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Předmluva
Mnoho žáků a studentů postrádá zájem o matematiku a přírodní vědy. To může být částečně způsobeno nedostatkem motivujících materiálů
a částečně také použitím nevhodných pedagogických metod při využívání vhodných materiálů.
Projekt MOTIVATE ME – motivační a zajímavé metody ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů, byl projektem programu
Evropské komise v podprogramu Comenius 2.1.
Cílem projektu bylo pomoci řešit nedostatečný zájem mladých lidí o studium matematiky a přírodních věd a oslovit je, aby studovali učitelství
matematiky a přírodních věd na fakultách vzdělávajících učitele.
V rámci tohoto projektu byla představena začínajícím učitelům i jejich zkušenějším kolegům široká škála vhodných pedagogických metod pro
výuku matematiky a přírodních věd, speciálně s použitím materiálů vytvořených v rámci předcházejícího projektu Comenius 2.1 PROMOTE
MSc, jenž měl za cíl vytvořit zajímavé materiály, jejichž cílem bylo zvýšit motivaci studentů.
Pět partnerských institucí sestavilo seznamy metod pro výuku matematiky a přírodních věd, které používají v jejich vlastních zemích. Tyto
seznamy byly porovnány a následně zakomponovány do konečného seznamu využitelných metod napříč všemi zeměmi. Každý partner pak
převzal úkol napsat koncepty výukových materiálů (včetně odkazů), v nichž použil některé z metod. Návrhy jednotlivých materiálů byly
projednány a upraveny na setkání projektového týmu a vydány v publikaci Case Studies. Veškerý materiál projektu lze nalézt také na stránkách
projektu:
http://www.MotivateMeMathsScience.eu/.

Po téměř 10 letech nastal čas využít nespočetné reakce učitelů a dříve připravené materiály upravit a vylepšit. Z tohoto důvodu vznikl v rámci
Programu celoživotního vzdělávání projekt „MSc4All – Motivating Methods and Materials in Maths and Science: Dissemination”, který nám
umožnil nejen starší materiály oprášit, ale náměty zpracovat ve zcela jiné podobě či vytvořit zcela nové. Věříme, že se tak ještě více přiblížíme
našemu záměru zvýšit motivaci k učení se matematice a přírodním vědám. Všechny materiály projektu naleznete na webových stránkách:
http://www.msc4all-project.eu/.

Publikace Plány vyučovacích hodin nabízí studentům učitelství i vyučujícím předpřipravené materiály určené pro přímé využití v praxi, které
však ponechávají dostatečný prostor pro vlastní tvůrčí činnost uživatelů.
Řešitelé projektu
Řešiteli projektu jsou vysokoškolští učitelé univerzit vzdělávajících učitele ze čtyř evropských zemí: Univerzita Sunderland (Velká Británie),
Univerzita Vídeň (Rakousko), Univerzita Palackého Olomouc (Česká republika), Univerzita Konstantina Filozofa Nitra (Slovenská republika)
a Univerzita Palermo (Itálie).

Plán hodiny 1: Rozmanitost
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Rozmanitost
Nadaní

Pomůcky


Čas:

Studenti budou potřebovat pracovní list (viz
příloha), pravítko a musí umět měřit výšku.

Věk: 11 +
Asistent

Výstupy
Všichni
 Studenti musí být schopni vysvětlit, jak mohou být některé znaky ovlivněny
environmentálními nebo genetickými faktory.
Většina
 Studenti by měli výt schopni vysvětlit klasifikaci dat na spojitá a nespojitá.

Bezpečnost

Někteří


Studenti by měli být schopni propojit teorii variability s praktickými
výsledky.

Úvodní aktivita (20 minut)
Na začátku hodiny stojí seřazeni. Vyučující jim sdělí, že budou během hodiny rozřazeni do skupin. Nejprve studenti musí vytvořit myšlenkovou
mapu, aby ukázali, co už vědí o tématu rozmanitost v přírodě. (Tuto aktivitu zopakujeme na konci hodiny, aby byl vidět pokrok v učení.) (6
minut)
Úvod do tématu hodiny
Ukážeme studentům cíle hodiny, které musí nahlas přečíst. Dále jim prezentujeme „klíčová slova“ této hodiny. Seznámení se s pravopisem
a specifickými vědeckými termíny má přispět ke gramotnosti studentů v oblasti přírodních věd. Tyto klíčové termíny budou používány v průběhu
hlavní i závěrečné aktivity. (4 minuty)
Představíme studentům pojem rozmanitosti v přírodě a její dvě odlišné kategorie: environmentální a genetickou. Náhodně vybereme jednoho
studenta, který má vysvětlit termín environmentální variabilita. Stejně tak vybereme studenta, aby uvedl příklad environmentální variability,
vysvětlil termín genetická variabilita a uvedl příklad. Poté bude následovat krátký výklad učitele, abychom se ujistili, že studenti rozumí.
(5 minut)
Přesuneme se od environmentální a genetické variability k spojitým a nespojitým datům. Učitel poskytne studentům definici; studenti budou opět
náhodně vybráni, aby uvedli ke každé kategorii příklad. Na tabuli máme dva grafy, graf A představuje spojitá data, graf B data nespojitá.
Studenti mají určit, který je který. (5 minut)
Hlavní aktivita (30 minut)
Nyní studenti dostanou možnost vést svůj vlastní výzkum. Nejprve použití nespojitou (diskrétní) variabilitu. Vybereme dva dobrovolníky,
kteří předstoupí před třídu a spočítají dívky a chlapce. Výsledná čísla použijeme na tabuli a studenti mohou vytvořit sloupcový graf (histogram)
reprezentující výsledná čísla.
Zatímco studenti připravují graf, budou postupně před tabuli přicházet dvojice, abychom změřili jejich výšku a vše zaznamenali do předem
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připravené tabulky. Jakmile studenti dokončí svůj graf a než dokončíme měření všech studentů, dostanou jednotlivé skupiny pracovní list. Jeho
náročnost je přizpůsobená schopnostem jednotlivých skupin. Tyto pracovní listy si studenti ohodnotí vzájemně během hodiny, pokud zbyde čas.
Jakmile dokončíme měření výšky všech studentů, požádáme studenty, aby dopsali větu, kterou mají rozepsanou, a odložili pera. Studentům
ukážeme souvislá data na tabuli a vyzveme je, aby zakreslili data do grafu. Pro studenty, kteří skončí před stanoveným časovým limitem, máme
připravený další pracovní list.
Studenti se vrátí ke své myšlenkové mapě, aby jej doplnili o to, co ví o variabilitě nyní. Požádáme je, aby nově doplněná fakta zapisovali jinou
barvou.
Závěrečná aktivita
Každý student dostane „Výstupní lístek“, což bude lístek papíru, na kterém bude jedno z klíčových slov dnešní hodiny. Jejich úkolem je podat
vědeckou definici daného termínu. Pod to musí napsat něco, co se naučili v hodině. Takto si lístek vymění se spolužákem, který doplní stávající
informace. Na závěr hodiny musí studenti všechny výstupní lístky odevzdat vyučujícímu.

Zpětná vazba
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Plán hodiny 2: Biomechanika
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Biomechanika
Talentovaní

Pomůcky


Model dinosaura z plastu, fotografie modelu,
jáma s pískem, stupnice pro měření hmotnosti
tělesa, voda, kalkulačka, pásmo.

Bezpečnost


Čas: 120 minut

Protože žáci musí projít pískem, je třeba toto
nacvičit předem.

Věk: 16+
Asistent

Výstupy
Všichni
 Žáci jsou schopni určit objem a hmotnost modelu.
Většina
 Žáci jsou schopni vypočítat sílu bicepsu (svalu) a srovnat ji s modelem
dinosaura.
Někteří
 Žáci jsou schopni použít rovnici McNeil Alexandera k výpočtu rychlosti
kráčejícího dinosaura.

Motivace (20 minut)
Žáci proměří model dinosaura, jeho objem určí pomocí vody vytlačené z nádoby. Měřítko umožní aproximaci na rozměry skutečných dinosaurů.
Hlavní aktivita 1 (40 minut)
Žáci začínají tím, že se zváží a použitím Dempsterových ukazatelů částí těla odhadnou hmotnost svých končetin, proměří vlastní tělo
a vypočítají sílu, kterou může vyvinout biceps.
Použitím modelu dinosaura propočítají data pro vlastní druh dinosaura a svá měření srovnají.
Hlavní aktivita 2 (40 minut)
Žáci ověří správnost výpočtu pomocí nádoby s pískem – měří čas potřebný pro chůzi na určitou vzdálenost.
Toto srovnají s vypočítanou hodnotou síly, kterou vynaloží jejich dolní končetiny. Je zde nějaká korelace?
Závěrečná aktivita (20 minut)
Žáci diskutují své výsledky, zejména potom ty, které jsou anomální. Hledají odlišnosti ve výšce, a jak souvisejí s délkou kroku. Příležitost pro
diskusi a evaluaci.

Hodnocení
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Plán hodiny 3: Obnovitelné zdroje energie
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Pomůcky


Materiály pro postery.

Téma: Obnovitelné zdroje energie Čas: 60 minut
Talentovaní

Věk: 11+
Asistent

Výstupy
Všichni
 Opakování znalostí vektorů v 3-D prostoru.
Většina
 Zlepšení schopností pro řešení slovních úloh s vektory v 3-D prostoru.

