
 

Dva dni s didaktikou matematiky 2019 5. – 6. 9. 2019 
 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzita Komenského v Bratislave 
 

 

 

  

Bratislava 2019 



Program konferencie Dva dni s didaktikou matematiky 

Štvrtok, 5.9.2019 
  

     9:30 - 10:30 Registrácia účastníkov – akváriá VII, VIII, IX  
10:30 – 10:45 Otvorenie konferencie                  poslucháreň B 

Uvítanie dekanom prof. RNDr. Daniel Ševčovičom, DrSc. a vedúcou Oddelenia didaktiky matematiky 
PaedDr. Máriou Slavíčkovou, PhD. 

10:45 - 11:45 Plenárna prednáška 

  

poslucháreň B, moderuje Slavíčková Mária 
Jarmila Novotná: Matematika, jazyk a komunikace 

     12:00-13:00 Dlhé príspevky v sekciách 

  

akvárium VII 
             moderuje Babinská Martina 
 

akvárium VIII 
                 moderuje Vankúš Peter 
   

  

Kopfová Jana: 
Matematika a jej tajomstvá 

Hvorecký Jozef: 
Úloha "nezmyslov" vo 
vzdelávaní 

 
     13:00 - 14:00 O B E D 

     14:00 - 15:00 Pracovné dielne 

  

miestnosť M112 
 

učebňa i9 
 

učebňa i23 
 

  

Koreňová Lilla: 
Ako môže kalkulačka pomôcť v 
školskej matematike? 

Novotná Jarmila: 
Objevujeme při vyučování 
matematice 

Babinská Martina, 
Djubašáková Barbora: 
Matematické úlohy s reálnym 
kontextom trošku inak 

     15:00-15:45 Krátke príspevky v sekciách 
  

  

akvárium VII 
             moderuje Babinská Martina 
 

akvárium VIII 
                 moderuje Vankúš Peter 
 

akvárium IX 
    moderuje Dillingerová Monika 
 

 

15:00-15:20 Reiterová Monika,  
Čipková Hamplová Lujza : 
Maturita z matematiky 

Dományová Mária: 
O úlohách bez slov 

Tóth  Peter: 
Finančná gramotnosť na 
slovenských školách 

 

15:25 - 15:45 Reiterová Monika: 
Aké faktory v školskom 
prostredí ovplyvňujú postoje 
žiakov k matematike 

Vícen Lukáš: 
Gamifikácia vyučovania 
Matematiky na 2. stupni 

Stankovičová Mária: 
Matematické editory pre 
žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

     15:45-16:10 Prestávka na kávu 
  



     16:10-17:10 Pracovné dielne 

  

miestnosť M 112 
 

učebňa i9 
 

učebňa i23 
 

  

Dillingerová Monika,  
Tóth Peter: 
Financie v praxi 

Baričák Jaroslav: 
Motivujme sa motivovať 
žiakov alebo Ako prežiť 
suplovanú hodinu 

Demčáková Ivona: 
Spoločenské hry na 
matematike 

     17:20-18:05 Krátke príspevky v sekciách 

  

akvárium VII 
            moderuje Babinská Martina 
 

akvárium VIII 
                moderuje Vankúš Peter 
 

akvárium IX 
    moderuje Dillingerová Monika 
 

 

17:20-17:40 Dovičák Martin, Slovák Adam: 
Ako funguje doučovanie cez 
skype 

Zbyněk Kubáček: 
Načo bol Ptolemaiovi zlatý 
rez? 

Lucia Csachová: 
Geometria - kritické miesto 
školskej geometrie(?) 

 

17:45-18:05 Mária Čujdíková: 
Hra Monument Valley - 
priesečník matematiky a 
umenia 

Viera Čerňanová: 
Dve hry s číslami 

Barbora Djubašáková: 
Domáca príprava študentov 
na hodiny matematiky trochu 
inak 

  
   

od 18:15 Spoločenský večer            skleník 

     Piatok, 6.9.2019 
  

     9:00-10:00 Plenárna prednáška 
  

  

poslucháreň B, moderuje Slavíčková Mária 
Višňovská Jana: O vytváraní matematických konverzácií v triede: Ako začať a ako vytrvať? 

