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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. Mate riály js ou řazeny do šablony IV/2 a js ou
urče ny pro výuku matematiky v druhé m ročníku (2. pololet í), jsou tak
použ ite lné v běž né gymnaz iální výuce. Metodika popisuje zkušenosti,
pozorování a závěry získané během jejich zavádění do praxe. Ověření by lo
provedeno v období le den 2014 až dube n 2014 ve t řídách Gymnázia a Stře dní
odborné šk oly v Novém Jičíně.
Digitální uče bní materiál je zpracován v aplikaci SMART Notebook ,
která umožňuje neje n spuštění na int eraktivní tabuli, ale také vkládání
různých efekt ů, užívání inte raktivních prvků, obmě nu mate riálu dle
požadavků různých už ivatelů. Materiál je exportován do formát u bmp, png ,
pdf a vystaven na úložišti, kte rým js ou Google 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 fo rmát 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 slouč it materiály do inte raktiv ního
celku. Hlav ním cílem bylo p řinést žákům efekt ivní systém digitálních
učebních materiálů k facilitaci výuky , samostudiu a rozvoji dovedností.
Významné je také sdíle ní dat ve standardech použ ívaných ve firemní
a pracovní praxi. Cílem by lo nejen te nto systém zavést, standardizovat , ale
i zrealiz ovat ho jako služ bu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků
a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům
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.
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2. Pojetí výuky
2.1. Výsledek výuky
Hlavním výstupem by lo př ipravit s ouhrn 32 dig itálních učebních
materiálů, které obsahují rozš íře ní zdrojů informací, testovac í materiály,
dovednostní úkoly . Vytvoře né materiály umožňují lépe pochopit učivo
o rovnicích a ne rovnicích. Na zák ladě vyřešených úloh ve dou stude nty
k samostudiu, podporují rozvoj kompetencí žáků v širokém záběru. Všechny
materiály by ly ově řeny ve výuce , žáci byli požádáni o k omentáře a názory
na vytvoře né st rany.

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 formuláři.

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 ulože no
na webovém r ozhraní ve formě zpracovaných DU M. V hodině svou prá ci
prezent uje pomocí dataprojektoru a násle dně ji sdílí s žáky.
Žák může k omunik ovat s učite lem kdy koliv bez ohledu na místo
a čas. Zálež í jen na učiteli, kdy si vytvoří prostor k online odpovědím.
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4. Didaktické zásady
Při vytváření našich materiálů jsme se snažili dodrž ovat několik
základních didaktických zásad:
 Zásada k omplexního rozv oje osobnost i ž áka : Mate riály se věnují rozvoj i
různých kompetencí žáka – práce se schématy, grafy a vzo rci, rozvíj í
matematick o- logické myšle ní, prostorovou představ ivost, …
 Zásada vědeckosti : P ři tvorbě je dnotlivých stran je dodrž ována ustále ná
terminolog ie a symbolika. Učite l využ ívá nové informační a komunikační
technologie
 Zásada spojení teorie s praxí: V textech jsou zařaze ny úlohy, se kterými
se můžeme setkat v běžném životě, jsou propojeny teoretické znalosti
s řešením konk rétních úloh, k jejichž řešení je často nut né vyhledat
potřebné údaje z dalších zdrojů (k nihy, internet ,…).
 Zásada individuálního přístupu: Protože je ve škole díky ve lkého počtu
žáků proble matické více se věnovat individuálnímu vyučování, může být
sdíle ní rozšiřujících mate riálů způs obe m , jak problém řešit. Rovněž
dlouhodobě nemocným žákům může s díle ní všech textů, úkolů
i povinností pomoci při opětovném zapoje ní 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 uvědomělosti : 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.
 Zásada zpětné vazby : Informace o postupu žáka k vytčenému učební m u
cíli, kvalita výuky a její výsledky.
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5. Cíle a obsah výuky
DUM Jr145
2. ročník , goniomet rie – periodická funkce
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Materiá l sez namuje stude nty s novou v las tností funkcí - s funkcí pe riodickou.
Pochope ní de finice je důl ežité , protože všechny goniometrické funkce jsou
periodické. V tomt o DUMu také ukazujeme na některé periodické děje , které
se odehrávají v našem běž ném ž ivotě. D UM Jr145 je možné propojit s DUMy
Jr149, J r154.
DUM Jr146
2. ročník , goniomet rie – g oniomet rické funkce ostrého úhlu
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Tento materiál slouž í k opak ování již dříve probíraných kapit ol ze ZŠ nebo
prvního ročníku gymnázia a zabývá se výpočtem prav oúhlé ho trojúhelníka
pom ocí Pythagorovy věty a goniomet rick ých funkcí ostrého úhlu. Stude nti by
si měli uvědomit , že pojmy jako sinus , kosinus, tange ns a kotangens jim již
dávno nejs ou neznámé. DUM Jr146 lze propojit s DUMem Jr148.
DUM Jr147
2. ročník , goniomet rie – stupňová a oblouková míra
Časová dotace je 1 vyučovací h odina.
V tomt o mate riálu by se mě li stude nti naučit vyjadřovat ve lik ost úhlu v míře
stupňové i obloukové, provádět přev ody z jedné míry do druhé , určovat
základní velikost i úhlů a zak reslovat je na jednotkovou kružnici. K tomu je
potřeba zv ládnout zák ladn í pojmy, o kterých tento DUM také pojednává.
DUM Jr147 lze propojit z DUMe m Jr148.
DUM Jr148
2. ročník , goniomet rie – významné hodnoty goniomet rických funkcí
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Materiá l by měl slouž it stude ntům k samostanému naučení vý znamných
hodnot g oniomet rických funkcí zpamět i. Je vhodné jej použ ít v úv odu
kapit oly o goniomet rických funkcích. Na straně b pak je prázdná tabulka ,
která m ůže slouž it jak o pracov ní list. Te nt o DUM je možné propojit
s kterýmkoliv D UMem, který pracuje s h odnotami goniometrických funkcí.
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DUM Jr149
2. ročník , goniomet rie – g raf funkce sinus a kos inus
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu se seznamujeme s g rafem funkce sinus - sinusoidou
a grafem funkce kos inus - k osinusoidou. Je zde vysvě tleno, jak postupovat při
odvoz ování grafů tě cht o funkcí. Na boční liště uvádíme přehledně jejich
vlastnosti, kte ré se dají určovat vždy přímo z g rafu. DUM Jr149 lze propojit
s DUMy Jr150 a Jr151.

