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   Pozvánka na ukázkovou „hodinu“ metody  ABAKU   

v rámci platformy v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti    

k projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 

 

Datum:   10. 10. 2018  

Čas:    13:00 až 18:00 hodin 

Místo:  Gymnázium Sokolov, Husitská 2053 

Kapacita:  max. 30 osob (občerstvení pro účastníky je zajištěno) 

 
Č.j.: 10333/SK/18 

 

ABAKU 

Abaku je funkční a flexibilní prostředek pro učení matematiky. Tato metoda nabízí osvědčený, hravý a 
poutavý aritmetický obsah pro základní a střední školy navržený tak, aby odpovídal všem potřebným 
standardům. Plná kompatibilnost s různými styly a směry výuky matematiky v celé její šíři (včetně 
geometrie, algebry atd.) je zaručena její neutrálností a modulárností. A protože řeč čísel je jazyk, který 
máme všichni společný, Abaku je univerzálním nástrojem bez ohledu na jazykové dovednosti dětí. 

Hlavní principy metodiky Abaku 

 Abaková rovnost: v této metodice vycházíme z tzv. abakové rovnosti mezi číselným výrazem, 
který obsahuje právě jednu početní operaci, a jeho hodnotou (výsledkem). Např. jde o rovnost 
1+1=2 

 Bez znamének: výjimečnost metodiky spočívá v práci bez použití matematických znamének. 
Žáci si je při praktickém počítání pouze představují a znaménka se ukazují až při vyhodnocování 
rovností anebo je používají v souladu s metodikou Abaku. 

  Aritmetické čtení: žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel rozpoznat rovnost a 
další souvislosti. To vede k rozvoji schopnosti sebevzdělávání a následně k významnému 
zlepšení duševní a praktické schopnosti práce s čísly. Jedná se vlastně o jistou obdobu rozvoje 
čtení - když si dítě osvojí jednotlivá písmena a princip jejich skládání do slov, získá tím 
automaticky nástroj, aby se dalším čtením samo rozvíjelo. 

 Cílem metodiky není vyhledávat talenty v kolektivu dětí, ale naopak zapojit celý kolektiv. Široké 
možnosti diferenciace obtížnosti přinášejí prospěch  jak těm nejsilnějším, tak těm nejslabším 
žákům. 
 

Více o metodě se dozvíte na http://abaku.org/cs/ 

 
Potvrzení účasti zašlete, prosím, na e-mailovou adresu michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz    

nejpozději do 30. 9. 2018.  

http://abaku.org/cs/