     10:00-11:00 Panelová diskusia 
  

  

poslucháreň B, moderuje Kubáček Zbyněk 
Aktuálne otázky vyučovania matematiky a inklúzia 

     11:00-11:20 Prestávka na kávu 
  

     11:20-12:20 Dlhé príspevky v sekciách 

  

akvárium VII 
        moderuje Vargová Michaela 
 

akvárium VIII 
               moderuje Vankúš Peter 
   

  

Družbacký Ľubomír: 
Zrod a vývoj štatistiky. Jej 
nádhera i temné zákutia. 

Slavíčková Mária: 
Len výpočet nestačí 

 
     12:20-13:00 O B E D  

  
     



13:00-14:00 Prezentácia posterov  Stretnutie fakultných učiteľov 

  
chodba pri akváriách miestnosť M 121 

     14:00-15:00 Pracovné dielne 

  

miestnosť M 112 
 

učebňa i9 
 

učebňa i23 
 

  

Koreňová Lilla: 
Ako môže kalkulačka pomôcť v 
školskej matematike? 

Višňovská Jana: 
Učme zlomky cez meranie 

Uherčíková Viera,  
Vankúš Peter: 
Ako učiť matematiku 
zaujímavo 

     15:10-15:25 Ukončenie konferencie           poslucháreň B 
 

  



Abstrakty príspevkov 

Plenárne prednášky 

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.: Matematika, jazyk a komunikace 

Komunikace a jazyk používaný ve třídě při vyučování matematice je v poslední době jedno z velmi 
důležitých témat, která jsou diskutována. Dřív byla většinou hlavní pozornost zaměřena na jazyk, 
který při výkladu používal učitel. Se změnami v sociální a kulturní situaci ve třídách se pozornost 
obrací na komunikaci mezi učitelem a žáky a také mezi žáky samotnými. Můžeme také říci, že 
pozornost se stále více přesunuje od jazyka textů k jazyku rozpravy. Zatímco dříve bylo hlavní 
otázkou, jak sdělit nějaký pojem studentům, zaměřuje se pozornost stále více na komunikaci mezi 
žáky a na komunikaci mezi učitelem a žáky.  

V přednášce budou představeny úlohy a matematické hry, které rozvíjejí jazykové i odborné znalosti 
a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Během vyučování klade učitel 
řadu otázek, z nichž většinu nemá předem připravenu;v přednášce se budeme zabývat tzv. dobrými 
otázkami.Účastníci se dáleseznámí s tím, jak mohou vypadat úlohy inspirované učebnicemi cizího 
jazyka a jak lze strategie určené původně pro výuku jazyků uplatnit v hodinách matematiky. 

 

Dr. Jana Višňovská: O vytváraní matematických konverzácií v triede: Ako začať a ako vytrvať? 

Snaha priviesť študentov k prispeniu do matematického diania na hodinách nie je cudzia nikomu  
z nás. No ak si aj vieme predstaviť triedu, kde všetci žiaci počúvajú so záujmom nápady spolužiakov  
a dopĺňajú sa pri riešení problému, neznamená to automaticky, že vieme takú triedu vždy vytvoriť  
z tej našej.  

Na Dvoch Dňoch sa podelím so skúsenosťami z tímovej práce s učiteľmi matematiky v Austrálii, 
Mexiku a USA (ročníky 1 – 10), kde jedným z cieľov býva vytváranie produktívneho komunikačného 
prostredia v triede.Načrtnem aj akonaša spolupráca s učiteľmi prispieva ako k novým 
teoretickýmvhľadom do vyučovania matematiky, tak aj k profesijnému rastu všetkých  zúčastnených. 



