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Klíčové dovednosti  
pro porozumění a vztah k matematice 

•Kategorizace / třídění souboru 
•Odpočítávání číselné řady 
•Porovnávání počtu objektů bez ohledu na jejich 
velikost 
•Řazení podle velikosti 
•Povědomí o zachovávání  

•objemu,  
•délky  
•množství 
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•Vkládací úlohy  

•rozvíjejí schopnost žáka organizovat soubor jevů 

•jde o schopnost životně důležitou 

•třídění hraček 
•třídění obrázků do tabulky o dimenzích barev a tvarů 

•gradace (zvyšování obtížnosti):  

•počet prvků v každé dimenzi 

•typ tvaru  / obrázku 

•propedeutika práce s tabulkou 

 

KATEGORIZACE 



ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 
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Dospělí - zejména učitele – jsou přesvědčeni, že 
obtížnost počítání se zvyšuje s počtem objektů, které 
je třeba spočítat. Proto omezují předškolákům rozsah 
počítání do několika prvků. 
 
Tím je účinně blokován rozvoj této důležité 
dovednosti. 
 
 Drtivá většina šestiletých dětí může mít vysokou 
úroveň osvojení si dovednosti odpočítávání předmětů 
a správně počítat v rozsahu do 300 a dále. 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 

5 



Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 

Děti, které při vstupu do školy nemají schopnost 
odpočítávat předměty v tak širokém rozsahu, aby si 
všimly pravidelnosti desítkové soustavy a čerpaly z ní, 
zažívají ve škole při výuce matematiky značné obtíže. 

Dovednost odpočítávání předmětů není možné 
vypěstovat během několika týdnů. Pokud dítě 
na začátku 1. třídy neumí správně odpočítat  
předměty, bude čelit nadměrným obtížím při 
učení se matematice už během prvních týdnů 
školní docházky. V následujících týdnech a 
měsících se budou tyto obtíže prohlubovat 
zároveň s blokem učení se matematice. 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 
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• Význam odpočítávání předmětů ve 
větším rozsahu  

• Jaké úrovně dovednosti odpočítávání 
předmětů můžeme sledovat 

• Jak s informací o aktuální úrovni naložíme 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 
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Význam odpočítávání předmětů ve větším 
rozsahu 

 • Motivace 

• Pravidelnost, rytmus desítkové soustavy 

• Zjištění, zda dítě 

– počítá a ukazuje synchronně 

– označuje všechny předměty čísly 

– nevynechává předměty při počítání 

– nezdvojuje, neseskupuje 

– ví, že může počítat z obou konců 

– ví, že poslední číslo určuje zároveň velikost souboru 

 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 

F:\ZALOHA\130531\ 
Sam a Táda 2112 

F:\ZALOHA\130531
\Hruby  0200 

Ele \130916-130926 
\32D_ 0717 
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(4,5)  
označuje předměty a říká „slova k počítání“  (1, 2, 3, 5, 
1,2, 3, 5…), po vyslechnutí otázky Kolik..? začne „počítat“ 
znovu. 

(3) 
ví, že při počítání se musí dotýkat předmětů nebo na ně 
ukazovat a říkat speciální slova. Protože zná dvě taková 
slova, uvádí je střídavě (1,2,1,2…) 

(6) 
počítá správně, ale po otázce na počet má pocit, že  musí 
předměty spočítat znovu 

(7) 
ví, že poslední číslo určuje zároveň počet předmětů 
 

Úrovně 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 
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Jak s informací o aktuální úrovni naložíme 
 

NEOPRAVUJEME 

Hodně ...Málo: Kolik? Deset, patnáct? Přijmout dítětem 
uvedený počet! 
 
Spočítej … potichu napovídat čísla, neopravovat, 
nepřerušovat 
 
Spočítáme to spolu…  jasně a rytmicky ukazovat předměty 
za sebou, vyjmenovávat čísla.  
zdůraznit dvojí význam poslední číslice,:.. jedenáct. Je to 
jedenáct kaštanů.  

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY 
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POROVNÁVÁNÍ POČTU 
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F:\ZALOHA\130531\ Sam a Tada 1948  
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•Povědomí o zachovávání  
•množství, 
•objemu,  
•délky 



Vnější motivace - odměny jako známky a hvězdičky - 
posiluje obavy dětí z neúspěchu a z následného 
nesouhlasu dospělých. Spíše než aby se učily 
samotnému obsahu výuky se děti učí, jak se vyhnout 
rozpakům či ostudě. Tato atmosféra obav nejen ničí 
vztah dítěte k učení a potlačuje jeho přirozenou 
zvědavost, ale odrazuje ho od podstupování rizik, která 
opravdové učení podmiňují. 
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John Holt 

