukázka úkolů:
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4.4 On-line prostředí
E-learningové prostředí má obrovské výhody. Žáci mají přístup ke všem materiálům z prostředí
domova, mohou si všechny materiály prohlížet vlastním tempem, „zopakovat“ si hodinu. Po probrané
hodině zpřístupňuji i výsledná řešení úkolů, což ocení žáci, kteří něco v hodině nestihli nebo ti, co
právě chyběli. Odpadá půjčování si sešitů a výmluva, že „jsem minulou hodinu chyběl a nevím, co se
probíralo v dané hodině“. Škola umožňuje žákům přístup k počítači a Internetu každý den mimo
výuku, odpadají i výmluvy typu „nešel mi počítač“, „vypadl nám Internet“, apod.
Důležitou součástí kurzu pro žáky jsou i on-line testy. Výhodou je, že žáci okamžitě vidí, zda
odpovídali správně nebo ne. Učitel může zadat i vysvětlení, proč je daná odpověď špatná, může zadat
počet opakování testu a časové prodlevy mezi jednotlivými testy, může zadat parametry pro
známkování, atd.
On-line kurz umožňuje učiteli sledovat činnost žáků v jeho kurzu, výsledky testů a tak ihned
v dalších hodinách přizpůsobit výklad svého učiva.
Ukázka z jednoho testu (včetně vyhodnocení odpovědí):

Stránka 17 z 21

Stránka 18 z 21

4.5 Zdroje na Internetu
Vzhledem k tomu, že pracovní listy neobsahují prakticky žádnou teorii, pouze praktické příklady,
mají žáci možnost kliknutím na odkaz v prostředí Moodle přejít na www stránky, kde je celá teorie
kvadratických funkcí dobře vysvětlena.
Moodle:

www:
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Závěrečné slovo
Cílem mojí práce bylo ukázat, jak je možné využívat ICT a především interaktivní
tabuli ve výuce matematiky.
Čerpala jsem z vlastních zkušeností s interaktivní tabulí Smart Board nabytých během
osmi let. Na počátku této cesty bylo absolvování volitelného modulu P-MAT v rámci
SIPVZ. Bohužel dnes taková možnost neexistuje. Z vlastních zkušeností vím, jak důležité je
umět učitele pro práci s ICT nadchnout. Já měla obrovské štěstí na vynikajícího lektora.
Dnes se snažím své znalosti předat dál. V rámci DVVP mám akreditované kurzy
„Interaktivní výuka matematiky“, „Cabri geometrie ve výuce matematiky“ a připravuji
kurz „Matematika s Geogebrou“.
Ačkoliv patřím k zapáleným uživatelům interaktivní tabule a nad přípravami strávím
hodiny a hodiny času, nepovažuji klasickou tabuli za přežitek. Naopak. Používání
interaktivní tabule za každou cenu škodí. Používejme ji jedině tehdy, jestliže využíváme
to, co je obsaženo přímo v jejím názvu – tedy interaktivitu. Poučky a definice, úpravy
výrazů, řešení rovnic a nerovnic početně,…nemusím promítat dataprojektorem, na to mi
stačí klasická tabule. Musíme si uvědomit, že interaktivní tabuli nepoužíváme jenom my,
ale spousta dalších učitelů a žáci tím mohou být přesyceni. Nemluvě o tom, že pokud se
několik vyučovacích hodin dívají pouze na promítaný obraz, značně jim zatěžujeme zrak a
způsobujeme jejich únavu. Doporučuje se občas dataprojektor vypnout a formy práce
během hodiny střídat.
Pevně věřím, že i má práce s praktickými návody bude pro některé vyučující inspirací.
Přeji všem, které má práce zaujala, hodně trpělivosti při přípravě a radosti z dobře
odučených hodin.
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