Dlhé príspevky 

Družbacký Ľubomír, Mgr.: Zrod a vývoj štatistiky. Jej nádhera i temné zákutia 
  Cieľová skupina: Všetci  

 Abstrakt: Tak toto je moja slávna prednáška, ktorú som pripravil pre svojich žiakov pred Vianocami v roku 
2018 a oni ju prijali s veľkým nadšením. Verím že zaujme aj vás, nadchne pre ďalšie štúdium 
(nielen štatistiky), ozrejmí niektoré štatistické záludnosti a fungovanie sveta. Ale hlavne príďte 
načerpať novú energiu, nadšenie a humor, ktoré budete potrebovať v novom školskom roku jako 
sůl.  

Hvorecký Jozef, Prof., RNDr., PhD.: Úloha "nezmyslov" vo vzdelávaní  
  Cieľová skupina: Všetci  

 Abstrakt: Niektoré zadania (alebo ich riešenia) znejú absurdne. To však neznamená, že sa nesmú počas 
vyučovania objaviť. Skôr naopak - ich prekvapivý účinok môže spestriť priebeh výučby a ukázať na 
zložitejšie súvislosti danej látky, či upozorniť študentov na opatrnosť pri hľadaní riešenia. V rámci 
prednášky uvedieme viacero úloh využívajúcich zdanlivé absurdity na zvýšenie záujmu žiakov a 
študentov o matematiku, predovšetkým o odstránenie omylov typu ""matematika nesúvisí s 
reálnym životom"", lebo ""je iba o číslach"". Nalpado Vás viužyť txet tetjo vtey na sjevoj hdione? 
Zadania uvedené v prednáške (a ich varianty) sa dajú priamo využiť na spestrenie výučby.  

Kopfová Jana, Mgr., doc., RNDr., PhD.: Matematika a jej tajomstvá 
  Cieľová skupina: Všetci  

 Abstrakt: Podelím sa s Vami o to,  aké prekrásne tajomstvá matematika skrýva a ako sa dá radosť 
z matematiky šíriť medzi študentov. Budeme sa baviť o Pythagorovej vete a Pascalovom 
trojuholníku, i o dláždení pomocou päťuholníkov. Súčasťou prednášky budú ukážky z animovaných 
filmov "Matematika a jej tajomstvá", ktoré som spoluvytvárala.  

Slavíčková Mária, PaedDr., PhD.:Len výpočet nestačí 

 
Cieľová skupina: Všetci 
 Abstrakt: Pri vyučovaní matematiky je žiadúce viesť žiakov k argumentácii. Preto v príspevku uvedieme 

niekoľko úloh, pri ktorých po zistení výsledku treba vyargumentovať jeho korektnosť. 
 

Pracovné dielne 

Babinská Martina, Mgr., PhD., Djubašáková Barbora PaedDr.: Matematické úlohy s reálnym kontextom trošku inak 

 

Cieľová skupina: Všetci 
 Abstrakt: Úlohy s reálnym kontextom? Mnohí z Vás už o nich určite veľa počuli. Čo to teda vlastne je? A ako 

motivovať študentov druhého stupňa základnej školy s nadšením pracovať na týchto 
úlohách?Príďte si to vyskúšať na vlastnej koži! Využijeme nie len úlohy s reálnym kontextom, ale 
aj skupinovú prácu, kreativitu, matematické a kritické myslenie. 

Baričák Jaroslav, Mgr.: Motivujme sa motivovať žiakov alebo Ako prežiť suplovanú hodinu 

 

Cieľová skupina:  Všetci 
 Abstrakt: Na workshope si predstavíme niektoré aktivity, ktoré je možné využiť na suplovaných hodinách 

(nielen) matematiky, ale aj v prípade, že chceme ozvláštniť vyučovanie zaradením netradičnej 
hodiny. Zo skúseností vieme, že niektoré aktivity môžu zaujať žiakov natoľko, že sa im venujú aj vo 
svojom voľnom čase, napríklad počas prestávok. Naučíme sa kresliť spirolaterály a hrať hokej na 
štvorcovej sieti. Vyskúšame si skladanie Happy Cube a riešenie Einsteinových hádaniek. V diskusii 
si môžeme navzájom pozdieľať skúsenosti s podobnými aktivitami a inšpirovať sa ďalšími.  

