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1. Úvod
Dovolujeme si Vám pře dložit metodiku práce s digitálními uče bním i
materiály , které se věnují učiv u matematiky v rámci vzdě lávací oblasti
Matematika a její aplikace . Materiály js ou řazeny do šablony V/2 a většina
z nich by la připravena pro hodiny mate matiky nebo matematický seminá ř.
Metodika popisuje zkuše nosti, pozorování a závě ry získané bě hem zavádě ní
aplikace do praxe. Ověře ní by lo provedeno ve t řídách Gymnázia a Stře dní
odborné šk oly v Novém Jičíně bě hem září 2012 až březen 2013.
Digitální uče bní materiál je zpracován v aplikaci SMART Notebook ,
která um ožní ne jen spuštění na inte rakt ivní tabuli, ale také vkládání růz ných
efektů, už ívání inte raktivních prvků, obmě nu materiálu dle požadavků
různých už ivatelů. Materiál je export ován do formátu bmp, png, pdf
a vystaven na úlož išti, kterým jsou Goo gle weby. Formát bmp slouž í
ke kvalit nímu vyt ištění textu a obrázků ve vysokém roz liše ní. Formát png
umožní rychlé otevření online bez velké ho nároku na obje m stahovaných dat ,
jedná se o kompromis mezi kvalit ou a velikostí s ouboru. P oslední formát pdf
je vytvořen pro ve rzi iPad, díky iBooks je možné ve výuce rychle s kvalitním
vykreslením využívat všech učebních textů, iBooks dokáže vytvořit
automat ický seznam textů, očíslovat je a sloučí materiály do interakt ivního
celku. Hlavní cílem by lo přinést žákům e fektivní systém dig itálních učebních
materiálů k facilitaci výuky , samost udiu a rozvoji dovedností. Významné je
také sdíle ní dat ve standarde ch použ ív aných ve firemní a pracovní praxi.
Cílem by lo nejen tent o systém zavést, standardizovat , ale i z realizovat ho
jako služ bu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků a abs olve ntů
odpovídaly cílům re formy MŠM T a jejímu prosaz ování i nárok ům pracovní
praxe.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádě ní
aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od naše ho, jakých
jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo , nebo také nepříjemně zaraz ilo.
Informace pros ím zas ílejte na email pat rik.koci ©gnj.cz.

Stránka 2 z 19

IN VESTIC E D O R OZ VOJE

VZD ĚLÁ VÁ NÍ

2. Pojetí výuky
2.1. Výsledek výuky
Hlavním výstupem by lo připravit s ouhrn 32 dig it álních učebních
materiálů, kte ré obsahují teorii, řeše né i neřešené úlohy, testovací mate riály
slouž ící
jako
zpět ná
vazba
pro
učite le
i
stude nta.
P ohled
na proble matik u kombinatoriky, pravdě podobnost i a statist iky je pomě rně
různorodý a umožní rozvoj logického myšlení, početních dovednostní
a kompetencí žáků v š irokém zábě ru. Všechny materiály byly ově řeny
ve výuce, navíc jsme požádali žáky o komentáře a názor k vytvořeným
stranám.

2.2. Vzájemné působení
Významnou změnou při užívání DUMů je především k ombinace různých
pohle dů na učiv o, aplikace rozvoje dovedností a digitalizace učebních
materiálů. Úložiště mate riálů je dostupné v systému 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Žák získává množství mate riálů učite lů školy v log ické hie rarchii
webového roz hraní.
Dvousměrná vert ikální k omunikace je realiz ována několika způsoby. Je
možné využ ít chat u s učite lem, vide ochat u, emailové komunikace , aby se žák
vyjádřil k úrovni a pochopite lnost i DUMu. Učitel z íská rychlou odezvu
při zpětnovaze bných inte rakcích také díky Goog le formuláře.