DUM Jr150
2. ročník , goniomet rie – řešené grafy funkce sinus
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu se zabýváme sestrojováním grafů funkcí sinus ve tvaru
f: y = c. s in a(x + b) s pomocí pův odní sinusoidy. Navaz ujeme tak , na j iž
známé postupy konstrukcí grafů racionálních funkcí, např. lineárn ích
a kvadrat ických funkcí nebo expone nciálních a logaritmických funkcí. D UM
Jr150 lze propojit s DUMy Jr151 až Jr153.

DUM Jr151
2. ročník , goniomet rie – řešené grafy funkce kosinus
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu se zabýváme se strojováním grafů funkcí kos inus ve tvaru
f: y = c. cos a(x + b) s pomocí grafu funkce f: y = cos x. Navazujeme tak,
na j iž z námé postupy konstruk cí grafů racionálních funkcí (např. lineární
a kvadrat ická funkce ), exponenciálních a logaritmických funkcí i funkce s inus.
DUM Jr151 lze propojit s DUMy Jr150 až Jr153.

DUM Jr152
2. ročník , goniomet rie – procv ičování grafů funkcí s inus a k osinus
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Také v t omto materiálu se zabýváme sestrojováním grafů funkcí sinus
a kosin us. Materiál slouž í s samostatné práci ne bo k samostudiu. Navaz ujeme
zde na postupy, které jsme si ukázali v předchoz ích dvou DUMech. Na boční
liště je informace o cyklomet rických funk cích arkus sinus a arkuskos inus. DUM
Jr157 lze propojit s DUMy Jr155 a Jr 156.
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DUM Jr153
2. ročník , goniomet rie – hodnoty funkcí sinus a kosinus
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Tento mate riál slouží k nácvik u řešení úloh, ve kterých se pracuje
s hodnotami funkcí sinus a kos inus. Docház í z de k propojení z nalostí
vlastností těchto goniometrických funk cí s jejich základními tabulk ovými
hodnotami a grafy. Mate riál lze využít k s amostatné práci na hodině ne bo
k samostudiu. Na boční liště jsou uve deny další příklady k procvičování. DUM
Jr153 lze propojit s DUMy Jr148 a Jr149 .