Demčáková Ivona, Mgr.: Spoločenské hry na matematike 

 

Cieľová skupina:  Všetci 
 Abstrakt: Hodiny matematiky nemusia byť iba o počítaní príkladov, ale na spestrenie môžeme využiť  aj 

spoločenské hry. Na dielni si ukážeme niekoľko hier, ktoré využívajú matematiku, či logické 
myslenie. Rovnako sú tieto hry vhodné aj na krúžok matematiky. Aby sme len nerozprávali o 
hrách, tak si ich počas dielni aj zahráme. 



Dillingerová Monika, RNDr., PhD., Tóth Peter, Mgr., PhD.: Financie v praxi 

 

Cieľová skupina: ZŠ, 8-ročné gymnáziá 
 Abstrakt: Práve vychádza prvá časť publikácie Financie v praxi A, ktorú máte možnosť si na konferencii 

prezrieť. Ešte v roku 2019 budú nasledovať aj časti B a C. Sú tvorené pre siedmy až deviaty ročník 
ZŠ a odpovedajúce ročníky GOŠ. Ide o "pracovnú učebnicu", teda niečo medzi učebnicou a 
pracovným zošitom. Existovať bude čistá (žiacka) verzia a verzia s názvom Riešenia a komentáre, 
ktorú určite uvítajú učitelia. V rámci workshopu radi bližšie predstavíme, čo v učebnici nájdete a 
aké kreatívne metódy využíva. 

Koreňová Lilla, doc., PaedDr., PhD.: Ako môže kalkulačka pomôcť v školskej matematike? 

 

Cieľová skupina: Všetci 
 Abstrakt: Moderné kalkulačky môžu pomôcť žiakom nielen odbúrať zdĺhavé manuálne výpočty, ale môžu 

byť nástrojom aj pre hlbšie pochopenie učiva. Kalkulačka CASIO Classwiz spĺňa podmienky pre 
použitie na maturitnej skúške a v spojení so smartfónom sa zmení na grafickú kalkulačku. Na 
workshope učiteľov oboznámime s funkciami kalkulačky CASIO Classwiz a budeme prezentovať jej 
využitie na hodinách matematiky. Učitelia budú mať k dispozícii pracovné listy pre učivo ZŠ aj SŠ aj 
kalkulačky (ktoré si môžu vziať aj domov 

 Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc: Objevujeme při vyučování matematice 

 

Cieľová skupina:  Všetci 
 Abstrakt: Konstruktivistický přístup k vyučování vychází z přesvědčení, že učení je dynamický proces, ve 

kterém žáci musí být aktivními účastníky. K aktivnímu přístupu k učení lze žáky podněcovat 
různými způsoby. Objevování je jednou z typických aktivit v tomto směru. Diskutována budou 
hlavně tato témata: 

• Příprava aktivit pro objevování v matematice 
• Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům 
• Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky 
• Zařazování návodů a rozšíření  
• Vysvětlování a dokazování 
• Ukázky vhodných situací 

Hlavním cílem dílny je ukázat na konkrétních materiálech široké možnosti, které zařazování 
objevování do vyučování matematice přináší, a usnadnit učitelům přípravu takových situací.  

Uherčíková Viera, doc., RNDr., PhD., Vankúš Peter, PaedDr., PhD.: Ako učiť matematiku zaujímavo 
  Cieľová skupina: Všetci 

Abstrakt: Keďže sú učitelia zaťažovaní množstvom rôznych administratívnych a ďalších povinností, rozhodli 
sme sa pomôcť im vo vyhľadávaní osvedčených motivačných metód vyučovania matematiky, aby 
ich mohli aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Sme radi, že to môžeme urobiť prostredníctvom 
akreditovaného programu inovačného kontinuálneho vzdelávania "Aktivizujúce motivačné 
metódy, formy a prostriedky na rozvíjanie pozitívneho vzťahu žiakov k matematike na ZŠ a SŠ." 
V rámci našej pracovnej dielne spropagujeme niektoré aktivity z tohto vzdelávania. 