KDO OPRAVUJE 



Jazyk  

hodnotící a popisný, 

důsledky používání obou 
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Jazyk hodnotící 

• máš to hezké 

• ty jsi šikovný 

• to se ti povedlo 

• to je hrozné 

15 

vnější  (de)motivace – dítě 
bude  (ne)spokojeno díky 
pochvale / kritice 

ovlivnění sebeobrazu 

sebesplňující předpověď 

Dává nálepku, nevztahuje se k cíli 



Jazyk popisný 

• sděluje konkrétně, kam až 
žák na cestě k cíli došel 

• v místě chyby aktivizuje 
žáka otázkou, nebo ho 
nechá dojít k rozporu 

• probouzí zájem 

• učí pracovat s chybou 
konstruktivně 

Klasické pojetí: 
učitel 

• zjišťuje, kdo  rozumí  tvrzení žáka bez 
ohledu na jeho pravdivost 

• aktivizuje žáky otázkou na  pravdivost 
tvrzení spolužáka 

 

• probouzí zájem 

• učí pracovat s chybou konstruktivně, 
poukazuje na pozitivní  význam chyby 

VOBS: učitel 
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METODA PROF. MILANA HEJNÉHO 
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matematická prostředí 



Znát neznamená odříkávat, ale především 

rozumět. Tedy nabývat různorodých 

zkušeností a organizovat je do schémat. Ta 

v sobě obsahují kvanta poznatků. 
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Milan Hejný 



• nepřebírá hotové poznatky, ale sám si je vlastní 
aktivitou konstruuje 

• zažívá prožitek objevu a touží po jeho opakování 
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Základní předpoklady pro vztah k matematice 

žák 



Prožitek objevu patří nejsilnějším 

intelektuálním zážitkům člověka. 

Pěstovat u žáka touhu opakovat zážitky 

objevu znamená kultivovat nejen žákovo 

myšlení, ale i celou osobnost. 
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Milan Hejný 



Každý objev, k němuž žák dospěje, je výsledkem 

dlouhého procesu nabývání a třídění 

zkušeností. Učitel musí na takový objev 

trpělivě čekat. Snaha netrpělivého učitele 

navádět žáky k objevu, nebo dokonce jim část 

objevu přímo ukázat, ničí to nejcennější - 

rozvoj kognitivních schopností.  

Každý objev s novým poznáním přináší i nové 

otázky, přísliby dalších objevů. 
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Milan Hejný 



KROKOVÁNÍ 
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Význam na vstupu do základního vzdělávání: 

Rytmus je základem aritmetiky 
Koordinace pohybu těla a počítání !! 
Hrubá motorika  jemná motorika 
Zpomalení odpočítávání 
Příspěvek k významovému ukotvení čísla 
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Význam v průběhu základního vzdělávání: 

Příspěvek k významovému ukotvení čísla 
Příspěvek ke zvládnutí abstrakce  

(vykonaný krok již není vidět, prsty ano) 
Propedeutika záporných čísel 
Počítání s absolutními hodnotami (2. ročník) 
Minus před závorkou jako čelem vzad (3. ročník, 
prevence problémů na druhém stupni) 
Úlohy o procesu (o věku, o pohybu) 
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Vypadá pravý sloupec příliš náročně? Rozhodující pro 
pochopení je životní zkušenost dítěte 
 
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu  
(Nic není v rozumu, co by dříve nebylo ve smyslech   (John Locke) ) 

Významové ukotvení čísla 
 

stav  (počet) 
adresa 
operátor změny  
operátor  porovnání  
 
  

3 jablka 
3. židle 
vystoupím  o 3 schody  výše 
stojím o 3 schody výše než…, 
Karel je o tři roky starší než…,  



Prostředí krokování 

•Připravuje žáky na řešení didakticky náročných úloh (o věku, o společné práci) 

•Slouží jako základ pro procesuální porozumění číslům (úlohy o pohybu) 

•Schéma A ± B = C je budováno nejen manipulací s předměty, ale i jako záznam procesu 

M1.1 str. 38 M1.1 str. 55 
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1. ročník 

Rytmus: 

počítáme 

tleskáme  
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Krokování „v lavici“. 
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M2.2 str. 8 

M2.1 str. 30 

M2.3 str. 24 
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2 + x – 1 = 1 – 2 + y 
|x| + |y| = 2 

 3 + x  =  1 + y 
|x| + |y| = 2 
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4. ročník, str. 10 
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4. ročník, str. 16 
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Kombinatorické úlohy 
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úlohy připouštějící více řešení cíle: 

•poznat, že úloha může mít více řešení  (dobrý řešitel je 
chce najít všechna) 
•rozvoj schopnosti a zájmu experimentovat  
•nabývat vhledu do kombinatorických situací 
 