DUM Jr154
2. ročník , goniomet rie – g raf funkce tang ens a k otangens
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu se seznamujeme s grafem funk ce tangens - tangentoidou
a grafem funkce kotange ns - kotang entoidou. Je zde vysvětleno, jak
postupovat při odvozování grafů těcht o funk cí. Na boční liště uvádíme
přehle dně jejich v lastnost i, které se dají určovat vždy přímo z grafu. D UM
Jr154 lze propojit s DUMy Jr155 a Jr156.

DUM Jr155
2. ročník , goniomet rie – řešené grafy funkce tangens
Časová dota ce je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu se zabýváme sestrojováním grafů funkcí tangens ve tvaru
f: y = ± tg a(x + b) + c s pomocí původ ní tangentoidy. Navazujeme tak , na j iž
známé postupy konstrukcí grafů racionálních funkcí, expone nciálních
a loga ritmických funkcí, a také na funk ci sinus a kos inus. DUM Jr155 lze
propojit s DUMy Jr154 až Jr157.

DUM Jr156
2. ročník , goniomet rie – řešené grafy funkce kotangens
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomt o mate riálu se zabýváme sestrojováním grafů fu nkcí kotangens
ve tvaru f: y = ± cotg a(x + b) + c s pomocí původní kotangentoidy.
Navazujeme tak , na již známé postupy k onstrukcí grafů funkcí sinus , kos inus
a tangens. DUM Jr156 lze propojit s DUM y Jr155 až Jr157.
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DUM Jr157
2. ročník , goniomet rie – procv ičování tvorby grafů funkce tangens
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Také v t omto materiálu se zabýváme sestrojováním grafů funkcí tange ns
a kotange ns. Materiál slouž í k samostatné práci ne bo k samostudiu.
Navazujeme zde na postupy , které js me si ukázali v předchoz ích dvou
DUMech. Na boční liště je informace o cyklometrických funk cích
arkustangens a arkuskotangens. DUM Jr157 lze propojit s D UMy Jr155
a Jr156.

DUM Jr158
2. ročník , goniomet rie – procv ičování výpočtů hodnot funkcí tg x a cotg x
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Tento mate riál slouží k nácvik u řešení úloh, ve kterých se pracuje
s hodnotami funk cí tangens a kotangens. Dochází zde k propojení znalost í
vlastností těchto goniometrických funk cí s jejich základními tabulk ovými
hodnotami a grafy. Mate riál lze využít k s amostatné práci na hodině ne bo
k samostudiu. Na boční liště jsou uve deny další příklady k procvičování. DUM
Jr158 lze propojit s DUMy Jr148 a Jr154 .

DUM Jr159
2. ročník , goniomet rie – cvičný test 1
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Materiá l je součást í diag nostické fáze výuky, ověřuje znalosti a dove dnost i
žáků získaných v pře dchozích kapit olách o g rafe ch a vlastnostech
goniometrických funkcí, o jejich tabulkových hodnotách a základních
hodnotá ch úhlů. Navaz uje tak na předchozí DUMy Jr145 - Jr158.

DUM Jr160
2. ročník , goniomet rie – g rafy funkce s inus a kos inus s abs olutní hodnot ou
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu se zabýváme k onst rukcí grafů funkcí s inus a k osinus
s absolut ní hodnotou. Na boční lišt ě definujeme absolut ní hodnotu.
Navazujeme tak, na již známé postupy konstrukcí grafů s absolut ní hodnotou
racionálních funkcí z 1. pololet í druhé ho ročníku. D UM Jr160 lze propojit
s DUMy Jr150 až Jr152.
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DUM Jr161
2. ročník , goniometrie – gra fy funkce tangens a k otangens s absolut ní
hodnot ou
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomt o mate riálu se zabýváme k onst ruk cí g rafů funkcí tangens a k otangens
s absolutní hodnotou. Na boční liště pak připomínáme definici absolutní
hodnoty. Navazujeme ta k, na již známé postupy konstrukcí grafů s absolut ní
hodnot ou racionálních funkcí z druhé ho ročníku, a na řešení rovnic
s absolutní hodnotou. DUM Jr161 lze propojit s DUMy Jr154 až Jr156.

DUM Jr162
2. ročník , goniomet rie – zák ladní goniome trické vzorce
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V této kapitole se stude nti seznámí s 8 základními g oniomet rickými vzorci
a jejich využ itím při řešení goniomet rick ých úloh, které spočívají ve výpočtu
hodnot g oniomet rických funkcí. Na boční liště jsou naznače ny důk azy
některých z tě chto vzorců. DUM Jr162 lze propojit s DUMy Jr163 a Jr164.