Višňovská Jana, Dr.: Učme zlomky cez meranie 

 

Cieľová skupina: ZŠ, 8-ročné gymnáziá 
 Abstrakt: Zoznámime sa so sekvenciou aktivít, v ktorých sa zlomky zavedú konceptuálne, ako riešenie 

problému pri meraní dĺžok. Výmenou kontextu krájania a rozdeľovania (jedla) za meranie, tieto 
aktivity zbavujú učebný proces niekoľkých prekážok, ktoré sú momentálne v počiatočnom 
porozumení zlomkom typické (napríklad 1/3 je menšia ako 1/4, pretože 3 je menej ako 4; a 7/5 
nedáva zmysel, lebo nemôžeme vziať 7 častí z 5). Pedagogický prístup, ktorým je táto sekvencia 
podložená, nekompromisne sleduje ‘porozumenie pre všetkých‘ ako svoj hlavný cieľ. Sekvencia 
bola vyvinutá v triedach s neadekvátnym finančným zázemím v Mexiku, v ročníkoch 3 až 6, a 
adaptovaná na ročníky 7 a 8 v Austrálii, kde bol pridaný učebný obsah druhého stupňa (percentá, 
desatinné čísla, recipročné vzťahy, delenie zlomkov s porozumením). 

 

  



Krátke príspevky 

Csachová Lucia, RNDr., PhD.: Geometria - kritické miesto školskej geometrie(?) 
  Cieľová skupina: ZŠ, 8-ročné gymnáziá 

 Abstrakt: Príspevok je zameraný na dlhodobo vysokú obtiažnosť úloh z geometrie v testovaní T9 a ich 
podrobnejší opis.  

Čerňanová Viera, RNDr., PhD.: Dve hry s číslami 
  Cieľová skupina: ZŠ, 8-ročné gymnáziá  

 Abstrakt: Hry sú vhodné vo vyučovaní matematiky na druhom stupni ZŠ a v príslušných ročníkoch 8-ročných 
gymnázií, pre matematické krúžky, ... nadstavba je použiteľná aj pre gymnáziá. Deliteľnosť. Druhé 
mocniny.  

Čujdíková Mária, Mgr.: Hra Monument Valley - priesečník matematiky a umenia 
  Cieľová skupina: Všetci 

 Abstrakt: Príspevok bude o logickej mobilnej hre Monument Valley, o posvätnej geometrii v nej a o tom, 
ako táto hra sprostredkúva umelecký zážitok ruka v ruke zo zážitkom z krásy matematiky. 
V príspevku tiež predstavím, ako hru a matematiku v nej vnímali dvaja žiaci tretieho ročníka 
gymnázia. Spoločne sa zamyslíme nad možnosťami využitia tejto hry v škole.   

Djubašáková Barbora, PaedDr.: Domáca príprava študentov na hodiny matematiky trochu inak 
  Cieľová skupina: SŠ  

 Abstrakt: V krátkom príspevku sa dozviete o tom, ako možno získať na hodinách matematiky viac času na 
riešenie problémových úloh, ale aj precvičovanie praktických zručností. Domáca príprava na 
vyučovanie nemusí byť len opakovacieho charakteru, ale v rámci nej sa môžu študenti naučiť aj 
niečo nové s pomocou tabletu, mobilu alebo počítača.  

Dományová Mária, RNDr.: O úlohách bez slov 
  Cieľová skupina: Všetci 

 Abstrakt: Príspevok je zameraný na matematické úlohy zadané bez slovného popisu či kontextu, napríklad v 
tvare obrázkových schém, a ich motivačný účinok. 

