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Logická hra pre dvoch hráčov



Pravidlá hry Výhonky (Sprouts)

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

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

ー 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
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Koľko ťahov zostáva?
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Výhra jedným ťahom
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Príklady využitia na hodine

- Rozcvička na začiatku hodiny
- Turnaj

ー obmedzený čas
ー po odohratí zápasu si hneď nájdem nového súpera a 

zahráme si proti sebe dva zápasy
ー výhra: 2b, remíza: 1b, prehra: 0b

- Turnaj s rankingom
ー čím viac hier vyhrám, tým “silnejších” súperov si musím 

vyberať



Otázky na zamyslenie

- Skončí táto hra vždy alebo sa môže stať, že bude pokračovať do 
nekonečna?

- Dá sa každý vrchol spojiť sám so sebou? Ktoré sa dajú a ktoré nie?
- Nájdite dohratú hru (odohranú v súlade s pravidlami), v ktorej sa 

odohralo čo najviac/čo najmenej ťahov.
- Kedy sa oplatí spojiť vrchol sám so sebou?



Grafy

ー Objekty a vzťahy medzi nimi
ー Štruktúra
ー Cesty, linky, mapy

vrchol

hrana slučka



Vlastnosti grafov

súvislý

nesúvislý

rovinný

nie je rovinný

jednoduchý

nie je jednoduchý



Otázky na zamyslenie

- Koľko vrcholov pribudne do grafu v každom ťahu hry?
- Koľko hrán pribudne do grafu v každom ťahu hry?
- Koľko najviac slučiek môže vzniknúť počas celej hry?
- Môže počas hry vzniknúť graf, ktorý (nie) je súvislý?
- Môže počas hry vzniknúť graf, ktorý (nie) je rovinný?
- Môže počas hry vzniknúť graf, ktorý (nie) je jednoduchý?



Priestor na 
otázky



Rozhodovacie stromy



Čo sú rozhodovacie stromy?

- grafické znázornenie
- proces rozhodovania
- klasifikácia pojmov
- algoritmus
- múdry les :-) 

Vlastnosti:
- graf sa od koreňa postupne 

rozširuje
- ÁNO / NIE odpovede



Využitie v reálnom živote



Aké je to ovocie?

ananás, banán, citrón, čerešňa, hrozno, malina, pomelo, zelené jabko



Deliteľnosť

Umiestnite otázky a odpovede do rozhodovacieho stromu:

- deliteľné 2
- deliteľné 3
- deliteľné 4
- deliteľné 5
- deliteľné 6
- deliteľné 7
- deliteľné 9

Odpovede: 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 25



Tematické nápady

- 3D geometrické útvary
- štvoruholníky
- aritmetika
- deliteľnosť

- jedlo, zvieratá, krajiny, športy



Spôsoby využitia

- pripravený strom aj s otázkami, na ktoré žiaci priraďujú / hľadajú 
vhodné odpovede 

- pripravené otázky aj odpovede, ktoré musia žiaci do stromu 
umiestniť
ー nájsť ľubovoľné riešenie
ー nájsť viac/ všetky riešenia

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



Prečo využiť túto aktivitu?

- zabaviť sa, zvýšiť motiváciu
- precvičiť porozumenie pojmov
- zlepšiť logické myslenie
- tímová práca - argumentácia, vysvetľovanie, schopnosť počúvať



Priestor na 
otázky



Hádaj na aké číslo myslím



Hádaj na aké číslo myslím

- hravé a jednoduché na vysvetlenie
- žiaci vedia využiť skúsenosť a intuíciu
- prienik s inou oblasťou (informatika)
- možnosť sledovať veľa rôznych vzdelávacích cieľov

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.