3. Sebepojetí
Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozv oji výpočetní techniky,
vyvíjejí se nové technologie , databáze, e lektronické knihovny a vynalézavější
vyhledávače. Proto bylo naší m cílem , aby žák nevnímal učite le jak o
nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učite l školy je vybaven
osobním net bookem, připojení k inte rnet u je realizováno pomocí wi -fi nebo
LAN kabelu. Díky DUM materiálům docház í ke změně od učitele přicháze jícího
s papíry , fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo na
webovém roz hraní ve formě z pracovaných D U M. V hodině svou práci
prezent uje pomocí dataprojektoru a násle dně ji sdílí s žáky.
Žák se už nesetkává se situací, kdy učit el hledá v hromadách papírů
jeho prá ci. Žák může komunikovat s učit elem kdyk oliv bez ohle du na místo
a čas. Zálež í jen na učiteli, kdy si vytvoří prostor k online odpovědím.
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4. Didaktické zásady
Každý aplikovaný experime nt v oblast i vzdělávání by mě l dodrž ovat
deset základních didaktických zásad. Tak é u vytváře ní naš ich stran jsme se
snažili podporovat t oto zlaté pravidlo.
 Zásada k omplexního rozvoje osobnost i ž áka : Jednot livé st rany se věnují
rozvoj i růz ných k ompete ncí žáka – z pracování testů, řešení aplikovaných
úloh , strateg ie řešení úloh, práce se schématy, s tabulkami a grafy či
práce s exce lem.
 Zásada vědeckosti : P ři tvorbě je dnotlivých stran je dodrž ována ustále ná
terminolog ie, termíny jsou ově řovány v lite ratuře , kte rá je citována.
Některé strany jsou z pohle du žáka slož ité, některé dobře pochopite lné,
při vytváře ní jsme s e snažili o tzv. „zlat ou střední cestu“.
 Zásada spojení teorie s prax í: Některé úlohy vycházejí z konkrétních
situací a statistických měře ní. Většina úloh pat ří do kategorie
aplikovaných úloh.
 Zásada individuálního přístupu : Protože ve škole je díky v e lkého počtu
žáků problematické více se vě novat individuálnímu vyučování, pak může
být sdíle ní rozšiřujících materiálů způs obem , jak problém řešit. Díky
sdíle ní všech textů, úkolů, povinností je menší problém pro dlouhodobě
nemocné dítě , aby se zapojilo do výuky.
 Zásada náz ornost i: Učite l má ve vyučovací hodině netbook či iPAD a díky
wifi ne bo LAN připojení může prezent ovat své DUMy přímo z online
úložiště. Navíc každý žák ví, že tyto sdíle né informace nalezne na Google
webu mossctyri.gnj.cz.
 Zásada uvěd omělosti: Odpovědnost k osv ojené lát ce a uče ní, testování.
 Zásada akt ivity : M otivace k učení, maximální uplatnění samostat nosti,
problémový způsob, kontrola a hodnocení, př iměře nost , individuální
přístup.
 Zásada přimě řenosti a zásada soustavnosti: Logický systém, koordinace
úkolů , navazování zk ušeností, prohlubování, stupňování nároků.
 Zásada trvalosti : Zvyšování kvality uče ní, boj prot i zapomínání.
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5. Cíle a obsah výuky












Dr33 – Faktor iál
Materiál je vhodné použit na začátku kapitoly k ombinat orika v
přísluš ném ročníku gymnázia ne bo SOŠ. Student i se sez namují s novou
ope rací, kterou nás ledně využijí v ce lé kapit ole. DUM je urče n pro
jednu vyučovací hodinu a domácí příprav u stude ntů.
Dr34 – Rovnic e s faktor iálem
Materiál je vhodné zařadit do kapitoly k ombina torika v příslušném
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. St ude nti si procv ičují použ ívání nové
ope race , kte rou následně využ ijí v celé kapit ole. Rovněž si opakují
řešení rovnic. D UM je určen pro jednu vyučovací hodinu, je ho mož ně
použ ít také k samostudiu.
Dr35 - Kombinačn í č ísla a jejich vlastnosti
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika v přísluš ném
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. St ude nti se s eznamují s nov ou operací
a osvojí s i prav idla počítání. DUM je urče n pro je dnu vyučovací hodinu
a domácí přípravu.
Dr36 – Počítán í s kombinačn ími č ísly
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i s i procvičují počítání s novou ope rací,
kterou nás ledně využ ijí v ce lé kapitole. D UM je určen pro jednu
vyučovací hodi nu a domácí příprav u.
Dr37 – Pascalův trojúh eln ík
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo S0Š. St ude nti se seznamují se zajímavou strukturou,
kterou mohou využ ívat v dalších kapit olách. DUM je urče n pro je dnu
vyučovací hodinu a domácí příprav u.
Dr38 – Binomický rozvoj
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i se naučí využívat při výpočtech n -té
mocniny dvojčlenu Pascalův t rojúhe lník i kombinačních čísel. DUM
je určen pro je dnu vyučovací hodinu a domácí příprav u.
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Dr39 – Binomický rozvoj
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i se naučí pracovat s Binomick ou větou
a už ít ji, neje n při nume rických v ýpočtech, ale i v důkazových úlohách
na dě litelnost , čímž z ároveň procv ičují logické myšle ní. DUM je urče n
pro je dnu vyučovací hodinu a domácí přípravu.