DUM Jr163
2. ročník , goniomet rie – úpravy goniomet rických vý razů
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto mate riálu je kompletně vyřešeno 12 úloh na úpravy goniomet rických
výrazů pomocí zák ladních g oniomet rických vzorců i vzorců algebraických.
U každé úlohy jsou vyřešeny i podmínky , z a kterých mají vý razy smysl.
Na boční liště js ou vypsány všechny použ i té vzorce. DUM Jr163 lze propojit
s DUMem Jr162.

DUM Jr164
2. ročník , goniomet rie – s oučt ové vzorce
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V této ka pitole se zabýváme 4 součt ovými vzorci pro funkce sinus a k osinus
a jejich aplikaci v úlohách na důkazy, úpravy výrazů a výpočet hodnot
goniometrických funkcí. Na boční liště jsou přík lady k procvičování. DUM
Jr164 lze propojit s DUMy Jr162 a Jr163.
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DUM Jr165
2. ročník , goniomet rie – vz orce pro souče t a rozdíl goniomet rických funkcí
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Zde představujeme poslední skupinu g oniomet rických vzor ců (vzorce na
součet a rozdíl), kte ré se používají k úpravám výraz ů ne bo při řešení
některých typů gonimet rických rovnic. Tento mate riál obsahuje řešené
příkla dy na tyto vzorce a příklady k procvičování. DUM Jr165 lze propoj it
s DUMy Jr162 až Jr164.

DUM Jr166
2. ročník , goniomet rie – procv ičování goniomet rických vzorců
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomt o mate riálu se zaměřujeme na procvičování práce s goniometrickým i
vzorci. Tento DUM lze použít k samostudiu, k samostatné práci nebo jako
pracovní list. Na boční liště jsou pak uvedeny všechny použ ívané vzorce.
DUM Jr166 lze propojit s DUMy Jr162 až Jr165.

DUM Jr167
2. ročník , goniomet rie – jednoduché goniometrické rovnice
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto mate riálu vysvětlujeme pos tup při řešení jednoduchý ch
goniometrických rovnic, k jejichž řešení je potře ba znát základní hodnoty
goniom. funkcí a metodu subst ituce. K řešení lze použít také MFCH tabulky
nebo ka lkulačk u. Na boční liště jsou uvedeny přík lady k procv ičování. DUM
Jr167 lze propojit s DUMem Jr168.

DUM Jr168
2. ročník , goniomet rie – s lož itější goniometrické rovnice
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Na čtyřech řešených úlohách předst avujeme základní z působy řešení
složitě jších goniomet rických rovnic, při je jichž řeše ní použ íváme
goniometrické vzorce, převede ní rovnice na součinový tvar, na kvadraticku
rovnici, ne bo využijeme substituci atd. Obsahuje dále 15 přík ladů
k procv ičování. DUM Jr168 lze propojit s DUMem Jr167.

Stránka 10 z 21

IN VESTIC E D O R OZ VOJE

VZD ĚLÁ VÁ NÍ

DUM Jr169
2. ročník , goniomet rie – cvičný tes t 2
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Materiá l je součást í diag nostické fáze výuky, ověřuje znalosti a dove dnost i
žáků získaných v předchoz ích kapitolách o goniometrických vzorcích,
úpravách goniometrických výrazů a řešení goniometrických rovnic. Navaz uje
tak na pře dchoz í DUMy Jr162 až Jr168.
DUM Jr170
2. ročník , goniomet rie – s inová věta
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Tento DUM je prv ním se zaměřením na t rigonometrii. V t omto materiálu se
student i seznámí se sinovou větou a jejím využit ím v ú lohách na řešení
obecného trojúhelníka. V řeše ných úlohách ukazujeme všechna možná úskalí,
se kterými se při výpočtech můžeme setkat (zejména možnost dvojího
řešení). DUM Jr170 lze propojit s DUMy Jr171 a Jr172.

DUM Jr171
2. ročník , goniomet rie – k osinová věta
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomt o mate riálu se seznamujeme s kosinov ou vět ou a jejím využ itím při
řešení obe cné ho t rojúhe lníku. DUM obs ahuje částečné odvoze ní k osinové
věty a vysvětlujeme zde také, proč je její použ it í výhodnějš í než s inová věta.
V materiálu jsou dva řeše né přík lady a příklady k procvičování. DUM Jr171 lze
propojit s DUMy Jr170, Jr172 a dalšími DUMy se zaměře ním na trigonomet rii.