Bezpečnost

Někteří
 Zlepšení schopností kriticky analyzovat kontext slovních úloh.

Motivace (10 minut)
Žáci mají vyjmenovat zdroje energie a jejich 10 charakteristik a vyčlenit obnovitelné zdroje.
Hlavní aktivita (30 minut)
Žáci se zúčastní přednášky správce školy a kladou mu otázky. Cílem je vyčlenit hlavní oblasti ztrát energie příslušné školy. Žáci kladou otázky,
svá zjištění přehledně uspořádají a popř. předají vedení školy
Závěrečná aktivita (20 minut)
Žáci mají navrhnout možné způsoby snížení ztrát energie ve škole, mohou diskutovat i možné využití obnovitelných zdrojů energie ve škole.

Hodnocení
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Plán hodiny 4: Vytvoření slovníku o vesmíru
Datum:

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Vytvoření slovníku o
vesmíru
Talentovaní

Pomůcky


Všichni žáci mají přístup k základní literatuře v
papírové nebo elektronické podobě.



Měli by mít také přístup k internetu nebo ke
knihám a encyklopediím o vesmíru.

Bezpečnost

Čas: 1 hodina

Věk: 11+

Asistent

Výstupy
Všichni
 Žáci jsou schopni definovat základní pojmy nebo na základě definice určit
pojem.
Většina
 Žáků je schopna rozlišit řadu důležitých pojmů a vyhledat jejich definici.
Někteří
 Žáci jsou schopni najít chyby v textu a navrhnout jejich opravu.

Motivace (10minut)
Žáci diskutují vlastnosti rejstříku, použití definicí a formu. Uvažují také o potřebách uživatele.
Hlavní aktivita (40 minut)
Žáci obdrží strukturovanou tabulku, která je částečně vyplněna základními pojmy a definicemi. Jejich úkolem je doplnit tabulku a doplnit ji
o další pojmy, které se váží k danému tématu. Aktivita probíhá ideálně v počítačové učebně.
Žáci mají diskutovat nepřesná vyjádření a opravit je.
Závěrečná aktivita (10 minut)
Žáci jsou vyzváni, aby nahlédli na práci spolužáků, doporučili jim úpravy a pochválili dobrou práci.

Hodnocení
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Plán hodiny 5: Vektory
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Potřebují podporu spolužáků.

Téma: Vektory

Nadaní
 Mohou vytvořit vlastní skupinu a
pracovat na náročnějších úkolech.

Pomůcky


Mapa areálu školy/ školy (jedna na skupinu).



Pracovní listy na různých místech areálu školy/
školy.

Bezpečnost


Venkovní aktivity

Čas: 60 minut

Věk:
Asistent

Výstupy
Všichni
 Vidí využití vektorů v kartografii a při určování polohy.
Většina
 Zažijí různé výukové situace v terénu.
Někteří
 Chápou vektory jako užitečný nástroj pro různé aktivity a činnosti v běžném
životě.

Počáteční aktivita, motivace
5 minut výklad, opakování základních pojmů, které již studenti znají.
Hlavní aktivita
Studenti vytvoří čtyři skupiny po čtyřech lidech a obdrží několik pracovních listů:
 Mapu areálu školy
 Papír s instrukcemi
 Pracovní list obsahující jeden úkol z „Vektorů“, kapitoly 2-8
http://www.promotemsc.org/results/AT/Materialien_fuer_Vektoren.pdf
 Pracovní listy očíslované 1-5 (volné místo pro zapsání řešení)
 Několik prázdných papírů pro výpočty
Instrukce následně vysvětlí studentům vyučující: Každá skupina musí nejprve vyřešit ve třídě svou úlohu, získá tak vektor, který je jejich
výchozím bodem; zakreslit svůj výchozí bod do mapy, jít tam, nalézt pracovní list s dalším zadáním, úlohu vyřešit (výsledkem je opět vektor)
a přičíst tento vektor ke své stávající pozici, aby na mapě nalezli umístění další úlohy.
Skupiny nejprve vyřešily úlohu ve třídě. Záměrně se jednalo o jednoduché příklady na sčítání, takže jejich řešení netrvalo dlouho. Následně třídu
opustily a nalezly svůj výchozí bod. Současně odešli i oba vyučující a asistenti, aby na každém stanovišti byl jeden z nich přítomen a mohl
studentům pomoci.
Na výchozích bodech studenti našli zalaminované obálky s několika kopiemi nového úkolu. Každý člen skupiny si vzal jednu kopii a v malých
skupinách vyřešili své úlohy (z kapitol 2-8). Řešení každého úkolu trvalo cca 7-8 minut. Všechny úlohy lze vyřešit bez kalkulačky. Nicméně
někteří studenti využili své mobilní telefony pro aritmetické výpočty. Někteří studenti své mobily využívali i v situacích, kdy opustili stanoviště
a nemohli najít stanoviště další.
Závěrečná aktivita
Na závěr byli studenti vyzváni, aby se vrátili do třídy a odevzdali papíry s výpočty i papír s řešením. Po návratu byla naplánována diskuze
o řešeních.
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Zpětná vazba (studenti)
Odpovědi na otázku „co pro Vás bylo nejzajímavější, co se Vám nejvíce líbilo“.

Bylo skvělé pracovat venku v terénu.

Být mimo třídu.

Netypická hodina matematiky.

Ještě nikdy jsem nebyl během vyučování venku, bylo to skvělé.

Spolupracovali jsme.

Pracovat venku byla větší zábava než pracovat ve třídě.
Odpovědi na otázku „co se Vám líbilo nejméně, co pro Vás bylo nejméně zajímavé“.

Opakování vektorů na začátku.

Vysvětlování toho „jak to všechno funguje“.

Stačily instrukce k organizaci na pracovním listě, nebylo nutné je opakovat ve třídě.
Odpovědi na otázku „o čem byste se chtěli dovědět více“.

Můžeme chodit ven i v dalších hodinách?

Vektory ve skutečném světě.

Co byste dělal, kdyby pršelo?
Detailní výsledky dotazníku (16 studentů):

Hodina se mi líbila: 2.0

Naučil jsem se něco nového: 2.2

V hodině jsme dělali zajímavé věci: 1.0

Nejzajímavější: práce venku (8 studentů)

Nejméně zajímavé: zdlouhavé instrukce k organizaci (3 studenti)

O čem byste se chtěli dozvědět více: využití práce v terénu v elementární matematice

20

Plán hodiny 6: Stereometrie(1)
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Pomůcky


Materiály pro postery.

Téma: Stereometrie

Čas: 50 minut

Nadaní

Věk: 15-16
Asistent

Výstupy
Všichni
 Opakování znalostí vektorů v 3-D prostoru.
Většina
 Zlepšení schopností pro řešení slovních úloh s vektory v 3-D prostoru.

Bezpečnost

Někteří
 Zlepšení schopností kriticky analyzovat kontext slovních úloh.
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Úvodní aktivita
V úvodu hodiny proběhla kontrola domácích úkolů. Následovalo 5 minut výkladu (opakování obsahu předchozí hodiny) o základních
vlastnostech vektorů v 3-D prostoru a operací s vektory.
Hlavní aktivita
Vyučující rozdělil studenty do pěti skupin po pěti. Každá skupina dostala pracovní list se slovní úlohou z
„Průvodce trojrozměrným prostorem“: http://www.promotemsc.org/results/CZ/Pruvodce_trojrozmernym_prostorem.zip
Učitel vysvětlil studentům instrukce: každá skupina musí vyřešit úlohu ze svého pracovního listu a poté vytvořit poster o řešení a prezentovat jej
třídě.
Studenti řešili úlohy v malých skupinách. Jednalo se o slovní úlohy, které studenti vyřešili za cca 10 minut. Poté ve skupinách vytvořili postery,
což jim trvalo zhruba dalších 10 minut.
Závěrečná aktivita
Na závěr hodiny proběhly 5minutové prezentace posterů. Postery jsme následně vyvěsili ve třídě společně s pracovními listy, které k nim
náležely. Studenti měli přemýšlet jak zlepšit metod řešení těchto úloh, což mělo být obsahem diskuze následující hodiny.

Zpětná vazba (vyučující)
Vyučující se materiály i metoda velmi líbily a považuje zvolenou metodu za vhodnou pro vybranou tématiku. I když měla málo zkušeností se
skupinovou prací, byla si jejím použitím jistá. Domnívá se, že studentům se materiál a zejména metoda velmi líbily. Ocenila by přístup k celému
německému materiálu.
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Zpětná vazba (studenti)
Odpovědi na otázku „co se Vám nejvíce líbilo, co bylo nejzajímavější“.

Společná práce.

Úkol byl zajímavý.

Možnost pomoci svým kamarádům.

Líbilo se mi vytváření posteru.

Prezentace.

Příprava posteru.
Odpovědi na otázku „co se Vám nejméně líbilo, co bylo nejméně zajímavé“.

Velmi nudný úvod.

Poslouchání prezentací.

Chci si vytvořit skupinu sám, nechci, aby skupiny tvořil učitel.
Odpovědi na otázku „o čem byste se chtěli dovědět více“.

3-D vektorová grafika v počítačových hrách.

Zda i ostatní třídy vytvářejí postery.