Dr40 – Prověrka nanečisto – Faktor iál, kombinační číslo, b inomická
věta

Materiál je vhodné použit v k apitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, před dílčí písemnou prací. St ude nti si zopakují
a procv ičí učivo z kapitoly k ombinat orika, které dos ud probrali. Mohou
pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Také mohou mate riál využít při
domácí přípravě na prově rku. Zároveň může pos loužit pro stude nty jako
zpětná vaz ba. DUM je urče n pro jednu vy učovací hodinu ne bo jako
domácí příprava.










Dr41 – Prověrka – Faktoriá l, komb inační číslo, binomic ká věta
Materiál je vhodné použit v kapit ole kombinator ika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, jako dílčí písemnou práci. Zároveň může pos loužit
pro učite le i stude nty jako zpět ná vazba. Časová dotace by mě la být
15 - 20 minut.
Dr42 - Kombina torická pravidla
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinator ika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, před tím, než začneme řeš it slovní úlohy. DUM
je určen pro je dnu vyučovací hodinu a domácí příprav u.
Dr43 – Kombina torická pravidla
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, na úv od řešení s lovních úloh. D UM je určen pro
jednu vyučovací hodinu a domácí příprav u.
Dr44 – Permutace bez opakování
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh. Úlohy rozvíje jí u student ů
log ické myšlení, kombinační schopnosti a systematičnost. DUM je určen
pro je dnu vyučovací hodinu a domácí přípravu.
Dr45 – Variace b ez opakování
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh. DUM je určen pro jednu
vyučovací hodinu a domácí příprav u.
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Dr46 – Kombinac e bez opakování
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh. Uve dené úlohy rozví její u
studentů schopnost log ického myšlení a k ombinace. Materiál je vhodné
doplnit výk ladem učite le. DUM je určen pro jednu vyučovací hodinu
a domácí přípravu

Dr47 – Prověrka na n ečisto - Permuta ce, variace a kombinace b ez
opakování.

Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh k opakování před
prověrkou. Je mož né zadat také k samost atnému nastudování. Uve dené
úlohy rozv íjejí u studentů schopnost log ického myš lení a kombinace.
Materiál je vhodné doplnit výkladem učit ele. D UM je určen pro je dnu
vyučovací hodinu nebo domácí přípravu.







Dr48 – Prověrka - Permutace, variace a kombinace bez opakování.
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika příslušného
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ , při řešení s lovních úloh jako prově rku.
Uvedené úlohy rozvíjejí u st udent ů schopnost log ického myšlení
a kombinace. Časová dotace je
15 - 20 minut.

Dr49 – Permutace s opakováním
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh. Úlohy rozvíje jí u student ů
log ické myšlení, kombinační schopnosti a systematičnost. Sk upiny
s opak ováním js ou rozšiřující učiv o. DUM je určen pro je dnu vyučovací
hodinu a domácí příprav u.
Dr50 – Variace s opakováním
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh. Úlohy rozvíje jí u student ů
log ické myšlení, kombinační schopnosti a systematičnost. Sk upiny
s opak ováním js ou rozšiřující učiv o. DUM je určen pro je dnu vyučovací
hodinu a domácí příprav u.
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Dr51 – Kombinac e s opakováním
Materiál je vhodné použit v kapitole k ombinatorika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ, při řešení slovních úloh. Uve dené úlohy rozvíjejí
u stude ntů schopnost log ickéh o myš lení a kombinace. Sk upiny
s opak ováním js ou rozšiřující učiv o. DUM je určen pro je dnu vyučovací
hodinu a domácí příprav u.
Dr52 – Tematic ká práce – Kombinator ika
Materiál je vhodné zařadit na závě r kapit oly k ombinatorika přís lušné ho
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. Temat ická práce slouž í k prově ření znalostí
a dovedností, kte ré si stude nti mě li v průběhu ce lé kapit oly osvojit.
Zároveň nám dává z pětnou vazbu. Uvedené úlohy rozvíje jí u student ů
schopnost logické ho myšlení, k ombinace a samostatné práce. D UM je
urče n pro je dnu vyučovací hodinu.
Dr53 – Pravděpodobnost - základní pojmy
Materiál je vhodné použit v na úvod kapit oly pravděpodobnost
přísluš ného ročníku gymnázia ne bo SOŠ. Student i se sez namují s novými
pojmy , kte ré následně využ ijí v celé kapit ole. Ma te riál je vhodné
doplnit výk ladem učite le. DUM je určen pro jednu vyučovací hodinu
a domácí příprav

