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Matematická a digitální gramotnost mají hodně společného. 



● 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 

 

DOVEDNOSTI  21. STOLETÍ 
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1 Snažím se, aby  digitální technologie  byly  pro mé žáky 

běžným  nástrojem, podobně  jako tužka či pravítko. 

1. Člověk, společnost a digitální technologie 
1.3 Každodenní život s technologiemi 



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 



Digitální technologie umožňují práci 

v cloudu  a sdílení dokumentů. 

3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě 
3.4 Sdílení a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 



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 

1. Člověk, společnost a digitální technologie 
1.10 Řešení problémů a inovace 



Roboti a práce s úhly (6. ročník) 
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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“. 

 

děti rády soutěží digitální technologie 
 a informatické myšlení 



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



Digitální technologie přináší nové možnosti  týmové a skupinové práce. 

3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě 
3.3 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 



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

● https://www.geogebra.org/ 

 

vzájemné učení,  
diskuze nad problémem 

učení hrou, zábava 



Jak ve škole rozvíjet informatické myšlení? Vzdělávání prostřednictvím bádání a objevování 

1. Člověk, společnost a digitální technologie 
2. Tvorba digitálního obsahu 
3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě 



Zkoumáme rychlost ozobota (7. ročník) 
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odhad, badatelství, 
měření, sdílení 

výsledků, diskuze 



Pojďme si trochu pohrát a něco vyzkoušet. 



Co je to OZOBOT? 
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• vnímá svět pomocí light senzorů 

• umí jezdit po čáře 

• umí vyhodnocovat ozokódy 



Obvody a obsahy obdélníků (6. ročník) 
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Na obrázku jsou pravoúhelníky se stejným obsahem 

Úkol č. 1 

● Mají útvary stejný obvod? 

● Nejprve odhadněte, popř. seřaďte. 

● Ověřte změřením jízdy ozobota. 

 

Úkol č. 2 

● Spočítejte obvody jednotlivých obrazců, 
když víte, že obsah je 16 čtverečních jednotek 
a rozměry stran jsou udány v celých číslech. 



Obvody a obsahy obdélníků (7. ročník) 
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jiný způsob zadání úlohy, souvislosti 
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Každý z nás si může najít 
svou cestu. 

 
Štěpánka Baierlová 

s.baierlova@centrum.cz 



Národní ústav pro vzdělávání 
Projekt Podpora práce učitelů 
www.ppuc.cz 



Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním  
a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ) je financován Evropskou 
unií. 