Kde jinde můžete využít vektory v 3-D prostoru – počítače, hry?
Detailní výsledky dotazníku (24 studentů):

Hodina se mi líbila: 2.5

Naučil jsem se něco nového: 1.5

V hodině jsme dělali zajímavé věci: 2.0

Nejzajímavější: prezentace posterů (8 studentů), vytváření posterů (5 studentů)

Nejméně zajímavé: opakování základních vlastností vektorů (2 studenti)

O čem byste se rádi dozvěděli více: 3-D vektorová grafika v počítačových hrách (2 studenti)

23

Plán hodiny 7: Stereometrie(2)
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Stereometrie

Čas: 100 minut

Nadaní

Pomůcky


Mapa areálu školy/ školy (jedna pro každou
skupinu).



Digitální fotoaparát (jeden pro každou skupinu).

Věk: 15-16
Asistent

Výstupy
Všichni
 Upevnění znalostí o 3-D prostoru.


Prezentování výsledků matematických úloh v PowerPointu.

Většina
 Zlepšení schopností řešit slovní úlohy s tělesy.
Bezpečnost


Venkovní aktivita.

Někteří
 Zlepšení schopností kriticky analyzovat kontext slovních úloh.

Úvodní aktivita
Na začátku hodiny studenti vytvoří čtyři skupiny po čtyřech. Poté dostanou následující materiály:

Mapu areálu školy.


Papír s instrukcemi.



Pracovní list obsahující jeden praktický úkol z „Průvodce trojrozměrným prostorem“
http://www.promotemsc.org/results/CZ/Pruvodce_trojrozmernym_prostorem.zip.



Pracovní list s volným místem pro zapsání řešení.



Několik prázdných listů pro výpočty.



Digitální fotoaparát.

Hlavní aktivita
Učitel shrnul instrukce: Každá skupina musí dojít na místo určené na mapě (místa nebyla zakreslena v mapě, ale byla zadána pomocí vektoru), ve
skupině vyřešit úkol, při řešení úkolů se vyfotit (např. měření úhlů, použití nástrojů pro měření výšky atd.), a napsat řešení do pracovního listu.
Studenti vyšli do terénu na určená stanoviště a v malých skupinách začali řešit úkoly. Jednalo se o praktické úkoly: měření a výpočet výšky
stromu, měření a výpočet objemu bazénu, odhadnutí plochy několika střech a použití jednoduchého teodolitu. Oba učitelé se také přesunuli na
stanoviště, která byla blízko od sebe, aby dohlíželi na práci a mohli případně studentům pomoci. Většina skupin vybrala jednoho studenta, který
fotil, a zbylí tři řešili úlohy. V jedné skupině se studenti ve fotografování střídali po pěti minutách. Na vyřešení úkolů studenti potřebovali zhruba
20 až 30 minut. Na konci první hodiny se všichni studenti sešli ve třídě a vyučující jim vysvětlil, že musí vytvořit prezentaci jejich řešení
v PowerPointu, použít své fotografie a poznámky a vše prezentovat v následující hodině.
Závěrečná aktivita
V následující hodině (o tři dny později) skupiny prezentovaly svou práci. Většina skupin si zvolila jednoho zástupce, který prezentaci přednesl.
Pouze jedna skupina si zvolila formu týmové prezentace a v roli mluvčího se střídali. Jednotlivé prezentace trvaly cca 7 minut. Na konci každé
prezentace mohli studenti klást dotazy. Všechny prezentace vyvolaly nějaké dotazy.
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Některá vysvětlení byla srozumitelná pouze členům skupiny, kteří se na aktivitách sami podíleli (např. odkazování se na přístroje, které nebyly
v prezentacích vysvětleny). Pouze v jednom případě byl dotaz zodpovězen vyučujícím, v ostatních případech otázky zodpověděli sami studenti.
Na konci druhé hodiny studenti dostali dotazník, abychom se ujistili, že se seznámili s tématem, které bylo společné všem úkolům.
Zpětná vazba (studenti)
Odpovědi na otázku „co bylo nejzajímavější, co se Vám nejvíce líbilo“.






Použití přístrojů, bavili jsme se manuální činností.
Být venku, mimo třídu.
Rád bych, aby byla matematika stále tak zábavná.
Dělat věci ve skupině bylo velmi užitečné.
Učitel nemluvil celou dobu.

Odpovědi na otázku „co bylo nejméně zajímavé, co Vás bavilo nejméně“.




Rozhodování o tom, kdo udělá co.
Nemohl jsem fotit.
Myslím si, že jsme nepotřebovali ten dotazník na konci druhé hodiny.

Odpovědi na otázku „o čem byste rádi dověděli více“.





Kde všude můžeme v běžném životě najít geometrii?
Proč je tolik různých druhů střech?
Teodolit.
Jak lze využít práci v terénu v jiných hodinách?
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Detailní výsledky dotazníku (15 studentů):







Hodina se mi líbila: 1.3
Něco nového jsem se naučil: 1.5
V hodině jsme dělali zajímavé věci: 1.2
Nejzajímavější: Práce mimo třídu (9 studentů)
Nejméně zajímavé: Diskuze s ostatními studenty o tom, kdo bude dělat co (3 studenti)
O čem bychom se rádi dověděli více: jak využít práci v terénu v dalších hodinách matematiky
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Plán hodiny 8: Planimetrie
Datum:

Téma: Planimetrie

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Práce s didaktickými pomůckami a
využití vlastního těla k demonstraci
pojmů podporuje učení žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Čas: 50 minut

Nadaní
 Tito studenti mohou pracovat s
komplexnějšími pojmy a vysvětlit je
celé třídě.

Pomůcky
 Digitální fotoaparát (jeden do každé skupiny).

Věk: 13
Asistent
 Pro tuto hodinu je potřebná tělocvična.

Výstupy
Všichni
 Zlepšit porozumění planimetrii za použití didaktických pomůcek a vlastního
těla.

Bezpečnost
 Aktivity v tělocvičně, včetně sportovních aktivit.

Většina
 Skupinová práce zlepšující sociální dovednosti.
Někteří
 Zlepšit schopnost vysvětlit pojmy vrstevníkům.
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Úvodní aktivita
Učitel zahájil hodinu 3minutovým výkladem (opakováním obsahu minulé hodiny) hlavních pojmů planimetrie. Poté studenti vytvořili čtyři
skupiny po čtyřech až pěti lidech. Každá skupina dostala pracovní list z PROMOTE materiálů (obsahoval jeden geometrický pojem, který měli
studenti vysvětlit), viz http://www.promotemsc.org/results/AT/Mathematik_im_Turnsaal.pdf, několik prázdných listů na poznámky a digitální
fotoaparát.
Hlavní aktivita
Učitel vysvětlil instrukce: Každá skupina musí zahrát nebo jinak ztvárnit pojem ze svého pracovního listu, může k tomu využít cokoliv, co je
dostupné v tělocvičně, prezentaci pojmu vyfotit, dělat si poznámky o svých nápadech a důvodech, proč si vybrali právě tento způsob prezentace a
vysvětlit termín spolužákům ve třídě.
Studenti šli do tělocvičny společně s učitelem (vstup do tělocvičny byl na stejné chodbě jako třída) a ve skupinách začali diskutovat o pojmech.
Pro jednu skupinu byla spolupráce zpočátku těžká, členové skupiny spíše přemýšleli o vlastních nápadech. V další skupině členové rozvinuli své
myšlenky a následně je prezentovali ostatním ve skupině. Poté proběhlo hlasování o tom, který nápad bude použit. Zbylé dvě skupiny použily
brainstorming a poté vybraly jeden z nápadů. Skupiny ztvárnily své pojmy (těžiště trojúhelníku, osa úhlu, výška trojúhelníku, trojúhelníku
opsaná kružnice), za použití lan, tyčí, fotbalových míčů a jejich vlastních těl. V průběhu této aktivity se studenti fotili. Tři skupiny vybrali
jednoho ze svých členů, aby fotil. Čtvrtá skupina požádala o focení vyučujícího, protože měli všichni napilno. Tato aktivita trvala cca 20 minut.
Závěrečná aktivita
Po aktivitě v tělocvičně se studenti vrátili do třídy a každá skupina vysvětlila svůj pojem ostatním skupinám za použití svých poznámek
a především fotek z digitálního fotoaparátu (který byl připojen na dataprojektor). Na závěr učitel napsal všechny pojmy na tabuli společně
s grafickým znázorněním.
Zpětná vazba (učitel)
Vyučující se materiály i metoda velmi líbily a považuje zvolenou metodu za vhodnou pro vybranou tématiku. I když měla málo zkušeností se
skupinovou prací, byla si jejím použitím jistá. Domnívá se, že studentům se materiál a zejména metoda velmi líbily. Nikdy předtím nepoužívala
práci v terénu nebo vrstevnické učení (ale pravidelně používá práci v malých skupinách), nicméně si byla jejich použitím taktéž jistá. Ocenila by
více rad k vrstevnickému učení.
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Zpětná vazba (studenti)
Odpovědi na otázku „co pro Vás bylo nejzajímavější, co se Vám nejvíce líbilo“.

Pěkný nápad využít tělocvičnu pro matematiku.

Spolupráce s přáteli.

Fotografování.

Ukázka, že matematika nejsou jen čísla.

Vysvětlování matematického problému kamarádům.
Odpovědi na otázku „co se Vám líbilo nejméně, co bylo nejméně zajímavé“.

Moje skupina nechtěla pracovat.

Líní členové skupiny.

Z tělocvičny se mi dělá špatně, nesnáším tělocvik.
Odpovědi na otázku „o čem byste se chtěli dozvědět více“.