Dr54 – Výpočet pravděpodobnosti
Materiál je vhodné použit v kapitole prav děpodobnost příslušného
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. St ude nti se s eznamují s výpoč tem
pravdě podobnosti podle klasické de finice . Materiál je mož né doplnit
výkladem učitele ne bo použ ít k samostudiu. DUM je urče n pro je dnu
vyučovací hodinu a domácí příprav u.
Dr55 – Pravděpodobnost sjednocen i a pr ůniku jevů
Materiál je vhodné použit v ka pitole prav děpodobnost příslušného
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. St ude nti se s eznamují s výpočtem
pravdě podobnosti sje dnocení a p k růniku jevů. Mate riál je možné
doplnit výk ladem učite le nebo použ ít k samostudiu. D UM je určen pro
jednu vyučovací hodinu a dom ácí příprav u.
Dr56 – Nezávislé j evy
Materiál je vhodné použit v kapitole prav děpodobnost příslušného
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. St ude nti se s eznamují s výpočtem
pravdě podobnosti a průniku jev ů a určují nezávislost jevů. Mate riál je
možné doplnit výkladem učitele ne bo použít k samostudiu. DUM je
urče n pro je dnu vyučovací hodinu a domácí přípravu.
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Dr57 – Prověrka – Pravděpodobnost
Materiál je vhodné použit v kapitole pravděpodobnost přís lušné ho
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ, jak o dílčí prověrku. Uvede né úloh y rozvíjej í
u stude ntů schopnost log ického myš lení a kombinace. Mate riál slouží
také jako zpětná vazba pro učite le i stude nty. Časová dotace
je 15 - 20 minut.
Dr58 – Statistická d efinic e pravděpodobn osti
Materiál je vhodné použit v kapitole prav děpodobnos t příslušného
ročník u gymnáz ia nebo SOŠ. St ude nti se s eznamují s výpočtem
pravdě podobnosti podle statist ické definice. Mate riál je nutné doplnit
výkladem učitele. D UM je určen pro je dnu vyučovací hodinu a domácí
přípravu.
Dr59 – Základní pojmy statistiky
Materiál je vhodné použit v kapitole stat istika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i se seznamují se zák ladními pojmy.
Materiál je možné doplnit výkladem učite le nebo použ ít k samostudiu.
DUM je určen pro jednu vyučovací hodinu a domácí přípra v u.
Dr60 – Charakteristiky polohy
Materiál je vhodné použit v kapitole stat istika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i se seznamují s charakteristikami polohy.
Materiál je možné doplnit výkladem učite le nebo použ ít k samostudiu.
DUM je určen pro jednu vyučovací hodinu a domácí příprav u.
Dr61 – Charakteristiky variability
Materiál je vhodné použit v kapitole stat istika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i se seznamují s charakteristikami
variability. Mate riál je možné doplnit vý kla dem učite le nebo použ ít
k samostudiu. DUM je urče n pro je dnu vy učovací hodinu a domácí
přípravu.
Dr62 – Grafy – d iagramy
Materiál je vhodné použit v kapitole stat istika přís lušné ho ročník u
gymnázia nebo SOŠ. Student i se seznamují s je dnotlivými typy grafů
a jej ich hlavními součástmi. Mate riál je možné doplnit výkladem
učite le nebo použít k samostudiu. D UM je určen pro jednu vyučovací
hodinu a domácí příprav u.
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Dr63 – Prověrka – S tatistika
Materiál je vhodné použit v kapitole stat istika příslušného roční ku
gymnázia nebo SOŠ, jako dílčí prověrku. Uvedené úlohy rozvíjejí u
studentů schopnost log ického myšlení a k ombinace. Materiál s louží
také jako zpětná vazba pro učite le i stude nty. Časová dotace
15 - 20 minut.
Dr64 – Tematic ká práce – Pravděpodobn ost a s tatistika
Materiál je vhodné zařadit na závě r kapit ol pravděpodobnost a
statistika přísluš ného ročníku gymnázia nebo SOŠ. Temat ická práce
slouž í k prově ření z nalostí a dovednost í, které si stude nti mě li
v průbě hu obou kapitol osvojit. Zároveň nám dává zpět nou vazbu.
Uvedené úlohy rozvíjejí u st udent ů schopnost log ického myšlení,
kombinace , systematizace dat a samostat né práce. DUM je urče n
pro je dnu vyučovací hodinu.
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6. Formy a metody výuky
1) Met ody s lovní
Vyprávě ní
Vysvětlování
Přednáška
Práce s textem
Rozhovor
2) Met ody názorně demonst rační
Předvádě ní a poz orování
Práce s obrazem
Instruktáž
3) Met ody dove dnostně prakt ické
Napodobování
Experime ntování
Vytváření dovednost í
Produkční metody
4) Akt iviz ující metody
Metody diskusní
Metody heuristické, řeše n í problé mů
Metody sit uační
Metody insce nační
5) Komplexní výukové met ody
Frontální výuka
Skupinová a k ooperativní výuka
Partne rská výuka
Indiv iduální a individualiz ovaná výuka, samostatná práce
Krit ické myšlení
Bra instorming
Projekt ová výuka
Otevřené uče ní
Učení v ž ivot ních s ituacích
Výuka podporovaná počít ačem
Sugestopedie a superlearning
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7. Materiálně didaktické prostředky








