
  

Hlavní zásady prvního ročníku projektu

1. Dobrovolnost, pozitivní motivace, metodická a finanční podpora učitelů

2. Příležitost pro tvořivost učitelů i dětí a využití místních podmínek

3. Podpora moderních výukových postupů a mezipředmětových vazeb

4. Průběžná kontrola, autoevaluace, zajištění podkladů k objektivnímu zhodnocení

5. Spolupráce zúčastněných škol, výměna informací a zkušeností

6. Hospodárnost a efektivita na straně organizátorů i účastníků projektu
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Třídní projekt s konstruktivistickými prvky

1. Součást běžné výuky, zapojení všech žáků podle jejich možností

2. Vlastní objevování a zkoumání, stanovení vlastních cílů samotnými žáky

3. Učitel jako moderátor vstřícný a tolerantní k nápadům žáků i k jejich chybám

4. Propojení matematiky s ostatními předměty i s prostředím obklopujícím školu

5. Vlastní kriteria úspěšnosti, sebereflexe učitele i žáků

6. Minimální formální nároky na popis projektu, rozsah jedné strany A4
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Jací učitelé a žáci se projektu zúčastnili

1. Aktivní učitelé, kteří se již dříve snažili učit matematiku zajímavě

2. Učitelé, kteří si chtěli vyzkoušet něco nového

3. Učitelé se zájmy o mezipředmětové vazby

4. Žáci s mírně nadprůměrným vztahem

 k matematice ve srovnání s ČR
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Pozitivní dopady ve školách

1. Do projektu se zapojilo 98 učitelů, 110 tříd a 2 260 žáků

2. Celkově se ve zúčastněných třídách zvýšila spolupráce žáků při výuce

3. U nejúspěšnějších třídních projektů se zlepšil vztah žáků k matematice

4. Ve většině případů došlo k posílení mezipředmětových vazeb ve výuce

5. Učitelé i žáci začali své zážitky z výuky matematiky sdílet s okolím

6. Značná část učitelů chce ve svých projektech pokračovat i v příštích letech
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Pozitivní výsledky a zjištění

1. Našli jsme aktivní učitele, s nimiž se dá dále pracovat

2. Shromáždili jsme podklady pro další zájemce z řad učitelů i podporovatelů

3. Kvalitní třídní projekty s konstruktivistickými prvky nemusí být finančně náročné

4. Takové takové projekty se dají realizovat dlouhodobě v rámci běžné výuky

5. Má cenu vsadit na invenci učitelů a žáků, na využití místních podmínek

6. Blogy se osvědčily jako nástroj kontroly i vzájemné komunikace učitelů
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Projekt #147 – „Dárek pro Bělinku“

● Žáci ZŠ v Kunovicích dlouhodobě spolupracují s domovem pro osoby se 
zdravotním postižením. Navštěvují je, zvou je do školy na „studijní pobyty“

● V rámci třídního projektu MsCh žáci 3. ročníku naplánovali a zorganizovali 
společný výlet své třídy a klientů Bělinky do 40 km vzdálené ZOO v Hodoníně

● Postarali se o naplánování cesty, kalkulaci rozpočtu, objednávku autobusu, 
zajištění vstupenek, stravy a doprovodného programu – vše s ohledem na 
možnosti klientů Bělinky a omezený rozpočet

● Děti pracovaly ve skupinách, samy si organizovaly práci a rozdělovaly úkoly, 
pomocí internetu si zjišťovaly potřebné informace, telefonovaly a psaly dopisy

● Mimo jiné se při tom zdokonalily v práci s mapou, měření a vážení, převádění 
jednotek, základních početních operacích, násobilce, odhadech veličin...
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Projekt #147 – „Dárek pro Bělinku“
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Projekt #220 – „Geometrie kolem nás“

● Žáci 7. r. ZŠ v Plzni vyšli ze vzorového projektu MsCh „Geometrie kolem nás“ 
a rozpracovali ho do několika projektů souvisejících zejména s architekturou

● Hledali například různé druhy souměrností v existujících stavbách (kreslili, 
fotografovali, hledali na internetu), pracovali na počítači s programy pro vizualizaci 
geometrických objektů, výsledky si navzájem prezentovali

● Cílem bylo, aby si učivo nejprve objevili v reálném světě, osahali si ho a byli tak 
připraveni pochopit ho do hloubky a v souvislostech
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Projekt #121 – „Mladý podnikatel“

● Žáci 5. r. ZŠ Vítkov si budují svoji imaginární firmu na výrobu dřevěné stavebnice
● Spočítali náklady na vybavení dílny a kanceláře podle reálných nabídek na trhu, 

navrhli logo firmy, reklamní strategii, rozdělení pracovních úkolů
● Navrhli vlastní stavebnici a vyrobili její díly jako modely z papíru, pokusili se 

stanovit na základě odhadovaných výrobních a provozních nákladů prodejní 
cenu a porovnat ji se skutečnými cenami podobných produktů na trhu

● S pomocí mapy ČR navrhli, kam a jak budou své výrobky distriibuovat, zjistili 
skutečné vzdálenosti a vyhodnotili náklady při různých druzích přepravy 
s ohledem na nosnost a rozměry nákladního prostoru dopravních prostředků

● Navrhli výplatní lístek pro zaměstnance, stanovili a vypočítali jejich mzdu
● V rámci projektu navštívili skutečnou firmu
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Projekt #121 – „Mladý podnikatel“

Kolik dětí se vejde na 1 m2? A kolik se jich vejde do 1 m3?
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Projekt organizuje a odborně zajišťuje

Sponzoři a partneři projektu
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