Můžeme si to zopakovat?

Více geometrie v reálném světě.

Hrát hry, které spojují pohyb a matematiku (existuje něco takového?).
Detailní výsledky dotazníku (19 studentů):

Hodina se mi líbila: 1.3

Naučil jsem se něco nového: 2.5

V hodině jsme dělali zajímavé věci: 1.8

Nejzajímavější: pohyb v hodině matematiky (3 studenti)

Nejméně zajímavé: práce v líné skupině (2 studenti)

O čem byste se rádi dozvěděli více: najít více aplikací geometrie mimo třídu
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Plán hodiny 9: Řešení střech
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Řešení střech

Talentovaní žáci
Badatelsky orientovaný přístup k řešení

Pomůcky


Čas: 3 – 5 vyučovacích hodin

Pracovní listy, rýsovací pomůcky (pravítko,
kružítko, úhloměr).

Věk: 14 +

Asistent
Skupinová práce

Výstupy
Všichni
 Rozvoj prostorové představivosti, aplikace poznatků v technické praxi.
Řešení střech zadaných na pracovních listech. Jednoduché případy.
Většina
 Náročnější případy.
Někteří
 Zakázané okapy

Počáteční aktivita, motivace
Ukázky zajímavých klasických i moderních střech různých typů, užitečnost matematiky při stavbě domu.

32

Hlavní aktivita
Frontální výuka:
Řešení střech s okapy ve stejné výši.
1) Všeobecné poznatky, základní typy střech
Nad budovou konstruujeme střechu. Většinou se skládá z rovin, které svírají s horizontální rovinou předepsané úhly. Střecha je dána půdorysem
okapů, což jsou nejnižší vodorovné okraje střechy. Řešit střechu znamená sestrojit střešní roviny a jejich průsečnice tak, aby voda správně
odtékala. Jestliže okap není součástí přímky, ale rovinnou křivkou, sestrojíme každým jeho bodem tečnu ke křivce okapu a nad ní rovinu, která
svírá s průmětnou předepsaný úhel. Takto sestrojené roviny ve všech bodech daného okapu nám obalí plochu střechy.
Při teoretickém řešení budeme předpokládat (jestliže neurčíme jinak), že:
1.
2.
3.
4.

všechny okapy jedné budovy leží v jedné horizontální rovině (v téže výšce),
roviny střechy svírají s touto horizontální rovinou stejné úhly (jsou téhož spádu),
každým okapem prochází jedna rovina střechy,
ty hrany, přes které nesmí odtékat voda, vyznačujeme dvojitou nebo barevnou čarou.

Teoreticky budeme tedy úlohu řešit tak, že každou úsečkou okapové hrany budovy, jako stopou roviny, vedeme jednu rovinu střechy. Při
zobrazení volíme proto společnou horizontální rovinu okapových hran za průmětnu pravoúhlého promítání.
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2) Základní pravidla řešení střech
a) Roviny mají stejné spádové měřítko a různoběžné stopy – průsečnice půlí úhel sevřený stopami.
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b) Roviny mají shodná spádová měřítka a rovnoběžné roviny – průsečnice tvoří osu pásu určeného stopami.


p
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x
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r1
x

s1
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p1

Příklad 1:
Řešení:
Zadání:
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Cvičení 1:
Řešte střechu nad daným půdorysem. (pracovní list)

2.

1.

3.

4.
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3a) Pravoúhlá projekce a řez svislou rovinou.
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3b) Způsoby a možnosti řešení střech.
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2

1
7

7

8

3

2

Samostatná práce v homogenních skupinách:
4) Komplikované úlohy.
Cvičení 2:
Řešte střechu nad daným půdorysem. (pracovní list)

1.

4.

2.

3.

5.
6.
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5) Zakázané okapy
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Závěrečná aktivita
1. Kontrola správnosti řešení a hodnocení žáků.
ŘEŠENÍ ÚLOH:

Cvičení 1
2.

1.

3.

4.
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Cvičení 2

1.

4.

2.

3.

5.
6.
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2. Anketa (reflexe)
Starší žáci byli natolik motivováni zajímavým námětem, že by to mohlo ovlivnit jejich profesní orientaci. Tato poutavá náplň vyučování byla
podnětem, aby si více všímali různých architektonických prvků. Pracovní list zajistil žákům tvůrčí činnost s možností realizace, výběru úloh
různé obtížnosti, postup individuálním tempem, který podporuje úspěch všech žáků. Dívky byly při řešení úloh úspěšnější, přesnější, pečlivější
a svědomitější. Následně byl zadán žákům evaluační dotazník, otázky byly hodnoceny škálou pěti stupňů znamenající: zcela souhlasím (1),
souhlasím (2), nevím (3), nesouhlasím (4), zcela nesouhlasím (5).
Znění otázek:
1
2
3

Vyučovací hodina mě bavila.
Naučil/a jsem se něco nového.
V hodině jsme dělali zajímavé věci.

Tabulka: Vyplnění evaluačního dotazníku
1 zcela
%
souhlasím
Otázka 23,8
1
Otázka 7,1
2
Otázka 26,2
3

2
3
souhlasím nevím
71,4
4,8

4
nesouhlasím
0

52,4

38,1

2,4

71,4

2,4

0

Z dotazníku pro učitele:
Co bylo na zvoleném materiálu a zvolené metodě pozitivní?
Žáci měli zájem o učivo, byli aktivní, zaujatí, práce v hodině nadchla i méně úspěšné žáky, každý pracoval vlastním tempem, vhodně zvolené
úlohy se stupňující se náročností. Pracovní listy byly vyhovující.
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Plán hodiny 10: Aktivity rozvíjející prostorovou představivost
Datum:

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Aktivity rozvíjející
prostorovou představivost

Čas: 3 hodiny

Talentovaní žáci

Věk: 14 +

Asistent

Řešení náročnějších problémů, badatelsky
orientovaná výuka

Pomůcky


Modely těles, drát, rýsovací pomůcky (pravítko,
kružítko, úhloměr), karton, nůžky, lepidlo.

Výstupy
Všichni
 Rozvoj prostorové představivosti.
Většina
 Řešení problémů.
Někteří
 Badatelsky orientovaná výuka.
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Motivace
Karetní hra Černý Petr
Hlavní aktivita
Frontální výuka:
1) Opakování základních stereometrických poznatků a zobrazovacích metod.
Skupinová práce:
2) Řešení různých úloh rozvíjejících prostorovou představivost.
Program:
1. hodina: Seznámíme studenty se zadáním úloh, případně zopakujeme potřebné vědomosti. Řešení úloh zadáme studentům za domácí
úkol.
2. hodina: Studenti postupně předvádějí svá řešení zadaných problémů. Diskutujeme o postupech řešení, o možnostech řešení, o modifikaci
úloh. Vyzveme studenty k tvorbě vlastních podobných úloh.
3. hodina: Studenti zadávají spolužákům své úlohy a společně je řešíme. Doporučujeme vyučujícímu připravit si rezervní úlohy pro případ
nedostatku úloh studentů.

Závěrečná aktivita
1. Kontrola správnosti řešení.
2. Reflexe.
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Úlohy
1.

Doplňte oka na síti hrací kostky tak, aby jich na protilehlých stěnách bylo vždy sedm.
a)

b)

2.

Najděte a načrtněte co nejvíce sítí krychle. Je jich právě 11. (Za shodné považujeme sítě, které lze přemístit tak, že se kryjí.)

3.

Z devíti stejných kostek je sestaven nápis – první dvě slova slavného výroku. Nápis vidíte z odvrácené strany. Určete tato slova. O který
výrok jde?

I

L

I
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A

C

E

I

T

I

4.

V dané síti krychle označte stejným číslem strany čtverců, které tvoří tutéž hranu krychle (viz. obr.). Zkuste to i pro jiné sítě krychle
i dalších těles.

1
1

5.

Ke každému znázorněnému tělesu přiřaďte všechny
otvory, kterými lze dané těleso „těsně bez mezer
protáhnout“ na druhou stranu. (V určitém okamžiku
těleso funguje jako zátka.)

a)

b)

c)

d)
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6.

Zobrazte ve volném rovnoběžném promítání těleso, které lze „těsně bez mezer protáhnout“ všemi třemi vyznačenými otvory.
a)
b)

7.

Sestrojte nárys N, půdorys P a bokorys B drátu znázorněného ve volném rovnoběžném promítání.
a)

b)
P

P

N

N

B
B

B

P

P
N

N
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B

8.

Narýsujte do předkreslené krychle volný rovnoběžný průmět jednoho kusu nerozvětvujícího se drátu podle jeho nárysu, půdorysu
a bokorysu.
a)

b)
P

P

B

N

N

B

B

B

P

P

N

9.

N

Sestrojte nárys, půdorys a bokorys tělesa znázorněného ve volném rovnoběžném promítání.
a)

P

b)

B

N
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10.

Načrtněte bokorys a volný rovnoběžný průmět tělesa podle jeho nárysu a půdorysu. (Úloha má více řešení.)
a)

N

b)

P

11.

N

P

Co je obrysem pravoúhlého průmětu
a) pravidelného čtyřstěnu, jehož dvě hrany jsou rovnoběžné s průmětnou?
b) krychle, jejíž tělesová úhlopříčka je kolmá k průmětně?

12.

Doplňte záložky a vyrobte si papírové modely všech pěti pravidelných mnohostěnů (Platonových těles).
a) čtyřstěn
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b) krychle

c) osmistěn

d) dvanáctistěn
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e) dvacetistěn

13.