netbook (chromebook) učite le
fotoaparát, kame ra
iPad
dataprojekt or + projekční plocha
úložiště dat – Google we by
bezdrátová sada myš + klávesnice + s luchátka pro interakci se třídou
pen tablet
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8. Zpětná vazba – forma emailové komunikace
Domoráková:
Dr50 , Dr5 1, Dr 52 :
Pracovní listy jsou z pracovány přehledně , u či vo z nich lze d obře po cho pit, líbí se
mi příklady k p očítá ní v pravém slou pci, jen mi občas nesedí výsledky s těmi, k teré
jsou uvedeny. Osobně jsem ma teriál využíval a k d omácímu s tudiu , ale v h odině mi
chyběl "kon takt s tab ulí", více mi vyh ovuje, k dyž p očí táme klasicky r učně a ne
pomocí předpřipr av ených listů.
Poledník:
Dr36
Příklad je správ ně vybrá n, resp. vyh ovuje niž ší obtíž nos ti a zároveň nará ží na
problematiku definičního o boru (po dmínky). Pravděpodo bně v program u , v e
kterém DUMy nepo dpor uje z naménko náso b ení, mož ná bych však vyne chal tečky
alespoň mezi členy v závork ách.
Dr37
V prvním o dstav ci, tře tí slovo od ko nce ► za kladaelů
Pod Pas calovým tr ojúhelníkem z komb. čí sel prv n í od rážka ► na vrchoju
Vymazat přebyte čné mezerníky na za čá tku vě ty u někte rých odr ážek (_ Všech ny).
Pascalův trojú helní k velkým (pod ob rázkem).
Dr38
Při řešení zalamova t text do bloku. Dos tate čný po čet příkladů
pro p ro cvičování.
Celkově však vidím v du mech zbyte čno u pr áci, v ždy jsem upře dnos tňoval
přednášku před nas tud ováním tex tu. V tomto přípa dě mi mo c nevyh ovovalo čas té
odkazová ní na DUMy ( bral jsem je s píše jako něco k d oplnění).
Kuchařová:

