
METODIKA PŘÍPRAVY MATEMATICKÉHO PROJEKTU

Cílem projektového vyučování je vést žáka k tvořivosti a samostatnosti, spojit školu s praxí
a realitou běžného života. Projektové vyučování vychází z názoru, že zdrojem poznání není 
pro žáka jen učebnice nebo učitel, ale "život sám".
Pro srovnání uvedeme, jak se liší projektové vyučování od vyučování tradičního:

V   tradičním vyučování :  
učitel žákům sdělí pravidlo, jak převádět jednotky času:
např.
1 h = 60 min
3 h = 3 · 60 min = 180 min,
tedy při převodu z hodin na minuty násobíme počet hodin šedesáti

   V   projektovém vyučování:  
Žáci mají sami hledat příklady ze života, jak se měří čas a co vše se měří na čas (např. délka
vyučovací hodiny, věk, doba trvání sportovního utkání, délka filmu, cesta vlakem atd.);
údaje porovnávají, přiřazují k sobě navzájem si odpovídající údaje, uvedené
v různých jednotkách; pravidlo pro převod hodin na minuty apod. mohou na základě mnoha 
příkladů odvodit sami žáci nebo jim je pomůže najít učitel. Důležité je, že pak toto pravidlo 
zkoušejí uvést do praxe, tedy využít matematiku v praxi, v běžném životě.

Charakteristoka  žákovského  projektu:

• je část učiva, jejíž osvojení směřuje k dosažení určitého cíle,
• je sestaven tak, že program učení není před prováděním projektu do všech 

jednotlivostí pevně stanoven, takže žáci nemohou projektem projít jako programem 
fixním a shora daným,

• vzniká a je realizován na základě žákovské zodpovědnosti,
• souvisí s mimoškolní skutečností, vychází z prožitku žáků,
• vede ke konkrétním výsledkům.

Typ projektu (podle Kubínové, 2002):

- podle fáze výuky: motivační, úvodní (výkladový), upevňovací, diagnostický, aplikační
- podle vyučovacího předmětu: matematický, mezipředmětový
- podle délky trvání: krátkodobý, dlouhodobý
- podle stupně spolupráce: individuální, skupinový, kombinovaný
- podle počtu účastníků: jednočlenný, vícečlenný, třídní, celoškolní
- podle místa realizace: školní, mimoškolní

ŽÁK:
Důležitá je činnost, především tvořivá.
 Žák získává zkušenosti, nezbytné pro správné porozumění, pro formování představ o věcech 
a jevech.
Pro žáka by měla být stěžejní touha naučit se něco, co funguje a mít z toho radost;
 naučit se něco, co se hodí pro život, co je možné jinde využít.
Pro žáky je důležité poznat matematiku z jiného pohledu a řešit problémy z různých oborů i
 z běžného života.



ÚKOLY UČITELE:
Hlavním předpokladem je v projektovém vyučování tvořivost učitele a jeho vlastní aktivita v 
podpoře a rozvíjení žákova poznání a objevování.Předpokládá to ale, že učitel přijme svou 
pozměněnou roli ve vyučování - roli konzultanta, který vede žáky k aktivnímu přístupu k 
jejich vlastnímu učení. 
Ve vyučování by pak měl vytvářet takové situace, aby jeho žáci sami pociťovali potřebu 
objevit ukrytý jev, poznat něco nového, měli dostatek prostoru k rozvoji vlastních učebních 
strategií i času k řešení problémů a získání jejich výsledků. 

Žáky soustavně vedeme k samostatné práci, ke kultivovanému obhajování vlastního 
názoru, učíme je vypořádávat se s nezdary v práci, odhalovat jejich příčiny, uplatňovat 
výsledky své práce i mimo vyučování matematice, spolupracovat s ostatními.

V projektovém vyučování v matematice by měly mít významné místo praktické činnosti, 
především experimentování, názorné modelování, shromažďování, třídění a vyhodnocování 
informací a dat. vazby na další vyučovací předměty, především z oblasti přírodních věd a 
estetické výchovy.Mělo by být zaměřeno na rozvoj spolupráce mezi žáky, na týmovou práci. 
Projekt je tedy úkol pro žáka nebo pro skupinu žáků.