Je dán trojboký jehlan ABCV s vrcholem V. Rovina ρ protíná jeho hrany AB, BC, CV a neprochází žádným z jeho vrcholů. Které hrany
jehlanu rovina ještě protíná?

14.

Lze protnout krychli rovinou tak, aby řezem byl:
a) rovnostranný trojúhelník,
b) rovnoramenný trojúhelník,
c) různostranný trojúhelník,
d) ostroúhlý trojúhelník,
e) pravoúhlý trojúhelník,
f) tupoúhlý trojúhelník,
g) čtverec,
h) obdélník,
i) kosočtverec,
j) lichoběžník,
k) pětiúhelník,
l) šestiúhelník,
m) pravidelný šestiúhelník?
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15.

Je dán pravidelný čtyřstěn ABCD. Body P, Q, L, K jsou po řadě středy hran AD, BD, CB, CD. Určete odchylku přímek PQ a KL.

16.

Ukažte, že lze souvisle projít všemi vrcholy krychle (dvanáctistěnu) tak, že po žádné hraně nejdeme dvakrát. Zkuste to i pro jiná tělesa.

17.

Stěny krychle můžeme vybarvit buď všechny bílou nebo všechny černou nebo některé bílou a některé černou barvou. Kolik různě
vybarvených krychlí existuje?

18.

Kolik jednotkových krychlí protíná tělesová úhlopříčka kvádru o rozměrech 5  4  3 ?

19.

Kolik rovin souměrnosti mají Platonova tělesa?

20.

Pravidelný čtyřstěn protíná šest navzájem různých rovin, přičemž každá z nich obsahuje právě jednu hranu čtyřstěnu a střed protilehlé
hrany. Na kolik těles se daný čtyřstěn rozpadne, jsou-li všechny rovinné řezy provedeny současně?

21.

Je dáno 6 různých rovin, z nichž právě 3 procházejí danou přímkou p. Mezi danými šesti rovinami je právě jedna dvojice rovnoběžných
rovin, o nichž víme, že protínají přímku p. V kolika přímkách se dané roviny protínají?
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Řešení úloh
1. a)

b)

2.
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3. ALEA IACTA (EST)

E
C

A

L

I

T
4

4.

7

6

1

2

5

3
4

3

1

7
6

5

2

5. a-1, a-4, b-2, c-2, c-4, d-3
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6. a)

b)

7. a)

b)

N

B

N

P

P
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B

8. a)

b)

P

P

B

B

N

9. a)

N

b)
N

N

B

P

P
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B

10. a) např.

P

B

N

10. b) např.

P

B

N
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11. a)

D2

C2

A2

B2
D1
B1

A1
C1
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x1,2

C2

11. b)

B2

D2

A2

C´2

B´2

D2́

x1,2

A´2
D´1

D1

C´1

C 1= A´1

A1

B1
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B1́

13.

AV

14.

e), f) ne, ostatní ano

15.

60

17.

10

18.

10

19.

čtyřstěn 6, krychle 9, osmistěn 9, dvanáctistěn 15, dvacetistěn 15.

20.

24

21.

11

Další úlohy a náměty, jako jsou např. Tangram, Origami, krychle Soma aj., nabízejí např. Steinhaus (1958), Pugačov (1960), Gardner (1968),
Kuřina (1976), Hejný (1980), Molnár (1986), Opava (1989), Hejný a kol.(1990), Molnár a Kobza (1990 a 1991), Adam a Wyss (1994), Máca
a Macků (1996), Šarounová (1998), Leischner (2003), Perný (2004), využít lze rovněž učební pomůcku Stopenové (1999), různé hlavolamy
a stavebnice (např. Žídek, 1997), pomoci mohou různé počítačové hry a další programy.

Vyhodnocení (reflexe)
Výuka se ukázala jako velmi časově náročná, prokázala se různá úroveň prostorové představivosti jednotlivých žáků. Skupinová práce se žákům
líbila.
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Plán hodiny 11: Vlnění
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Vlnění

Talentovaní žáci
Připraví a vysvětlí experiment, který využije
např. elektrický holicí strojek

Pomůcky


Čas: 90 minut

Rádio, počítač s dataprojektorem, pružina
(slinky), lano, hudební nástroj (monochord),
stopky, pásmo.

Třída: 15-16 let
Asistent

Výstupy
Všichni
 Žák rozpozná vlnění příčné a vlnění podélné.


Žák zná pojmy frekvence, perioda, vlnová délka, rychlost vlnění, amplituda.

Většina
 Vztahy mezi těmito veličinami.
Bezpečnost a ochrana zdraví


Kázeň při experimentech.



Demonstrace různých druhů vlnění.

Někteří
 Umí navrhnout pokus, kterým demonstrují daný druh vlnění.

Počáteční aktivita, motivace
Prezentace různých typů vlnových pohybů
Učitel ukázal některé příklady vlnění (ukázat krátké video, pokud je to možné).
a) Příčné mechanické a elektromagnetické vlny
Např. Zapnuté rádio (nebo něco podobného), „slinky“ (hrací kovová spirála) na podlaze (osciluje příčně podle délky spirály), vlnící se lano
(jeden konec je upevněn, kmitající ruka drží druhý konec), hra na hudební nástroj

b) Podélné mechanické vlnění
Např. hrací kovová pružina na podlaze (kmitá podélně vzhledem k délce pružiny)
Hlavní aktivita
Práce ve dvojicích
Studenti pracovali ve dvojicích, zapsali příklady vln a vlnových pohybů v každodenním životě.
Práce ve skupinách
Studenti vytvořili skupiny (6 osob), dali dohromady své myšlenky a navrhli jedno řešení.
Diskuze
Studenti diskutovali společně o různých typech vlnových pohybů a napsali tyto druhy pohybů na tabuli. Studenti vytvořili tabulku s příklady
z každodenního života.
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Skupinová práce
Studenti si vybrali jeden nebo více vhodných příkladů (například vlnový pohyb šňůry). Skupiny byly požádány, aby navrhly pokus, který by
demonstroval konkrétní typ mechanických vln. Byly požádány, aby ho pomocí levných materiálů nebo jednoduchých zařízení předvedly
ostatním skupinám (příští vyučovací hodina).
Experimenty připravené doma
Prezentace pokusů připravených doma. Studenti předvedli základní jevy spojené s vlnovým pohybem (např. odraz, interference).
Základní fyzikální veličiny a jejich měření (a výpočet)
Studenti připevnili jeden konec barevné pružné šňůry ke stěně (nebo například k okenní klice), pak napnuli šňůru a drželi ji v ruce.

Pak studenti šňůru rozkmitali druhou rukou. Studenti mohli pozorovat rychlost pohybu. Také si mohli všimnout odrazu vlny na konci šňůry.
Studenti změnili napnutí šňůry a pak ji opět rozkmitali; změnila se přitom rychlost pohybu. Studenti mohli zjistit vztah mezi napnutím šňůry
(vazbu mezi částicemi) a rychlostí mechanického vlnění.
Učitel dal studentům možnost zjistit rychlost vlnění. Když studenti měli zdroj kmitavého pohybu (např. elektrický holicí strojek), mohli také
zjistit vlnovou délku, periodu a frekvenci zdroje.
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Studenti drželi napjatou pružnou šňůru tak, aby mezi jedním koncem a bodem v jejich ruce byla 5 metrů. Studenti si připravili stopky. Nyní
rozkmitali šňůru a měřili třikrát dobu, kterou potřebuje impuls, aby dospěl tam a zpět.

Závěrečná aktivita
Diskuze projektů
Skupiny si zvolily společně (nebo individuálně) typ ukázky, kterou si každá skupina připraví na příští vyučovací hodinu. Mohly by si připravit
i „Učitelský experiment“ (mohl by být tentýž).
Experiment učitele (důležitý pro příští vyučovací hodiny) se skládal z barevné pružné šňůry (o délce 5 metrů), elektrického holicího strojku nebo
jiného zdroje kmitavého pohybu, stopek a měřicího pásma.
Shrnutí
Studenti shrnuli fyzikální veličiny; frekvenci, periodu, rychlost vlnění, vlnovou délku a amplitudu a vztahy mezi těmito veličinami. Pak
zopakovali podmínky pro stojaté vlnění. Byly použity následující vyučovací metody: skupinová práce, diskuze, pokusy studentů, domácí práce,
anketa, zkoumání, řešení problému.
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Vyhodnocení (reflexe)
Všichni studenti obdrželi dotazník a vyplnili ho ihned po těchto 2 vyučovacích hodinách. Většině studentů se výuka líbila. Z dotazníků
vyplynulo, že 32 % studentů zcela souhlasilo a 38 % souhlasilo v těchto otázkách. Někteří studenti si nebyli jisti (24 %) a 6 % studentů
nesouhlasilo. Studenti se naučili některé nové věci (27 % studentů zcela souhlasilo, 34 % souhlasilo a 10 % nesouhlasilo). Studenti dělali ve
vyučovacích hodinách zajímavé věci (68 % zcela souhlasilo nebo souhlasilo). Za nejzajímavější a nejzábavnější stránku studenti považovali
provádění experimentů a také to, že měli příležitost předvést pokusy, které si připravili doma. Vyučovací hodiny se jim líbily (2), protože nedošlo
ke známkovanému zkoušení. Někteří studenti nemají rádi práci ve skupinách (3 studenti). Čtyřem studentům se nelíbilo téma, protože nemají
rádi fyziku. Měli zato, že téma bylo nudné a že tyto znalosti po opuštění školy nebudou potřebovat.
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Plán hodiny 12: Jevy spojené s vlněním – odraz a lom
Datum:

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami

Téma: Jevy spojené s vlněním –
odraz a lom

Talentovaní žáci
Matematické vyjádření Snellova zákona,
řešení obtížnějších úloh

Pomůcky


Čas: 45 minut

Ploché zrcadlo, laser, pružina (slinky), brčko,
průhledná sklenice, voda.