Formulácia stratégie

- korektné formulovanie vlastných myšlienok a postupov
- potreba formálnosti vo vyjadrovaní

Aktivita
- žiak vysvetlí svoj postup spolužiakovi
- dodržujúc tento postup hádajú obaja rovnaké tajné číslo
- porovnanie položených otázok



Optimalizácia

- sú navrhnuté riešenia najlepšie možné?
- čo znamená, keď je riešenie optimálne
- najlepšie a najhoršie prípady



Dokazovanie

- odôvodnenie optimálnosti nášho riešenia
- nerozlíšiteľnosť situácií pri menšom počte
- najhorší prípad a všeobecné lepšie riešenie



Vlastnosti čísel

- upravená verzia - žiaci pokladajú ľubovoľné áno/nie otázky
- deliteľnosť, počet cifier, ciferný súčet...
- vhodné na precvičovanie týchto operácií

Náročnejšia verzia
- množstvo informácie
- kontext informácie
- základ pravdepodobnosti



Ďalšie vzdelávacie ciele

Plánovanie
- grafické znázornenie rozhodovacieho stromu
- áno/nie verzia, v ktorej musíme položiť všetky naše otázky naraz a 

až potom na ne dostaneme odpoveď

Exponencionálnosť a logaritmus
- závislosť počtu otázok od počtu možných čísel
- nelineárny rast
- verzia, v ktorej nie je určená horná hranica intervalu čísel



Varianty

Hry
- ľubovoľné áno/nie otázky o myslenom čísle
- rôzne či neznáme rozsahy
- možnosť raz klamať

Hrania
- spoločne “proti” učiteľovi
- striedanie sa v dvojiciach proti sebe
- minimalizovanie počtu položených otázok



Priestor na 
otázky



Motivujúce formáty aktivít



Pexeso - kedy a prečo?

- veľa prepočítať, získať cvik
- jednoduché cvičenia
- zvýšiť motiváciu

- hravosť
- súťaživosť



Pexeso - ukážky

- zlomky
- desatinné čísla, percentá
- násobenie
- názvy útvarov
- prevody jednotiek
- Vennove diagramy
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Spôsoby využitia na hodine

Realizácia
- klasické pexeso v dvojiciach
- otvorená hra
- online hra
- hra proti času

Príprava
- pripravené pexesá na internete
- online pexesá
- ukážky od nás
- vyrobiť na mieru :-) 



Matboj u vás v triede

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 na matboj

ー Piškvorky
ー Lodičky
ー Mlyny
ー Človeče nehnevaj sa



Matboj u vás v triede - prečo?

ー Motivácia
ー Hra
ー Súťaž

ー Strategické rozmýšľanie pri hre
ー Tímová spolupráca



Vzájomné vysvetľovanie

Naše skúsenosti
- prednášky na sústredeniach
- matbojové hry či “Noc výskumníkov”

V triede
- domáce úlohy, cvičenia...
- deviataci pripravia hodinu mladším žiakom

Výhody
- hlbšie porozumenie
- bližší jazyk a vyjadrovanie
- budovanie kolektívu a zapojenie všetkých žiakov



Priestor na 
otázky



Predstavenie P-MATu



Kto sme 

- vyše 60 SŠ a VŠ dobrovoľníkov
- 7 zamestnancov



Pikomat a Pikofyz

- Dlhodobé súťaže
- 3 série za polrok 
- Kompletné riešenie, nie len 
číselný výsledok

- Sústredenia
- Zadarmo

https://pikomat.sk/


Videovzoráky

https://docs.google.com/file/d/1dNE0GmDOY57S1cSP9T-ZamTOjUfFdI4t/preview


Attomat

- Jednotlivci
- Doma, online
- Niekoľkokrát za rok
- 23.9. 15:30
- Registrácia na stránke



Matboj

- 4-členné tímy
- 90 min
- offline vs. online
- matematické úlohy 
- strategická hra
- podporujeme spoluprácu



Pikopretek

https://www.thinglink.com/video/1437152793281429505


Kockatý víkend



Tešíme sa na 
Vás na ďalších 
akciách :)



Ako s nami zostať v kontakte

Newsletter pre 
učiteľov

Facebook stránka Youtube kanál



Prehľad našich aktivít



Ďakujeme za 
pozornosť



Priestor na 
feedback
www.slido.com/workshop