Při zařazení projektů do vyučování nám šlo především o to, aby:
 na jejich řešení mohli pracovat podle svých možností všichni žáci a aby je žáci vnímali 

jako smysluplné, 
 řešení projektů nevyvolávalo konflikty mezi žáky, ale naopak podporovalo kooperaci 

mezi nimi, 
 žáci mohli velice brzy dosáhnout pozitivních výsledků, 
 bylo možno poznatky společně "objevovat" (Jeden z žáků k tomu výstižně 

poznamenal: "My se matiku neučíme, my ji děláme."), aby nebyly předávány v hotové 
podobě nebo jako pouhé instrukce, 

 bylo možno ocenit i malé zlepšení každého žáka, aby se žáci učili vyrovnávat se s 
nezdary, přijímat pochvalu i kritiku, 

 učitel se soustředil na nárůst v poznání a sebeuvědomování každého ze svých žáků, ne 
na dosažení předem dané absolutní mety stejné pro všechny žáky, 

 bylo možno ze strany učitele i nadále řídit vyučování (třeba i skrytě), plánovat ho, 
určovat jeho základní fáze, volit vyučovací strategie, hodnotit práci žáků, 

 žáci za každých okolností cítili, že s nimi učitel pracuje rád a že mu není nikdo "na 
obtíž", a to i v situacích, kdy se "práce nedaří".

Jak sestavit projekt
1. Zvolte matematické učivo, které chcete projektem rozvíjet.
2. Vyberte k tomuto učivu vhodné téma. 
(V praxi se někdy může stát, že naopak samy děti navrhnou téma, které je zajímá, nebo téma ovlivní události ve 
škole či mimo školu – např.školní výlet. V takovém případě téma předchází výběru učiva – bod 2. předchází 
bodu 1.)
3. Určete mezipředmětové vazby projektu, popř. návaznost na projekt v dalším období, 
stanovte délku trvání projektu, vazbu na okolí (zda bude projekt vyžadovat mimoškolní 
činnost, spolupráci s rodiči atd.)  
4. Zvolte formu výstupu (např. tisk vlastního kalendáře). 
5. Promyslete formu práce, vlastní organizaci projektu.
6. Vypracujte scénář projektu, naznačte hlavní linii, kudy by se měl projekt ubírat, které
představy a pojmy bude rozvíjet, které schopnosti a dovednosti žáků bude pomáhat formovat.



Fáze sestavení projektu – scénář projektu (podle Kubínové, 2002):

1. Příprava projektu (téma, cíl, doba trvání, místo realizace, typ).
2. Kostra projektu (rozvržení práce, stanovení skupin, časové rozmezí, spolupráce s okolím).
3. Realizace projektu:
     a. přípravná fáze (materiální zabezpečení, zabezpečení organizační – např. tisk, pomoc
         rodičů atd.)
     b. samotná realizace
4. Vyhodnocení výsledků:
      a. odměnění skupin, prezentace výsledků práce na projektu
      b. zdůraznění přínosu pro matematiku – dosažení cíle – zasazení do struktury poznatků

Doporučení / zásady:
- vyhledáváme takové problémy, které mohou být řešeny na různých úrovních
  obtížnosti
- učivo, které má být osvojeno, prezentujeme ve formě problémů nebo úkolů
  obsahujících výzvu pro řešitele, aby hledal své vlastní přístupy
- zařazujeme různorodá témata z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie
- střídavě zadáváme úkoly, kde se využívají činnosti manuální a intelektové
- nezařazujeme úkoly, které vyžadují příliš složité nebo drahé materiální vybavení.
- kombinujeme výuku s jinými formami otevřeného vyučování (problémové,
   konstruktivistické, podnětné atd.),
- pamatujeme na zobecnění poznatku (např. diskuzí, zasazením pojmu do širších souvislostí)
      
Možná témata projektů pro vyučování matematice:
Jak vznikl kalendář, jak se měří čas – střídání dne a noci, ročních období, další pravidelnosti  
v kalendáři; zavedení kalendáře pro lepší orientaci v čase, měření času; sestavení vlastního 
kalendáře; převody jednotek času atd.

Čísla a číslice – hledejte v pohádkách, lidových rčeních atd. různé číselné údaje, uveďte
  ukázky a zkoumejte, jak jsou v nich tyto údaje zapsány a co vyjadřují.
Dům mých snů – navrhněte takový dům – vytvořte plánek, model, popište slovy, obrázkem.

