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● Základní škola Lerchova, Sušice 

● Středisko volného času, Sušice 

● zkušenost s výukou na ZŠ i SŠ 

● matematika, informatika 

● s.baierlova@centrum.cz 
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Jak vypadá dnešní svět? 
● průmyslová revoluce 4.0 

● robotizace výroby 

● cloudová úložiště a 3D tisk 

● umělá inteligence 
 

● restrukturalizace pracovního trhu 

● některá povolání zaniknou, ale budou vznikat jiná 
(dnes vůbec netušíme jaká) 
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NUTNOST PŘIPRAVIT NAŠE ŽÁKY TAK, ABY OBSTÁLI V 21. STOLETÍ 



● umět se rozhodovat, reagovat na změny 

● informatické myšlení 
(pochopit problém a hledat řešení) 

● logické myšlení, čtenářská 
a matematická gramotnost 

● digitální gramotnost 
(schopnost využívat technologie) 

● pozitivní vztah k sebevzdělávání 

● práce v týmu, schopnost prezentace 
vlastních názorů a řešení (soft skills) 

● kreativita, pracovitost 

 

Kompetence 21. století 
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„Co jsem vyzkoušela“ 
http://www.cojsemvyzkousela.cz/ 

 Jitka Rambousková 
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1 Snažím se, aby  digitální technologie  byly  pro mé žáky 

běžným  nástrojem, podobně  jako tužka či pravítko. 



Lineární funkce (9. ročník) 
vyvození závěrů o průběhu funkcí 
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● využijte program Mat-Mat 

● postupně měňte parametr b 

● nechte vykreslit grafy těchto 
funkcí 

● diskutujte o tom, jak se graf 
funkce mění 

 Co ovlivňuje parametr b? 
 

f(x) = ax + b 

simulace pomocí online nástrojů 



Lineární funkce (9. ročník) 
vyvození závěrů o průběhu funkcí 
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● využijte program Mat-Mat 

● postupně měňte parametr a 

● nechte vykreslit grafy těchto 
funkcí 

● diskutujte o tom, jak se graf 
funkce mění 

 Co ovlivňuje parametr a? 
 

f(x) = ax + b 

vizualizace, objevování souvislostí 



Digitální technologie přináší nové možnosti 

 týmové a skupinové práce. 



Osová souměrnost (6. ročník) 
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● http://umimematiku.cz 

● https://www.geogebra.org/ 
 

vzájemné učení, diskuze nad problémem 

učení hrou, zábava 



Digitální technologie umožňují 

 okamžitou zpětnou vazbu. 



Konstrukční úlohy (8. ročník) 
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● individualizace výuky 

● tempo pro každého žáka 

● okamžitá zpětná vazba 

● přístup i z domova 

Nutnost pochopení principů 

 

http://geotest.geometry.cz 

 

 

okamžitá zpětná vazba 



Konstrukční úlohy 
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GeoTest 
 

GeoTest – pomoc pro učitele 



Digitální technologie umožňují práci 

v cloudu  a sdílení dokumentů. 



Úvod do statistiky (9. ročník) 
sdílené statistické šetření o počtu sourozenců žáků 9. A 
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● do sdíleného 
dokumentu zapište 
počet sourozenců 

● využijte možnosti 
a funkce tabulkového 
editoru 

● určete četnosti 

● vytvořte graf 

 spolupráce online 

využití funkcí 
tabulkových editorů 



Statistika v praxi (Modrý den) 
ukázky statistického zpracování „Modrého dne“ – spolupráce žáků 6. a 9. ročníku  
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Mám ráda úlohy, při kterých žáci přemýšlí 

a hledají různá řešení 



Roboti a práce s úhly (6. ročník) 
zapojení Ozobotů do výuky matematiky 

18 

Vytvoř dráhu podle pravidel a projeď ji co nejrychleji: 

● měří přesně 100 cm, 

● je umístěna na dvou papírech A4 

● na dráze jsou minimálně 4 zatáčky, 
které odpovídají daným úhlům 

● na dráze je použito 5 různých ozokódů, 

● dráha musí být alespoň v jednom místě přerušena, 

● v cíli je umístěn kód „konec výhra“. 

 

zapojení Ozobotů 

digitální technologie 
 a informatické myšlení 



Roboti a práce s úhly (6. ročník) 
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spojení matematiky, robotiky 
a informatického myšlení 



Jak ve škole rozvíjet informatické myšlení? 



Programování (kódování) hrou 
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„Děti se učí nejen kódovat, ale kódováním se učí.“        
Mitchel Resnick tvůrce vizuálních programovacích jazyků  



Předmět informatika 
se sám nabízí  ● algoritmizace 

●  robotika 

● řešení problémů 

● grafické programovací jazyky 
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Hodina kódu (Hour of Code) 
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využití již připravených aktivit 



Využití robotických hraček 

a stavebnic 
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Každý z nás si může 
najít svou cestu. 

 
Štěpánka Baierlová 

s.baierlova@centrum.cz 


