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Letní škola - příklady dobré praxe s matematickou gramotností 

srpen 2019- Cyklus seminářů zaměřen na podporu matematické gramotnosti 

Termín: 12. – 16. 8. 2019 

Místo konání: Penzion Ve Skále Loket 

Zábavná matematika (12. 8. 2019) 

Seminář nabídne účastníkům nové náměty pro zvýšení zájmu o matematiku formou soutěží. Bude zvolena forma 

skupinové soutěže, která se hodí do prostředí jedné školy i mezi školami v blízkém regionu. Název Zábavná 

matematika vystihuje cíl: problémové úlohy budou navazovat na předchozí historické úlohy, logické hry I 

matematické přesahy, které se tak stanou více přirozené. Nepůjde jen o výpočty, ale i o skládanky a další 

algoritmické úkoly. Jako téma do soutěží budou zahrnuty i hlavolamy, šifry, algebrogramy včetně přínosu pro logické 

analýzy, důraz na rozbor textu a čtenářskou gramotnost.  

(Lektorka: PaedDr. Jana Michaliková) 

 

Historie matematiky (13. 8. 2019) 

Seminář vychází z historického pojetí matematiky. Účastníci budou seznámeni s několika matematickými osobnostmi 

historie a jejich přínosem napříč matematickými oblastmi (geometrie, algebra, matematická analýza, …). Historické 

úlohy se vyskytují v učebnicích, aniž by jim byla věnována pozornost, přičemž se velmi často jedná o zajímavé 

příklady s velkým edukativním přínosem.  

(Lektor: RNDr. Jiří Widž) 

 

Prostorová představivost (14. 8. 2019) 

Vymezení prostorové představivosti a různé přístupy k ní. Účastník se seznámí především s pracemi Kuřiny, Molnára, 

Gardnera a jiných. Dalším cílem této části je vyzdvihnout význam prostorové představivosti především s pohledem 

do budoucna, například ve spojitosti s Průmyslem 4.0.       

Postavení prostorové představivosti ve školské matematice a v RVP. Jak k prostorové představivosti přistupuje náš 

rámcově vzdělávací program či například státní vzdělávací program Slovenska. Stereometrie, její dělení a výstupy. 

Například stereometrické úlohy ve státních maturitách či přijímacích zkouškách na VŠ.  

Nástroje k rozvoji prostorové představivosti – modely, problémové a netradiční úlohy a jiné (origami, tangram a jiné 

rovinné úlohy, stavby z hracích kostek, stavby z hrášku a špejlí, sítě těles, především krychle a kvádru, použití modelů 

při výuce, řešení problémových úloh zadaných modelem)  

(Lektor: Mgr. Petr Mentlík) 

 

 

Aplikovaná matematika (15. 8. 2019) 

Seminář bude zaměřen na aplikování matematiky do dalších disciplín. Prakticky se jedná o mezipředmětové přesahy, 

které budou využívat matematický pohled do jiných oborů. Kromě přírodovědných půjde o zajímavé matematické 

úlohy s využitím ve společenskovědních oborech, nebo estetické výchově.  

(Lektorka: PaedDr. Jana Michaliková) 
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Žijeme v algoritmech (16. 8. 2019) 

Seminář nabídne formou úloh modelové situace pro rozvoj algoritmického myšlení. Ukázky příkladů, které vyžadují 

použití algoritmů a jejich zobecnění (např. Hanoiské věže). Kromě matematicky pojatých situací nabídne také vhled 

do tvorby databáze a logického získávání dat nebo fraktály a nepravidelnost objektů. 

(Lektor: Mgr. Petr Chlebek) 

 

Doprovodný program: 

V jednání je odpolední vodácká výprava Loket - Svatošské skály a pěšky zpět. 

 