Město budoucnosti (škola budoucnosti) – navrhněte, jak by mělo vypadat město (škola)
  budoucnosti.

Jaká je naše škola – zpracujte informační leták, popř. plakát o své škole (lze použít např.
jako agitace k zápisu budoucích prvňáčků).

Navrhujeme st(avíme) školní řhiště h(ernu pro rdužinu)
U nás doma, v mém pokoji

Žijeme zdravě – spočítejte, oklik urat tí silný ukřák za cigarety denně, měsíčně, ročně a co by 
si za to mohl koupit; počítejte energetickou hodnotu potravin, které jíte atd.

Silniční provoz  a já
Náš školní výlet
Papírové městečko (tělesa, práce s plánkem a jeho měřítkem)
Zařizujeme si zahrádku



Poznáváme naše město atd...
Metodika přípravy matematického projektu

Nejprve určiíme dobu trvání projektu, místo jeho konání a formulujeme  podrobné zadání 
projektu pro žáky. Přípravná etapa vrcholí sestavením kostry projektu, kde jsou 
upřesněny metody a formy práce na projektu, stanovena pravidla pro práci, časový 
harmonogram a alternativní postupy prací na projektu, pokud jsme je plánovali užít nebo 
pokud nám byly známy. 

1. příprava projektu
Téma bývá zpravidla předem dáno učebními osnovami a může být pro žáka skryté. 
Podstatné je, že je projekt připraven tak, aby se žáci dostali do situace, která pro ně 
znamená problém, a aby byli vnitřně motivováni tento problém řešit 

2. realizace projektu:
V případě, že je projekt přiměřeně materiálně a organizačně zabezpečen, mají žáci 
možnost projevit svou iniciativu, vyjádřit svou představu o řešení vzniklého problému a 
diskutovat o ní s dalšími. V případě, že tomu tak není, musí se žáci (případně za pomoci 
učitele nebo dalších osob) ještě během přípravné fáze práce na projektu pokusit o 
zlepšení materiálního a organizačního zabezpečení nebo hledat jiné alternativy řešení. V 
každém případě to znamená mobilizaci jejich sil a směřování k řešení projektu. Přitom 
žáci vykonávají různorodé činnosti (ovšem organizovaně a alespoň rámcově podle 
předem připraveného harmonogramu). Tyto práce svou pestrostí a rozmanitostí obvykle 
přesahují rámec tradičního vyučování. Jsou pro žáky (ale i učitele) velice náročné. 
Podporují rozvoj komunikačních dovedností, vyžadují koordinaci a kooperaci na jedné 
straně a samostatnost na straně druhé. I když pracují žáci samostatně, bez viditelného 
vnějšího zásahu učitele, neznamená to, že by byl učitel zbaven svých povinností a 
kompetencí. Jen je realizuje v jiné podobě a jinými prostředky. 
Narozdíl od tredičního vyučování přebírají iniciativu, včetně odpovědnosti za výsledky své 
práce,žáci. 

3. vyhodnocení výsledků projektu:

K základním úkolům učitele bezesporu patří soustavně a všemi vhodnými prostředky 
zjišťovat aktuální stupeň osvojení učiva žáky, při negativních výsledcích analyzovat jejich 
příčiny a hledat cesty k nápravě. Příčiny nedostatků mohou být spojené jak s žákem 
samotným (žákovy neracionální způsoby učení, jeho životní podmínky včetně podmínek 
pro práci ve škole), tak se špatnou metodickou prací učitele. Učitel by ale měl vždy v 
první řadě usilovat o nápravu nedostatků, jejich odstranění a ne o potrestání žáka 
(nejčastěji špatnou známkou). Cílem je, abychom odstranili obavy mnoha našich žáků ze 
zkoušení a známkování, a abychom současně naše žáky naučili, že se mohou poučit i z 
chyb, kterých se při řešení projektu dopustili. 

Příprava, realizace a vyhodnocení žákovských výkonů při práci na projektu 
poskytují učiteli, který vede projektové vyučování, široký prostor pro zamyšlení nad 
vlastní prací a nutí ho, aby hodnotil nejen práci svých žáků, ale také svou vlastní. V naší 
interpretaci projektu se však matematika sama stává jádrem žákovského projektu, který 
se skládá z různých aktivit, během nichž žáci objevují matematické pojmy a zákony a 
během nichž se většinou dozvědí i o možnostech, jak využít matematické pojmy mimo 
matematiku. 