Dr39, Dr40, D r41
procházela jsem vaše DUMy (D r 7 , 8 , 3 9, 4 0, 41) a nevšimla jsem si žád ných chyb
a i grafické zpra cová ní jedn otlivých str ánek s e mi líbí.
Knopová:
Dr54
Ať už je k ombina torika těžká jak chce , s těmi to ma teriály je stu dium té to
problematiky mno hem sna zší a zábavně jší. Přehledně zp racované příklady skvěle
doplňují příklady bez výpo čtů, které si může me spočí tat sami dle příkladu
vzorového. Ma tematika je díky nim zase o kr ok blíže i nám, kteří nad ní ne tráví
celé večery.
Dr55
Díky učeb ním tex tům se příprava na státní m aturitní zko ušku z ma tematiky s tala
lehčí a zábavnější. Texty mi para doxně pomo hly i v os ta tních předmě tech , na k teré
mám díky snadně jší přípravě na matema tiku více čas u. Přehledně vypsané vzore čky
z pravdě pod obnos ti byly velmi uži tečné , tes ty s nimi byly h račka.
Dr56
Nezávislé jevy a kom b in ato rika obe cně pro mě byly vždycky velkou neznámo u.
Změna nastala až s texty , je ž p ro nás vy tvořili naši pr ofesoři. Pře hled ně p opsané
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postu py se vzor ci, příklady k pro cvičení , ale i zajímavosti o daném tématu mi byly
velkým pomocníkem na cestě stře dní školo u, zejména během p říprav n a maturitní
zkoušku z ma tematiky, k teré jsem se velmi b ála. Nyní ale věřím, že zko ušku
dospělosti zvládnu a velký dík pa tří a uto rům právě tě ch to tes tů!
Křižanová:
Dr50
S tránka je přehledná , a d obře se na ní orientuje. Učivo je sro zumitelně vysvětlen o.
Oceň uji výsledky příkladů pr o ko ntr olu.
Dr51
N elíbí se mi mnoh o textu na jedné s trán ce. Š pat ně se v ní člověk orien tuje ,
protože se z trácí v mno žství textu. Líbí se mi příklady na pr ocviče ní.
Dr52
S tránka je prakti c ky využitá. Dobré zvole ní pro te ma ticko u p ráci. Líbí se mi
výsledky a bo dování.
Petrová:
Dr 38
Stránka se mi líbí, řešená pr oblemati ka je pě kně po psaná a příklady všechno
názorně do plňují. Z vizuálního hlediska bych jen možn á trošku up ravila v pravém
sloup c i "Procvi čte si" velikos t jed no t l ivých v ýsledků na stejn ou , p opř. je ješ tě
nějak o značila , aby bylo jasné , co k čemu p atří.
Dr 39
Jsem ráda za uk ázkové řešení, ulehčují p och o pení příkladů. Také tři p říklady na
stránku se mi zdají akorá t, přičemž pok rývají různé ty py příkladů na dané u čivo.
Líbí se mi, že cvičné příklady doplňu jí u čivo z dané strá nky a člověk by je měl
s využitím z nalos tí , k teré se ze strá nky d ozvě děl, zvládn ou t.
Dr 40
Stránka s prověrk ou je jasn á a sro zumitelná, nemám téměř co do dat. Myslím, že
takové opaková ní nane čisto je pro s tuden ty při uče ní do bré, zvykno u si na různé
typy příkladů , které se mů žou objevit v písemce a popř. zjistí , čemu ješ tě
dosta tečně ne poro zuměli. Díky výsledkům si můžou pak vše chn o h ned ověřit.
Cigánová:
Dr57
S tránka se mi líbí, výbor né je , že si po prop o čítání mů žeme i zk ontrolovat výsledky
Dr58
J ediné co mi vadí , js ou pravopisné chyby v n adpise ch
Dr59
O pět se o bjevují p ravopisné chy by neje n v n adpisech , jinak s tránka půs obí
přehledným d ojmem, dobře se čte a je sr ozu mitelná

Stránka 14 z 19

IN VESTIC E D O R OZ VOJE

VZD ĚLÁ VÁ NÍ

Kuběnová:
Dr56
U čivo je psá no přehledně a p ochopitelně. Na strá nce je mn oho příkladů
k pro cvičení. Upředn ostnila bych vět ší řádk o vání pro lepší přehled nos t.
Dr57
T ato ( cvičná) písemka je vhod nou ukázk ou a procviče ním pravděp odo bnos ti.
Příklady nejsou nijak obtíž né. Líbí se mi, že n a str ánce jso u r ovnou i výsledky
k dané písemce.
Dr58
H ned v nad pisu js ou grama tické chyby (vy ne chaná písmena). Příklad je d obrý
na pr oc v ičení a pochopení stat istiky. T a bul ka se mů že p ožít na skupinovo u p ráci
ve třídě.
Balcárek:

