
   

 

 

   

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Workshop pre učiteľov 
matematiky   

 

Sprievodný materiál s námetmi na aktivity 

 



 
 
 
 
 

P-MAT, n.o., Ambroseho 2, 851 04 Bratislava T: +421 948 131 946 
IČO: 318 208 32 E: p-mat@p-mat.sk 
Bankové spojenie: SK14 1100 0000 0026 2917 6328 W:  www.p-mat.sk 

Logická hra pre dvoch hráčov - Výhonky (Sprouts) 

Pravidlá: 
 Na úvod: 4 body na papieri 
 Počas ťahu: 

o hráč spojí čiarou niektoré dva už existujúce body (alebo jeden bod sám so 
sebou) 

o na tejto čiare vyznačí hráč nový bod 
 Žiadne dve čiary sa nemôžu pretínať 
 Zo žiadneho bodu nemôžu ísť viac ako tri čiary 
 Prehráva hráč, ktorý už nemôže spraviť ďalší ťah 

 

 

Príklady využitia na hodine: 
 Rozcvička na začiatku hodiny 
 Turnaj 

o obmedzený čas 
o po odohratí zápasu si hneď nájdem nového súpera a zahráme si proti sebe dva 

zápasy 
o výhra: 2b, remíza: 1b, prehra: 0b 

 Turnaj s rankingom 
o čím viac hier vyhrám, tým “silnejších” súperov si musím vyberať 
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Rozhodovacie stromy 

Čo sú rozhodovacie stromy?  

Ide o vizualizáciu rozhodovacieho procesu alebo klasifikácie. Názov tejto metódy vychádza z 
tvaru výsledného grafu – od prvej otázky hore sa graf s každou ďalšou otázkou smerom nadol 
rozširuje. Dôležité je, že všetky otázky musia mať len ÁNO / NIE odpovede. Na konci každej 
vetvy je odpoveď (viď oranžový ovál na obrázku). 

 

Spôsoby využitia: 

 pripravený strom aj s otázkami, na ktoré žiaci priraďujú / hľadajú vhodné odpovede  
 pripravené otázky aj odpovede, ktoré musia žiaci do stromu umiestniť 

o nájsť ľubovoľné riešenie 
o nájsť viac/ všetky riešenia 

 pripravené odpovede, ku ktorým musia žiaci vymyslieť otázky 
 vymyslieť vlastný strom 

Tématické nápady: 

 3D geometrické útvary 
 štvoruholníky - odpovede sú rôzne typy štvoruholníkov, otázky sa týkajú ich vlastností 
 geometrické vlastnosti - otázky sa môžu týkať napr. osovej súmernosti 
 deliteľnosť - odpovede sú čísla, otázky sa týkajú deliteľnosti číslami, napr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 

a 9 
 aritmetika - odpovede sú čísla, otázky sa týkajú pojmov ako zlomok, desatinné číslo, 

absolútna hodnota a pod. 
 iné - jedlo, zvieratá, krajiny, športy 
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Ukážky hotových stromov, resp. zadaní: 
 

Odpovede: kocka, kváder, kužel, štvorboký ihlan, štvorsten, valec, trojboký hranol, guľa  
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Odpovede: ananás, banán, citrón, čerešňa, hrozno, malina, pomelo, zelené jabko 
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Hádaj na aké číslo myslím 
Hra: Jeden z hráčov si tajne vyberie jedno číslo zo zadaného rozsahu (napr. 1 až 100). Druhý 
hráč môže tipovať, ktoré číslo si prvý hráč vybral. Po každom pokuse prvý hráč povie, či je jeho 
číslo menšie, väčšie alebo rovnaké. Úlohou druhého hráča je odhaliť vybrané číslo. 