Návrh projektu: Jak nám utíká čas

Charakteristiky: mezipředmětový projekt, dvoudenní

Doporučený ročník: 2.

1.Příprava projektu:

Téma: čas

Cíl: orientace v čase

Časové rozvržení: 2 dny

Materiální zabezpečení:

arch papíru A4, pastelky, tužka, čtvrtka A4, barevné papíry, patent, nůžky, fixy, 
vyplněný formulář režimu dne, papírové hodiny, digitální hodiny, budík, čítanka, 
kružítko, šátek, učebnice HV 2 , str. 102, vodové barvy, tuš, pero

Okruhy učiva:
orientace v čase, den = 24 hodin, čtvrthodiny, 1h = 60 min

                           2. Kostra projektu:
První den

1. HODINA - PRVOUKA 
Zamyslete se, kterou činnost děláte přes den nejraději a povězte to. 



Děti kreslí tabulku  ,,Můj režim dne“ a vyplní ji.
Část dne hodina co dělám obrázek

    
    
    
    
    

2. HODINA – PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 
písnička – "Rožnovské hodiny“ 

výroba papírových hodin

3. HODINA – MATEMATIKA 

 Motivace:  Který den v týdnu máte nejraději? Co děláte? 

 Cíl:   orientace v čase, den = 24 hodin 

Každý žák si vezme svůj režim dne – povídání:

                Co dělám po ránu? V kolik hodin začíná škola? Kdy je čas na 
snídani, večeři a oběd? Kdy si hraji? V kolik hodin chodím spát? 

den = 24 hodin 

Na svých papírových hodinách si děti ukazují:

 V kolik hodin se snídá, obědvá a večeří? Kdy končí 4. vyučovací hodina? V 
kolik hodin začíná 1. vyučovací hodina, apod. 

Kolik má den hodin? 

Seznámení s digitálními hodinami. 

4. HODINA – ČESKÝ JAZYK 

Hra:

,,Poslouchej budík, který je ukrytý tady někde ve třídě.“ Jedno dítě jde za dveře,  
učitelka schová někde ve třídě budík. Dítě, které bylo za dveřmi, hledá budík. Nejdříve 
podle zvonění, pak podle tikání. 

Nová říkanka – Mám doma budíka 

Přídavná jména – děti vymýšlejí přídavná jména, jaké mohou hodiny být. 

Pohádka – O hodinách vševědkách



Druhý den

1. HODINA – MATEMATIKA 

                               Motivace:

Dnes si zahrajeme na hodináře a budeme 
seřizovat naše papírové hodiny.

                                Cíl:

čtvrthodiny, 1h = 60 min

Děti si narýsují na barevný papír kružnici (stejně velkou jako hodiny) a rozstříhají ji  
na čtvrtiny. 
Zakryjí ¼ kruhu – vysvětlení – minutová ručička začíná svůj oběh na čísle 12.  
Neviditelný skřítek posune ručičku vždy o 1 čárečku – minutu doprava. Když dosáhne 
¼ kruhu, na jakou ukazuje číslici? Kolik minut má každá čtvrthodina? 

Je 10 hodin, kolik bude za čtvrt hodiny?

Je 9 hodin, kolik bude za 15 minut?
Děti si zakryjí ½ kruhu.

Je  jedna hodina, kolik bude za půl hodiny? 
Děti si zakryjí ¾ kruhu.

Je čtvrt na dvě, kolik bude za 45 minut?
Děti si zakryjí celý kruh.

2. HODINA – TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Kolik sekund má minuta?
Minutová honička se šátkem – 1 dítě (honič) má šátek, koho se dotkne, ten si dřepne.  
Ostatní ho mohou vysvobodit dotykem. 

Hra skřítci:
Zmenšili jsme se na malé skřítky a jdeme se podívat do hodin. Jak to tam vypadá? Co 
nás tam může potkat? 