Třída: žáci 15-16 let

Asistent

Výstupy
Všichni
 Žák umí demonstrovat odraz a lom vlnění.


Žák umí vyslovit Snellův zákon.

Většina
 Žák umí vypočítat rychlost vlnění.
Bezpečnost a ochrana zdraví


Bezpečnost práce s laserem, nesvítit do očí.



Žák umí aplikovat poznatky o vlnění na jevy každodenního života.

Někteří
 Žák řeší problémové úlohy z problematiky odraz a lom vlnění.

Počáteční aktivita, motivace
Učitel motivoval studenty vysvětlením, že jevy spojené s vlněním jsou velmi důležité pro všechny lidi v každodenním životě.
Zákon odrazu je možné předvést pomocí malého plochého zrcadla a laseru. Namiřte laser na zrcadlo a měňte úhel dopadu paprsku. Sledujte
dráhu odraženého paprsku. Uvidíte, že změny úhlu odrazu se rovnají změnám úhlu dopadu.
Hlavní aktivita
Odraz - mechanické vlnění
Studenti již znali tento jev z předchozí vyučovací hodiny. Mechanická vlna na šňůře se odrazila s opačnou fází (v případě odrazu na pevném
konci). Studenti tento pokus zopakovali: rozkmitáním napnuté šňůry. Studenti pozorovali odraz.

Oba druhy odrazu lze snadno předvést pomocí hrací kovové spirály „slinky“. Uchopte spirálu a položte ji na hladkou podlahu.

První část pokusu je odraz na pevném konci. Jeden student drží jeden konec (pevný), druhý student drží druhý konec. Ten je zdrojem kmitání.
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Student drží pevně hrací pružinu a druhý student provede jeden kmit (příčný impuls).
Zde mohou studenti vidět odraz s opačnou fází na pevném konci.

Druhá část pokusu je odraz na volném konci. Studenti uvážou kus šňůry (asi 0,5 metru) k prvnímu konci. Jeden student drží tento konec pružiny
prostřednictvím napnuté šňůry, druhý student drží opět druhý konec jako zdroj kmitání. Studenti napnou pružinu a pak druhý student provede
jeden kmit (příčný impuls). Zde mohou studenti pozorovat odraz se stejnou fází na volném konci.
Odraz světla
Velmi důležité aplikace jevu vlnění lze vidět v dopravě. Každý z nás zná zpětná zrcátka. Jsou to vypuklá zrcadla (aby pole pohledu bylo větší),
v němž se odráží situace za autem. Zákon odrazu je možné předvést pomocí malého plochého zrcátka a laseru. Učitel namířil laser na zrcátko
a měnil úhel dopadu. Studenti sledovali dráhu odraženého paprsku. Pozorovali, že změny úhlu odrazu jsou stejné jako změny úhlu dopadu.
Lom
Další jev spojený s vlněním je lom. Nejznámější příklad je tyč ve vodě. Například brčko ve sklenici vody (nicméně malé průhledné akvárium je
lepší). Učitel umožnil studentům pozorování z různých úhlů, a aby přemýšleli o tom, co je optický klam a co je realita.
Snellův vzorec
Tento jev popisuje Snellův zákon lomu. Učitel pomáhal studentům definovat novou fyzikální veličinu a popsat rychlost vlny v optickém médiu.
Závěrečná aktivita
Studenti opakovali tyto dva vlnové jevy a jejich vzorce. Byly použity následující vyučovací metody: práce ve skupinách, diskuze, pokusy
studentů, anketa, ukázka, zkoumání, učení na základě řešení problému.
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Vyhodnocení (reflexe)
Většině studentů se výuka líbila. Z dotazníků vyplynulo, že 25 % studentů zcela souhlasilo a 35 % souhlasilo v těchto otázkách. Někteří studenti
si nebyli jisti (14 %) a 6 % studentů nesouhlasilo. Někteří studenti neodpověděli (20 %). Studenti se naučili některé nové věci (23 % studentů
zcela souhlasilo, 46 % souhlasilo a 10 % nesouhlasilo). Studenti se zabývali v těchto vyučovacích hodinách zajímavými věcmi (78 % zcela
souhlasilo nebo souhlasilo). Za nejzajímavější a nejzábavnější aspekt studenti považovali to, že mohli provádět pokusy. Rádi dělají presentace.
Někteří studenti (3) považovali úlohy za zajímavé, pro některé z nich (2) byly nudné. Někteří studenti uvedli, že téma nebylo zajímavé
a poznatky, které získali, nebudou po opuštění školy potřebovat. Neradi studují zastaralé informace (Snellův vzorec).
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Plán hodiny 13: Posloupnosti čísel
Datum:
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Potřebují podporu spolužáků.

Téma: Posloupnosti čísel

Čas: 60 minut

Nadaní

Asistent

Pomůcky

Výstupy





Pracovní listy.

Bezpečnost

Třída: 13+

Studium a nalézání vztahu mezi po sobě jdoucími čísly.

Úvodní aktivita
Několik minut výkladu.
Hlavní aktivita
Učitel využil metodu zkušenostního učení k rozvoji dovedností studentů k vyhledávání vztahů mezi uspořádanými čísly.
Studenti pracovali individuálně na dokončení následujícího úkolu: Vezměme tři čísla posloupnosti, umocněte prostřední číslo a vynásobte první
a třetí číslo a porovnejte. Rozšiřte výběr na pět po sobě jdoucích čísel, …n po sobě jdoucích čísel. V další fázi studenti diskutují pod vedením
učitele o svých řešeních.
Tato aktivita byla pro studenty velmi motivující. Pracovali se známými veličinami (přirozená čísla) a objevování pravidla je bavilo víc než jeho
prostá aplikace.
Závěrečná aktivita
Na závěr diskuze je formulováno obecné pravidlo. Vyučovací metoda rovnoměrně využívala samostatnou práci i spolupráci. Během samostatné
práce studenti používali různé postupy, aby látku pochopili.

Zpětná vazba (učitelé)
Vyučující vyzdvihl především fakt, že aktivita byla pro studenty motivující.
Zpětná vazba (studenti)
Zhruba 90% studentů konstatovalo, že hodina byla zajímavá, nejednalo se o „typickou hodinu matematiky“ a „velmi motivující byla
spolupráce“.
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Plán hodiny 14: Obarvená krychle
Datum:

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami


Čas: 90 minut

Nadaní

Věk: 13+

Asistent

Potřebují podporu spolužáků.

Pomůcky


Téma: Obarvená krychle

Pracovní listy.

Bezpečnost

Výstupy


Studium a stanovení vztahu mezi útvary, prostorem a objemy. Formulace
vzorce, zobecnění a obhajoba svých výsledků.

Úvodní aktivita
Několikaminutový výklad vyučujícího.
Hlavní aktivita
Studenti pracovali samostatně na zadaném úkolu.
Nejprve měli studenti samostatně vypracovat následující úkol: Krychle se stranou 4cm je tvořena menšími krychlemi se stranou 1cm. Větší
krychle je ponořena do červené barvy. Kolik malých krychlí bude mít: 3 strany obarvené na červeno? 2 strany obarvené na červeno? 1 stranu
obarvenou na červenou? Žádnou stranu obarveno na červeno? Rozšiřte své šetření na větší krychle, např. 5 x 5 x 5, a zobecněte své výsledky pro
krychli se stranou n. Svá zjištění obhajte.
Poté následovala diskuze. Studenti pod vedením učitele srovnávali různé použité přístupy a nalezená řešení.
Závěrečná aktivita
Na závěr diskuze bylo formulováno obecné pravidlo.
Vyučující řídil celou diskuzi, vstupoval do diskuze, jak si předem naplánoval. Nicméně některé nápady vyučující neočekával.
Vyučovací metoda rovnoměrně využívala samostatnou práci i spolupráci. Během samostatné práce studenti používali různé postupy, aby látku
pochopili.
Zpětná vazba (vyučující)
Tato aktivita byla pro studenty velmi motivující. Pracovali se známými veličinami (přirozená čísla) a objevování pravidla je bavilo víc než jeho
prostá aplikace.
Zpětná vazba (studenti)
Studenti vyzdvihovali především metody, které je bavily: skupinová práce, diskuze, experimenty, šetření, zkoumání, řešení problém.
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Plán hodiny 15: Zvýšený skleníkový efekt a globální oteplování
Datum:

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Vedoucí týmu.

Téma: Zvýšený skleníkový efekt
a globální oteplování
Talentovaní

Věk: 2.stupeň ZŠ

Asistent

Pomůcky

Výstupy





Pracovní listy.