Varianty: 
 Hráč sa snaží identifikovať číslo pomocou ľubovoľných áno/nie otázok (napr. je číslo 

párne?) 
 Zadaný rozsah čísel sa medzi hrami mení, obaja hráči ho však poznajú 
 Zadaný rozsah čísel je neznámy 
 V priebehu hry môže prvý hráč pri odpovedi raz klamať 
 Učiteľ si myslí číslo, žiaci sa ho snažia uhádnuť 
 Žiaci hrajú po dvojiciach nastriedačku proti sebe 
 Cieľom hry je uhádnuť číslo na čo najmenej otázok 

Vzdelávacie ciele 
 Formulácia stratégie 

o Korektné, všeobecné a formálne správne formulovanie stratégie 
o Rozvíjanie vyjadrovacej schopnosti 
o Poukázanie na dôležitosť formálnosti 

 Optimalizácia 
o Aký prístup zvoliť, aby sme na uhádnutie položili najmenší počet otázok? 
o Diskusia o tom, kedy považujeme riešenie za optimálne 
o Ukážka najhorších prípadov 

 Dokazovanie 
o Je nájdené riešenie skutočne najlepšie možné? 
o Ukážka najhorších prípadov 
o Množstvo informácie potrebnej na rozlíšenie zadaných (napr. 100) možností 

 Vlastnosti čísel 
o Kladenie áno/nie otázok o čísle 
o Precvičovanie jednoduchých matematických úkonov - deliteľnosť, ciferný 

súčet, súčin, počet X v rímskom zápise čísla… 
o Ktoré otázky nám ešte pridávajú informácie naviac (napr. ak sme dostali 

odpoveď áno na deliteľnosť 2 a 3, nemusíme sa pýtať na deliteľnosť 6), koľko 
tej informácie nám poskytnú 

 Plánovanie 
o Vieme sa dopredu pripraviť na všetky možné odpovede 
o Grafické znázornenie rozhodovacieho stromu 

 Exponencionálnosť a logaritmus 
o Počet položených otázok nerastie lineárne s veľkosťou intervalu čísel 
o Na nájdenie čísla z intervalu 1 až 1000 potrebujeme iba o 4 otázky viac ako na 

číslo z intervalu 1 až 100 
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Motivujúce formáty aktivít 

Pexeso 
Ukážky pexesa: 
https://nrich.maths.org/content/id/8283/matching%20fractions.pdf  
https://nrich.maths.org/content/01/03/game1/TimesTables_2-10_MatchingPairs.pdf 
https://nrich.maths.org/1249 
 
Obrázky k tvorbe pexesa Vennove diagramy: 
https://www.geogebra.org/m/Pxm3Hump#material/HXUFNzJF 
https://www.geogebra.org/m/ZmwKpZ9g 

Matboj 
Priebeh 

 žiaci majú zoznam úloh, ich úlohou je z neho vyriešiť čo najviac 
 za každú správne vyriešenú úlohu získajú ťah v hre 
 výsledné “skóre” je počet vyriešených úloh + počet bodov za hru 
 tímy, dvojice, jednotlivci 

Hry 
 Piškvorky 
 Lodičky 
 Mlyn 
 Človeče nehnevaj sa 

Vysvetľovanie navzájom 
Žiaci si učivo vysvetľujú navzájom, učiteľ je v roli koordinátora. 
Nápady na realizáciu 

 Žiaci chodia pred tabuľu vysvetľovať svoje riešenie zadanej úlohy (vôbec to nemusí byť 
len ten prvý čo ju vyrieši) 

 Po písomke sa žiaci rozdelia do dvojíc, vymenia si svoje riešenie a navzájom si ich 
opravujú a vysvetľujú, čo spravil ktorý z nich dobre/zle 

 Skupinky žiakov riešia spoločne zadanú úlohu, po určitom čase si učiteľ zvolí jedného 
žiaka z každej skupiny, ktorý riešenie odprezentuje 

o Nezávisí, ktorý žiak úlohu vyrieši, pretože ju potom musí vysvetliť zvyšným 
členom skupiny 

 Trieda deviatakov dostane za úlohu vysvetliť nejaké učivo mladším žiakom 
(piatakom/šiestakom) 

Výhody 
 Žiaci čo vysvetľujú potrebujú problému rozumieť viac do hĺbky a v širšom kontexte 
 Použitie pre nich bližšieho a zrozumiteľnejšieho jazyka 
 Budovanie kolektívu 
 Sada úloh zamestná naraz širšiu skupinu žiakov, nie je potrebné úlohy diferencovať 