Dovičák Martin, Mgr., PhD., Slovák Adam: Ako funguje doučovanie cez skype 
  Cieľová skupina: Všetci 

 Abstrakt: Informačná revolúcia prináša veľa efektívnych prostriedkov, ktoré nám vedia ušetriť čas 
v domácnosti, škole i bežnom živote. Aplikácia skype, ktorá spája ľudí v reálnom čase, ponúka 
nástroje, ktorými sa dá doučovať ľubovoľný predmet. Na doučovanie matematiky sú potrebné, ale 
aj iné nástroje(aplikácie), ktoré sú obsahom tohto príspevku.  Je to už tretí rok, čo doučujem 
matematiku cez skype a preto ma tiež zaujíma názor študentov, ktorých som doučoval osobne a 
aktuálne ich doučujem online. 

Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., PhD.: Načo bol Ptolemaiovi zlatý rez? 
  Cieľová skupina: SŠ 

 Abstrakt: Podľahol aj Klaudios Ptolemaios (to je ten pán spájaný s geocentrickým modelom vesmíru) 
módnej vlne a videl zlatý rez všade okolo seba? Alebo to bolo inak?  

Reiterová Monika, PaedDr.: Aké faktory v školskom prostredí ovplyvňujú postoje žiakov k matematike  
  Cieľová skupina: Všetci 

 Abstrakt: Postoje žiakov alebo vzťah žiakov k matematike majú vplyv aj na dosahovanie výsledkov 
v matematike. ŠPÚ zrealizoval celoslovenský výskum, v ktorom zisťoval, ako faktory vplývajú na 
vzťah žiakov k matematike. Príspevok prezentuje výsledky výskumu.  

Reiterová Monika, PaedDr., Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.: Maturita z matematiky 
  Cieľová skupina: SŠ, 8-ročné gymnáziá 

 Abstrakt: Povinná maturita z matematiky je diskutovanou témou v odbornej aj laickej verejnosti. 
V príspevku sa snažíme načrtnúť, ako to bolo s povinnou maturitou z matematiky na našom území 
v minulosti a ako je to v súčasnosti vo vybraných krajinách sveta. Predpokladáme, že k téme sa 
rozvinie konštruktívna diskusia.  
 



Stankovičová Mária, Mgr.: Matematické editory pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

  Cieľová skupina: Všetci 
 Abstrakt: V príspevku predstavíme matematické editory vhodné pre žiakov s rôznym typom zdravotného 

znevýhodnenia (zrakové postihnutie, postihnutie jemnej motoriky, poruchy učenia). Matematický 
editor môže plnohodnotne nahradiť zošit alebo papier na písomku práve v prípadoch, keď žiak 
z dôvodu zdravotného znevýhodnenia nemôže použiť pero a papier. 

Tóth Peter, Mgr., PhD.: Finančná gramotnosť na slovenských školách 
  Cieľová skupina: Všetci 

 Abstrakt: V roku 2008 Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo financií SR predstavili „Národný štandard 
finančnej gramotnosti“.  Ako to ale po 11 rokoch naozaj vyzerá s jeho aplikáciou na všetkých 
stupňoch vzdelávania na slovenských školách? 
Vedia si žiaci, študenti a absolventi našich škôl riadiť vlastné financie - vedia čo najvýhodnejšie 
nakupovať, vedia si správne vybrať najvhodnejšieho operátora telekomunikačných služieb alebo 
dodávateľa elektriny a plynu do domácnosti?  Vedia čo sú to dane a odvody do sociálnej a 
zdravotnej poisťovne?  Ak brigádujú alebo pracujú, vedia prečo dostanú menej ako majú 
dohodnutú mzdu?  Vedia si vybrať z veľkej ponuky bánk, v ktorej si otvoria účet s platobnou 
kartou, kedy a za akých podmienok môžu dostať hypotéku alebo kedy a prečo je dobré uzavrieť 
poistku? 