Čas: 60 min

Aktivita týkající se globálního oteplování a skleníkového efektu.
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Motivace
Vstupní informace učitele.
Hlavní aktivita
Žáci postupují podle stránek: www.epa.gov/globalwarming/kids/global_warming_version2.html. Stránky se skládají z kresleného filmu, který
znázorňuje dialog mezi zvídavým chlapcem a pedantickou holčičkou o zvyšujícím se skleníkové efektu a globálním oteplování. Jejich rozhovor
v angličtině dokreslují pohyblivé obrázky, které znázorňují průběh jejich diskuse. Stejné stránky pak nabízejí možnost ověřit si nabyté znalosti
v online testu.
Prohlížením interaktivních stránek se zvyšuje zvídavost žáků a jejich motivace k učení nového předmětu. Poté se žáci zapojili do diskuse
a debaty o tématu stránek, které je, krok za krokem, vedly danou problematikou. Pro učební proces žáků byla diskuze velmi užitečná, protože se
zaměřili a byli schopni přijít na hlavní aspekty skleníkového efektu a globálního oteplování. Je možné studovat i zajímavou problematiku
o znečišťování životního prostředí.
Tato aktivita je dobrým zdrojem učebního materiálu, protože umožňuje žákům zorientovat se v současné problematice na dané téma inovativním
způsobem. Kromě toho se pomocí multimediálního přístupu zkracuje doba studia. Doporučujeme, aby se žáci zapojili do diskuze a debaty, aby
měli možnosti podělit se o své nově nabyté znalosti.
Aktivita může být velmi motivující pro žáky.
Závěrečná aktivita
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Výstupy:
Učitelé hodnotili danou aktivitu jako motivační.
Asi 98% žáků hodnotilo hodinu jako zajímavou, vyslovili se v tom smyslu, že se jednalo “o typickou přírodovědnou hodinu” a téma bylo velmi
zajímavé.
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Plán hodiny 16: Vybíjení kondenzátoru
Datum:

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
Spolupráce žáků.

Téma: Vybíjení kondenzátoru

Čas: 90 minut

Talentovaní žáci

Vybavení učebny
Počítač a zpětný projektor.

Pomůcky

Výstupy



Dotazníky.





Diagramy.

Bezpečnost

Třída: Studenti střední školy,
věk 17-18 let.

Studenti měli posoudit tři grafy, které reprodukují osciloskopickou
obrazovku se třemi různými procesy vybíjení téhož kondenzátoru s různým
počátečním napětím. Při práci na obrazovkách a s daty, která lze sbírat, musí
studenti nalézt hodnotu časové konstanty obvodu výpočtem hodnoty C
(kapacita) kondenzátoru.

Počáteční aktivita, motivace
Krátká úvodní informace k dané aktivitě.
Hlavní aktivita
Učitel použil metodiku učení na základě řešení problému, aby rozvinul dovednosti studentů v práci s grafy a daty s využitím jejich předchozích
teoretických znalostí.
Studenti pracovali nejprve samostatně na vyřešení následující úlohy:
Tento experiment již byl pro vás proveden, teď je nutné provést pouze analýzu výsledků. Kondenzátor C, byl opakovaně vybíjen přes odpor R
o hodnotě 297  s použitím generátoru pravoúhlých kmitů. Vybíjecí napětí bylo zpočátku nastaveno na nominální hodnotu 2 V, pak se zvýšilo
dvakrát, pokaždé o 1,5 V. Na osciloskopu byl monitorován rozdíl potenciálů na kondenzátoru během vybíjení a zde jsou tři grafy, představující
obrazovky osciloskopu:
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Všechny tři obrazovky mají:



napěťový zisk 0,5,
nastavení časové základny 0,1 ms/dílek.

Máte analyzovat tyto tři obrazovky a:
a)

nalézt hodnotu časové konstanty pro obvod,

b) nalézt hodnotu C kondenzátoru.
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Závěrečná aktivita
Na základě diskuse byla vyvozena obecná zákonitost.
Učitel použil metodiku učení na základě řešení problému, aby rozvinul dovednosti studentů v práci s grafy a údaji s využitím jejich předchozích
teoretických znalostí. Studenti pracovali na řešení úlohy samostatně. Později o úloze diskutovali v malých skupinkách. Na konci proběhla
diskuze v celé třídě, v níž koordinační role učitele byla zásadní, a která sloužila k tomu, aby se došlo ke společnému modelu interpretace dat.
Tato vyučovací metoda vyvažovala individuální a kooperativní práci. Během samostatné práce studenti dosáhli různé úrovně pochopení
s využitím nejrůznějších strategií. Tato činnost byla pro studenty dosti motivační, protože byli zapojeni aktivním způsobem nejprve do sběru dat
a dále do hledání interpretace údajů. Také podotýkáme, že se studenti těšili z možnosti hledání výsledků a interpretace dat z grafu samostatně na
rozdíl od obvyklé školské praxe, v níž výsledky pokusů a výklad grafu provádí pouze učitel.

Vyhodnocení (reflexe)
Studenti se setkali s obtížemi při aplikaci svých teoretických znalostí v reálném kontextu. Měli také problémy s měřítkem a měrnými jednotkami.
Z toho důvodu tato činnost vyžaduje větší podporu při čtení a interpretaci dat z grafu. Navrhovaná metoda je založena na individuální
a skupinové práci studentů a na následné diskuzi a debatě v rámci třídy, v níž je role učitele jako průvodce zásadní.
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Plán hodiny 17: Hry se zlomky
Datum:

Téma: Hry se zlomky

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Potřebují podporu spolužáků.

Nadaní
 Mohou vytvořit samostatnou skupinu
a řešit náročnější úkoly.

Pomůcky


Pracovní list pro hru Matematické bingo.



Balíček karet pro hru Just a fraction more (Jen o
zlomek více).

Bezpečnost

Čas: 45 minut

Věk: 13+
Asistent

Výstupy
Všichni
 Procvičení znalosti zlomků netradičními způsoby.
Většina
 Posílení znalosti z oblasti zlomků.
Někteří
 Porozumění zlomkům nejen jako celku, ale také jako operátoru.

Úvodní aktivita
5 minut aritmetické operace se zlomky napsanými na tabuli (z paměti).
Hlavní aktivita
Žáci sedí na svých místech v lavicích. Třídu rozdělíme do dvou skupin, jeden ze dvojice žáků patří do skupiny A, druhý do skupiny B.
První hrou je Matematické bingo. Žákům vysvětlíme pravidla hry. Každý z žáků obdrží jeden pracovní list hry. Jedná se o tabulku 4 x 4.
V každém poli tabulky je jeden zlomek, který je výsledkem jednoho z příkladů, které budou řešeny v následující fázi hry. Učitel čte jednotlivé
příklady a studenti mají příklad vypočítat a výsledek si zaškrtnout v tabulce. Postupně se žáci dostanou do fáze, kdy zaškrtnou čtyři sousední
buňky (horizontálně, vertikálně nebo diagonálně). Pokud se tak stane, student má zakřičet „Bingo“.
Jednalo se obvykle o následující příklady:






Upravte zlomek na jejich nejjednodušší tvar.
Převeďte zlomek na desetinné číslo.
Přičtěte zlomek k 1.
Porovnejte zlomky.
Procvičte si aritmetiku: sčítání, odčítání, dělení.

V druhém případě se jedná o hru Just a fraction more. Žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice dostane balíček speciálních karet. Na každé kartě
je naspaný zlomek, čitatel i jmenovatel je pouze číslo od 1 do 5. Každý hráč má 5 karet, zbytek karet je umístěn doprostřed lícem dolů. Žáci
postupně vykládají své karty a porovnávají jejich hodnoty. Žák, jehož karta má vyšší hodnotu, bere obě karty. Pokud je hodnota obou karet
stejná, rozhodne následující pár karet. Žáci si po každém kole doplní počet karet v ruce na pět z balíčku uprostřed. Když dojdou karty v balíčku,
hra končí. Každý žák si spočítá karty, které vyhrál. Vyhrává ten, který získal vyšší počet karet.
Závěrečná aktivita
Na závěr hodiny žáci společně s vyučujícím zhodnotí obě hry.
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Zpětná vazba, 43 žáků ze dvou tříd.
Odpovědi na otázku „co pro Vás bylo nejzajímavější, co se Vám nejvíce líbilo“.
 Líbilo se mi, že jsme hráli hry a něco nového jsme se naučili.
 Bingo i karetní hra. Byla to netradiční hodina, jiná než ostatní a souvisela s tématem.
 Netušil jsem, že matematika může být tak zábavná. Líbilo si mi, že jsme museli přemýšlet, ale současně to byla i zábava.
 Líbilo se mi, že jsme hráli karty a bingo, protože jsme se neučili.
 Líbilo se mi bingo, protože jsme mohli kdykoliv vykřiknout.
Odpovědi na otázku „co se Vám líbilo nejméně, co bylo nejméně zajímavé“.
 Opakování na úvod hodiny.
Odpovědi na otázku „o čem byste se chtěli dovědět více“.
 …možná o zlomcích.
 …o všem, o čem můžu.
 …o kvadratických a kubických rovnicích.
 …o využití výrazů v běžném životě.

Detailní odpovědi 43 žáků:
 Hodina se mi líbila: 1.47
 Něco nového jsem se naučil: 2.33
 V hodině jsme dělali zajímavé věci: 1.56
 Nejzajímavější: obě hry
 Nejméně zajímavé: klasické opakování na úvod hodiny
 O čem byste se chtěli dovědět více: zlomky, aritmetika, algebra, …
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Plán hodiny 18: Základní funkce za použití tabulkových procesorů (EXCEL)
Datum:

Téma: Základní funkce za použití
tabulkových procesorů (EXCEL)

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Potřebují podporu spolužáků.