Hra "Honzo vstávej"

1 minutu dělej dřepy 



3. HODINA – HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Píseň – Perpentykl 

4. HODINA – VÝTVARNÁ VÝCHOVA                 

Motivace : písnička Perpentykl 

Malba kouzelných hodin – kolorovaná malba akvarelem

Každý namaluje hodiny podle své představy (nemusí být jen jedny). Na závěr  
obtáhnou hodiny tuší. 

  

3. Realizace
Samotná realizace projektu závisí na konkrétních podmínkách třídy.



Návrh projektu: Silniční provoz a já (tvary dopravních značek)

Charakteristiky: mezipředmětový projekt, týdenní

Doporučený ročník: 3.

 

1. Příprava projektu
Téma:

                           Silniční provoz a já

Cíl:
                          orientace v silničním provozu

Časové rozvržení:
             1 týden (z toho je 1 den vymezen na hru: "Dopravní den")

Materiální zabezpečení:

obrázky dopravních značek (Pravidla silničního provozu), sada geometrických útvarů 
vystřižených z barevného papíru, pastelky, nůžky, lepidlo, čtvrtka A3, sešit, rýsovací 
pomůcky, učebnice Prvouky, koberec ve třídě, kolo, dětské dopravní hřiště

Organizace dětí: 
práce ve skupinách po 4, jednotlivec

 

2. Kostra projektu

Matematika (geometrie): 
práce ve skupinách

každá skupina má k dispozici sadu geometrických útvarů



1) Množinu papírových modelů rozdělte do 
podmnožin podle jejich tvaru.  Vzniklé 
podmnožiny pojmenujte. 

(řešení: podmnožina trojúhelníků, čtverců, obdélníků, kruhů, osmiúhelníků)

2) Jednotlivé podmnožiny mezi sebou 
porovnejte (<, >, =).

3) V podmnožině trojúhelníků rozlište dále 
trojúhelníky různostranné, pravoúhlé, 
rovnoramenné a rovnostranné. 

4) Na jednom trojúhelníku z každé 
podmnožiny označte stejnou barvou stranu a 
protilehlý úhel. Má-li trojúhelník strany 
shodné, označte tyto strany stejnou barvou. 
Stejnou barvou označte i shodné úhly. 

5) Rozhodněte, který typ trojúhelníku se 
vyskytuje jako dopravní značka.

(rovnostranný)

6) Zkuste odůvodnit, proč se mu říká 
rovnostranný. 

7) Sestavte z podmnožiny 4 shodných 
pravoúhlých trojúhelníků „větrník“ (otáčejte 
postupně jeden z trojúhelníků kolem jednoho 
jeho vrcholu o úhel při tomto vrcholu). 

8) Úlohy typu: 

a) Rozdělte čtverec na 4 shodné rovnoramenné 
trojúhelníky (osmiúhelník na 8 takových 
trojúhelníků).

b) Změřte u třech trojúhelníků délky stran a 
vypočítejte obvod (v mm).

Který trojúhelník má nejdelší obvod?

Který trojúhelník má nejkratší obvod?

9) Každý si do sešitu narýsuje rovnostranný 
trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh. 

10) Zhotovení papírového větrníku (origami). 



Český jazyk:
písemná podoba jednotlivých pojmů

(např. trojúhelník – ú; různostranný, rovnoramenný – dvě n; shodnost – sh)

Prvouka:
procházka se zaměřením na pozorování dopravních značek, povídání si o dopravních 
značkách a jejich uplatnění, rozlišení a rozdělení (práce s obrázky z učebnice na 
koberci ve třídě)

Pracovní činnosti:
výroba své vlastní dopravní značky

Výtvarná výchova:
nakreslení obrázku silničního provozu

Tělesná výchova:
jízda po dětském dopravním hřišti na vlastním kole

Hudební výchova:
nácvik písničky "Jede, jede poštovský panáček" 

 

3. Realizace
Samotná realizace projektu závisí na konkrétních podmínkách třídy.

 

4. Vyhodnocení 
a) besídka s výrobou plakátu, na který se nalepí jednotlivé dopravní značky dětí + 
prezentace jednotlivých žáků

b) popovídání si o jejich vlastních zkušenostech se silničním provozem (na koberci) 

c) uskutečnění "Dopravního dne" – hra v rámci všech 3. tříd (ověření znalostí a 
dovedností, které si děti měly v rámci projektu vytvořit)
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