Vícen Lukáš, Mgr.: Gamifikácia vyučovania Matematiky na 2. stupni 
  Cieľová skupina: Všetci 

 Abstrakt: Čo je gamifikácia, Ako využiť gamifikáciu vo vyučovaní matematiky, ale aj v bežnom živote 
a predstavenie pár hier pre gamifikáciu matematiky. 

 

Postery 

Javorková Petra, Bc.: Spôsoby rozvoja priestorovej predstavivosti pri vyučovaní na druhom stupni ZŠ 
  Cieľová skupina: ZŠ, 8-ročné gymnázium 

 Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme problematikou priestorovej predstavivosti žiakov nazákladnej 
škole. Hlavným cieľom našej práce je vlastný návrh pracovného listu, ktorý máslúžiť na rozvoj 
priestorovej predstavivosti žiakov. 

Kubínová Barbora, Bc.: Propedeutika násobenia záporných čísel 
  Cieľová skupina: ZŠ, 8-ročné gymnázium 

 Abstrakt: Prinášame krátku ukážku použiteľných spoločenských hier s tematikou záporných čísel. Nazáklade 
týchto hier predkladáme návrh novej didaktickej hry s touto tematikou, ktorá máslúžiť ako 
propedeutická hra pri zavádzaní záporných čísel do vyučovania ako aj priosvojovaní si pravidiel 
práce s nimi – predovšetkým násobenia.  

Laššová Katarína, Bc.: Zhodné zobrazenia v hudobných dielach 
  Cieľová skupina: SŠ  

Abstrakt: Prepojenie geometrie a hudby je netradičné a zvyčajne vo vyučovacom procese nevyužívané. 
Sústredíme sa však na prepojenie hudby a zhodných zobrazení v rovine. Chceme poukázať  a 
posilniť medzipredmetové vzťahy. Riešenia úloh pracovného listu poukazujú na to, že aj takáto 
forma vyučovania môže mať svoje miesto vo vyučovacom procese. Žiaci stredných škôl nám po 
jeho  vypracovaní zanechali hlavne pozitívne odkazy, ale aj negatívna spätná väzba a postrehy 
majú svoje miesto vo vyučovacom procese. Na základe danej skutočnosti je následne možné 
pracovný list vhodne prepracovať a tým ho sprístupniť žiakom s rôznymi matematickými 
vedomosťami.  

Pozsonyiová Veronika, Bc.: Korešpondenčný matematický seminár  
  Cieľová skupina: SŠ, 8-ročné gymnáziá 

 Abstrakt: Korešpondenčný matematický seminár je súťaž v riešení netradičných (zaujímavých) 
matematických úloh, určená pre stredoškolákov. Skladá sa z dvoch častí - zimnej (začína 
v septembri) a letnej (začína vo februári). Po každej časti pozývame najúspešnejších riešiteľov časti 
na sústredenie.  



Rajník Jozef, Mgr.: Hra so štyrmi pohármi 
  Cieľová skupina: SŠ, 8-ročné gymnáziá  

 Abstrakt: V hre sa slepý snaží otočiť 4 poháre rovnakým smerom umiestnené na štvorcovej tácke, pričom 
vidiaci mu tácku otáča. Úlohou je zistiť, či slepý vie vyhrať bez ohľadu na to, čo robí vidiaci. 
Príspevok ilustruje, ako možno prísť k riešeniu tohoto problému hravou formou za pomoci vhodne 
zvolených gradovaných otázok. Taktiež ponúka prístup, ako pri hľadaní riešenia a dokazovaní jeho 
správnosti eliminovať náhodu.  

Vinař Tomáš, doc., Mgr., PhD.: Dátová veda - nový študijný program na pomedzí matematiky a informatiky 
na FMFI UK 
  Cieľová skupina: SŠ, 8-ročné gymnáziá 

 Abstrakt: V príspevku predstavíme nový moderný študijný program Dátová veda, ktorý od roku 2020 budú 
môcť navštevovať študenti na FMFI UK. Študijný program reaguje na potrebu výchovy novej 
generácie dátových analytikov a pohybuje sa na pomedzí matematiky a informatiky.  

 

 