Pomůcky


Počítač pro vyučujícího.



Projektor.



Pracovní listy pro žáky.



Počítače pro žáky.

Bezpečnost

Čas: 45 minut

Nadaní
 Mohou dostat náročnější úkoly.

Věk: 18+

Asistent

Výstupy
Všichni
 Procvičení práce s grafy funkcí.
Většina
 Upevnění znalostí z oblasti grafů funkcí.
Někteří
 Porozumění speciálním vlastnostem funkcí a jejich grafů.

 Aktivita vhodná pro počítačovou učebnu.
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Úvodní aktivita
5 minut opakování základních funkcí (lineární, absolutní hodnota, kvadratické, trigonometrické).
Hlavní aktivita
V první části hodiny každý dostane žák tři pracovní listy s grafy elementárních funkcí. Grafy také promítneme. Grafy jsou voleny tak, aby x
nabývalo „pěkných“ hodnot a hodnoty y se daly dopočítat zpaměti. Výsledné hodnoty jsou zaneseny do promítnutých grafů. Promítání grafů
stimuluje visuální paměť studentů, aby si zapamatovali tvary grafů a byli schopni si tvar grafu funkce vybavit velmi rychle.
V další části hodiny promítneme interaktivní tabulkové procesory. Studenti mohou měnit parametry vzorců a zjistit jejich význam pro tvar grafu
určité funkce.
Poté dostanou studenti pracovní list s grafy a mají napsat rovnice funkcí pro každý graf. Jakmile skončí, společně zkontrolujeme
a prodiskutujeme výsledky na základě daného modelového řešení.
V závěrečné části hodiny procvičujeme: načrtnutí grafů funkcí. Žáci dostanou do dvojice pracovní list, který obsahuje tabulku s různými typy
složitějších funkcí. Obtížnost jednotlivých rovnic se stupňuje. Žáci mají načrtnout grafy jednotlivých funkcí.
Žáci svá řešení poté načrtnou na tabuli nebo vystaví své podklady. Poté otevřou tabulkový procesor a upraví data tak, aby vytvořili přesný graf,
a zkontrolují si své výsledky.
Závěrečná aktivita
Na závěr hodiny žáci a vyučující zhodnotí aktivitu. Žáci mohou dostat za domácí úkol narýsovat grafy některých funkcí.
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Zpětná vazba, 25 žáků ze dvou tříd
Odpovědi na otázku „co se Vám nejvíce líbilo, co bylo nejzajímavější“.
 Metoda.
 Aplikace.
 Konkrétní grafy.
Odpovědi na otázku „co pro Vás bylo nejméně zajímavé, co se Vám líbilo nejméně“.
 Žádná odpověď.
 Vše bylo v pořádku.
Odpovědi na otázku „o čem byste se rádi dověděli více“.
 Složitější funkce.
 Aplikace.
 Logaritmy.
 Kombinatorika.
 Derivace.
Detailní odpovědi 25 žáků:







Hodina se mi líbila: 1.87
Něco nového jsem se naučil: 2.15
V hodině jsme dělali zajímavé věci: 1.99
Nejzajímavější: metoda, konkrétní grafy
Nejméně zajímavé: vše bylo OK
O čem byste se rádi dověděli více: žádná odpověď
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Plán hodiny 19: Jaké je to být učitelem fyziky? Meteorologie
Datum:

Téma: Jaké je to být učitelem
fyziky? Meteorologie

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 Odpovědný vedoucí týmu.

Pomůcky


Počítač.



Ukazovátko.

Bezpečnost
 Aktivita vhodná pro počítačovou učebnu.

Čas: 10 hodin po 45 minutách
Příprava: 1 měsíc

Talentovaní žáci:
 Speciální úlohy.

Věk: věk žáků 12 - 13

Asistent

Výstupy
Všichni
 Praktická znalost o meteorologii.
Většina
 Pokročilá znalost o meteorologii.
Někteří
 Porozumění speciálním charakteristikám meteorologických prvků a událostí.
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Motivace
Každá hodina: 5 minut počáteční aktivita, krátké opakování, základní části meteorologie.
Hlavní aktivita
Studenti pracují ve dvojicích. Připravují si dané téma pro své spolužáky, které prezentují ve třídě v délce 20 – 25 minut. Hrají roli učitele. Každá
dvojice si může zvolit svou vlastní metodu výkladu daného tématu, je požadován recenzovaný zdroj informací.
Témata prezentovaná žáky:











Základní pojmy meteorology. Podnebí a počasí.
Vrstvy atmosféry.
Zkapalnění vodních par.
Vlhkost vzduchu.
Oblaky a srážky.
Vítr a směry větru.
Meteorologická mapa.
Meteorologická stanice.
Znečištění ovzduší.
Katastrofy zaviněné počasím.

V období mezi přidělením tématu a výukou jednotlivých hodin by měl učitel vypsat konzultační hodiny nebo jinak spolupracovat se žáky při
přípravě jednotlivých hodin.
Během hodin žáci získávají zkušenosti jaké je to být učitelem, hrají roli učitele, zjišťují, jak je obtížné někdy žáky něco naučit.
Závěrečná aktivita
Každá hodina je na konci zhodnocena.
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Vyhodnocení
Na základě provedené analýzy lze usoudit, že u žáků převládaly metody, které mohli pozorovat ve škole u vice vyučujících. Bylo možné
pozorovat prvky výuky nejen učitele fyziky, ale i dalších učitelů jiných vyučovacích předmětů na dané škole.
Žáci byli motivovaní především možností být na chvíli učitelem fyziky. V té době měli k dispozici kompetence učitele: zkoušet, napomínat, kárat
nebo chválit své spolužáky.
Žáci používali množství různých metod výuky, které závisely na typu vyučovací hodiny. Výběr typů a metod byl spíše intuitivní.
Domníváme se, že uvedená forma vyučování je vhodná zejména proto, že žáci se při přípravě vlastní vyučovací hodiny naučí vice, než v případě
klasické výuky.
Závěry a doporučení
Jednotlivé závěry:






Je vhodné jedno téma přidělit dvěma žákům, aby jeden žák nemluvil sám déle než 20 minut.
Učitel musí nechat žákům na přípravu dostatečný čas, přibližně 1 měsíc. Tento čas je nezbytný pro konzultace a vylepšování hodiny.
Během hodiny vedené žáky učitel sedí v zadní lavici a pozoruje hodinu (na tomto místě není pozorování ničím rušené, vidí celou třídu).
Pro lepší atmosféru ve třídě je vhodné, aby se učitel choval jako žák. Píše si poznámky, hlásá se na odpovědi, může i vyrušovat.
Po probrání celého tematického celku je vhodné zadat opakovací test, aby žáci-učitelé pochopili, že po nich už nikdo dané učivo
vysvětlovat nebude a musejí se snažit vest hodinu tak, aby většina žáků učivo pochopila.
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Plán hodiny 20: Chemické reakce
Datum:

Téma: Chemické reakce

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
 Odpovědný vedoucí týmu.

Pomůcky




Počítač.
Laserové ukazovátko.
Projekční stěna.

Bezpečnost
 Aktivita vhodná pro počítačovou učebnu.

Čas: 45 minut

Talentovaní
 Vice úloh problémových a
motivačních.

Věk: 14 - 16 let
Asistent

Výstupy
Všichni
 Znalosti o chemických reakcích.
Většina
 Upevnění znalostí o chemických reakcích.
Někteří
 Porozumění dalším vlastnostem chemických reakcí.

Motivace
Krátká diskuse o chemických reakcích.
Hlavní aktivita
Úvodní část vyučovací hodiny věnovat MS PowerPoint presentaci. Během expozice jsou používány aktivizující metody výuky, např. diskuze
a demonstrace.
Pracovní listy vycházející z PP prezentace jsou využity v této hodině. Hlavní cíl použití pracovních listů je upevnění a opakování probraného
učiva. 25 % pracovních listů je založeno na on-line aktivitách nebo interaktivních činnostech. 75 % pracovních listů je vytištěno. Pracovní listy
v tištěné podobě jsou využity k dalším poznámkám žáků a pro vypracování domácích úloh.
Závěrečná aktivita
Hodina je evaluována na konci celou třídou a učitelem.
Hodnocení
Hodnocení bylo vypracováno 394 žáky.
Odpovědi na otázky “ co bylo nejzajímavější a nejpřitažlivější” obsahovaly:
 Prezentace.
 Obrázky v prezentaci.
 Zajímavá fakta.
Odpovědi na otázky “ co bylo nejméně zajímavé a přitažlivé” obsahovaly:
 Nic.
 Vše bylo zajímavé.
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Odpovědi na “ co bystě chtěli doplnit” obsahovaly:
 Experiment.
 Chemie v reálném životě.
 Vědci v chemii a zajímavá fakta.
 Historie.
 Výbušniny.
Podrobněji o odpovědích 25 žáků:







Hodina se mi líbila: 1.99
Naučil jsem se něco nového: 2.11
Dělal jsem v hodině zajímavé věci: 1.80
Nejzajímavější: prezentace, pracovní listy
Nejméně zajímavé: absence reálných chemických experiment, mnoho teorie, fakta, která už jsem znal
Chtěl bych se dozvědět vice o experimentech, chemii v reálném životě, vědcích, zajímavá fakta, dějiny, výbušniny.
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