Dr33, Dr34, D r35
Z ápisy by ch ozn ačil za do cela přehledné , ale jak už jsem psal kdysi o fy zikálních
učebnicí ch - mo hly by být zpra covány nějak poutavěji a j asněji. Když totiž vidím
tolik tex tu , k terý se netýk á niče ho , co by mě osobně zajímalo - mám tenden ci se
v nich ztráce t. Nevím pro č tomu tak je, pr ostě nejsem n astavený na tak ový dr uh
informací - možn á p ozději v živo tě, a le mom entálně se zabývám něčím jiným.
Kunovská:
Dr 45
P řehledná grafika , líbí se mi příklady z praxe a p říklady k p rocvi čování
Dr4 6
P řehledné řešení vzor ové úlohy , grama tické chyby ( s tastka) ,
Dr 47
L íbí se mi, že si příklady na pr ověrce nane čis to mů žeme zo pakova t
Matýsková:
Dr 44
Líbí se mi p řehlednos t a řešení u úloh. Občas se vyskytují gramati cké chyby
(vynechaná písmenka)
Dr4 5
Přehledné, líbí se mi, že je u každéh o tématu nejprve definice a obecné řešení.
Oceň uji příklady z p raxe ( čepice).
Dr 46
Pěkná g rafika, přehledné us pořád ání, líbí se mi řešení úloh. Oce ňuji p říklady
na vypo čítání s výsledky
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Zeithamme rová:

Dr33
V pá tém řá dku je na psáno špa tně nebo také (chybí mezera ) . L íbí se mi, že v
pravém sloup ci js ou příklady pr o pr ocvičován í . M ožná by bylo do bré kdy by tam byl
jeden příklad kde je p odro bně vysvě tlen p ostup . R o zvržení s tránky a grafika je
pěkné .
Dr34
L íbí se mi po stu p řešení rovnice
Durčáková:
Dr46
Stránka je přehledná. V textu se nevyskytu jí chyby. Velmi se mi líbí názor né řeše ní
příkladů, rozep saný postup. Také oceň uji pří klady k pr ocvičování na b oku s tránky.
Dr47
Stránka je přehledně řešená. V textu se nevyskytují chyby. Nena cházím žádný
nedostatek.
Dr48
Velmi se mi líbí rozložení strá nky d o 4 částí. Stránka je přehledná , bez chyb v
textu. O ceňuji nápad výsledků k příkladům n a boku s tránky.
Klos:

Dr48
Stránka je přehledně zpra cova ná. Jelikož se nazývá Prověrka , tak se věn uje p ouze
vhodně vyb raným p říkladům. Po vyp očítá ní s i můžeme výsledky zk ontr olovat.
Dr49
Kapitola pe rmuta ce s op akováním je založe n a hlavně na p ráci se vzo rcem
(zlomkem) a je zde polo patě vysvětleno zapis ování veličin d o vz orce.
Dr50
Látka na téma va riace s o pakováním je opě t přehledná a řídí se starým mou drým
pravidlem, na příkladech se nejlépe po chopí princip. Nechybí ani rozep sané řešení.
Rydel:

Dr35, Dr36, D r37
D umy jsou sro zumitelně ses taveny a myslím, že není pr oblém se v nich o bratně
orientova t a je lehké z nich získa t p otře bné i nformace pr o p och opení dané lá tky.
Našel jsem jen pár gramatický ch nedos tatk ů.
Dr 3 5, 3 6 n adbývá písmeno "v", k onkré tně v části An ota ce, citace , zdro je - "použí t
v na začá tku kapitoly ". Vypa dá to , že js te p o užila šablonu , je d ost prav děpod obné ,
že se to bude vyskytovat i v něk terých d alších listech. Dr 37 úvodní odstavec "zakladate lů", n a pravo (psán o zeleně) , posl ední odrá žka - "v řádku" (te čka navíc
"v.řádku"), p oslední o dstave c - "jedno dušší".
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Kudela:
Dr53
Stránka je , i přes velké mn ožs tví informa cí, p řehledná, především díky barevnému
rozlišení. Vysvětlivky jsou většin ou pochopitelné, až na ob časné zkra cování slov, či
pravopisné chyby.
Dr54
Nedokonče ní slova hned u nadpisu. Platí s tej né jako u Dr 55
Dr55
Krátká definice a spíše vysvětlení na příklade ch, výbor ný ná pad. Oddelění příkladů
pro zvýšení přehled nosti. Jinak opě t překlep y a chyby.
Urbanová:
Dr 4 0
Stránka je přehledná , dobře se v ní orientu je . Materiál pomáhá na pro cvičování
příkladů . Do brá příprava na písemku
Dr 4 1
Písemka je přiměřeně těžká , po přípravě z př edcho zích materiálů se dá zvládn out.
Dr 4 2
Stránka je dobr á pr o učení , j s ou vy znače né v ěci, k teré jsou důležité . U množin je
chyba - místo z namení z namená .

Raj nochová:
Dr37
Tato DUMA je pře hledná , d obře se z ní učí, p roto že d obře shrnu je u čivo. Pas calův
trojú helník je zobra zen ve dvou varian tách, proto je také ro zdělení strá nky pomáhá
k dobré pře hlednos ti.
Dr38 :
V té to DUMĚ je binomický rozvo j velmi dob ř e pops án, díky de tailnímu po pisu
vzorce a je ho vý počtu. Hlavní výh odu té to D UMY vidím v řeše ných příkladech,
které js ou pro mě velmi přínosné , mohu si zk ontr olovat své výpo čt y a přesně vím,
kde jsem u dělala chybu. Změnila by ch znamé nko krá t tak , a by te čka byla o pravdu
upros třed a bylo zře telné , že se jed ná o krá t, jinak je DUMA bez chyby.
Dr39 :
Přínos té to DUMY vidím hlavně v tom, že se na ní nach ází 3 řešené příklady a další
tři zad ání i s výsledky. Mo žná bych více zvýra znila výsledky příkladů.
Lacinová:
Dr 43
 máte na psané m ožnos místo mož nost neb o možnos ti, sk oro v celém tex tu
 v ods tavci b) má te pla místo platí

Dr44a
 a) ze šesti prvků, ne ze šes p rvků c) j ako v , n e jakov
 v ods tavci pro cvičte si v příkladu 1: ) Kolik z nich je dělitelných 6 ? a Kolik z nich

není dělitelných 1 5? bych čísla nahr adila slo vy nebo by ch napsala 6- ti neb o 15ti
 v ods tavci pro cvičte si v příkladu 2) mi p řipa dá o dos t těžší a hlavně jiný než
řešený příklad , takže bych ve výsled cích více vysvětlila řešení
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 v ods tavci pro cvičte si v příkladu 3) a) by myslím mělo být 362 88 0 ne 3 568 80

teda pokud to číslo mělo být 9! b) taky bych výsledek více vysvětlila pro č je to
n=6, já nějak nechápu i to z adání podle mě s e by n melo bý t 7, pr oto že k dyž ch ci
permuta ci z 9 zmenšit 30 krá t, tak musím vzh odit prvky 5 a 6 co ž js ou
dohromady 2 prvky takže 9 prvků mínus 2 pr vky má být 7

Dr44b
 6-ti ciferných, ne 6- ciferný ch

Dr45a
 Kolik z těch to čísel je dělitelných 6 ? z as bych tu šestk u n apsala slovy neb o by ch

napsala 6-ti; pě ti prvků , ne pě prvků ; ze 7 pr vků bych na psala, ze sedmi prvků
 v ods tavci pro cvičte si má být v 2.př šes tici, ne šesci

Dr45b
 šesticiferný ch, ne šescifer ných ; dese ti, ne de se; Kolik z nich je dělit elných 1 0? -

deseti 1 0-ti
 a) šesti ciferných , ne šes ciferný ch; šes tičlenn é, pě tičlenné , ne šes členné

pěčlenné; z deseti prvků ,n ne z 1 0 prvků
 b) 2 cifern á, 3 ciferná , 4 ciferná , 5 ciferná by ch mezi slovo a číslici napsala

pomlčku
Až na gramati cké chyby se mi s tránky lí bí, jen bych víc vysvětlila výsledky
u pro cvičova cích příkladů , k teré nejso u p odo bné s řešenými příklady
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