DUM Jr172
2. ročník , goniomet rie – další t rigonometrické vz orce
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Zde uvádíme další vzorce , z jejichž pomocí lze řeš it t rigonometrické úlohy.
Materiá l obsahuje výčet dalších vzorců včetně tangentové věty, 2 řeše né
úlohy a úlohy k procv ičování. Lze jej využít i samostudiu. DUM Jr172 lze
propojit s DUMy Jr170 a Jr171.

DUM Jr173
2. ročník , goniomet rie – procv ičování trig onometrických vzorců
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
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Tento m ateriál slouží k procvičování výpočtů na sinov ou větu, kosinov ou větu
a dalš í trigonomet rické vzorce. Přináš í dalš í čtyři řeš ené příklady a osm
příkla dů k procvičování. Tent o DUM je určen k samostudiu ne bo
k samostatné práci na hodině. DUM Jr173 lze propojit s D UMy Jr170 až Jr172.

DUM Jr174
2. ročník , goniomet rie – t rigonometrie v prakt ických úlohách 1
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
V tomto materiálu si ukazujeme využit í trigonometrie v úlohách z praxe. Tyt o
úlohy se týkají fyz iky, kart ografie , doprav y, astronomie atd. Na boční liště je
pak zpra cována kapitola o historii trigonometrie, kte rá pokračuje i v DUMu
Jr175. D UM Jr174 lze propojit s DUMem Jr175.

DUM Jr175
2. ročník , goniomet rie – t rigonometrie v prakt ických úlohách 2
Časová dotace je 1 vyučovací hodina.
Také v tomto DUMu řešíme praktické úlohy z trigonometrie. Obsahuje
3 řešené úlohy i s nákresem a dvě cvičné úlohy. Na boční liště pok račuje
historie trigonomet rie, která navaz uje na předchoz í DUM Jr174. Tent o
materiál může být využíván k samostudiu. DUM Jr175 lze propojit s DUMe m
Jr174.

DUM Jr176
2. ročník , goniomet rie – cvičný test 3
Časová dotace je 1 vyuč ovací hodina.
Materiá l je součást í diag nostické fáze výuky, ověřuje znalosti a dove dnost i
žáků získaných v předchozích kapitolách o trigonomet rii (s inová věta,
kosinová věta a další trig onometrické vzorce ). Navazuje tak na pře dchozí
DUMy Jr170 - Jr175.
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6. Formy a metody výuky
1) Met ody s lovní
Vysvětlování
Přednáška
Práce s textem
Rozhovor
2) Met ody názorně demonst rační
Práce s obrazem
Instruktáž
3) Met ody dove dnostně prakt ické
Napodobování
Manipulování
Vytváření dovednost í
Produkční metody
4) Akt iviz ující metody
Metody diskusní
Metody heuristické, řeše ní problé mů
5) Komplexní výukové met ody
Frontální výuka
Skupinová (k ooperat ivní) výuka
Indiv idualizovaná výuka, samostatná práce
Krit ické myšlení
Bra instorming
Otevřené uče ní
Výuka podporovaná počít ačem
e-lea rning
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7. Materiálně didaktické prostředky







netbook (chromebook) učite le
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 sdílený Google dokument

Obr . č. 1: Sdí l ený dokum ent do kter ého z api soval i ž áci 2. B své kom entář e k jednotl i vým
DUMům

Jr145 - Petra Pavlicová: Pěkně a přehle dně z pracováno. Js ou z de definice ,
postupy a díky příkladům spolu s výsledky je vše srozumite lné
a pochopitelné.
Jr146 - Martina Petřvalská: Goniometrické funkce ostrého úhlu jsou z de
velice dobře zpracovány a te nto mat eriál mi pomáhá ke snadnějš ímu
pochopení učiva. Přík lady, které jsou zde uvedeny jsou velmi dobré
k procv ičení funkcí.
Jr152- Vojtěch Mikulec: Ve lice přínosný studijní materiál a užitečný, když
potřebuj ete procvičit nebo z opak ovat goniomet rii.
Jr153- Přemysl Tobola: Výborně zpracované téma.
s pochopením tohoto tématu ne bude mít nikdo problém.

Myslím

si,

že

Jr154 - Tomáš Orlita: P odk lady k učivu goniomet rie jsou velice pře hledně
zpracované. Líbí se mi, že jsou u učiva také grafy a zvýrazněné důlež ité
vzorečky. V textu se velmi dobře hle dá a informace jsou jasné
a pochopitelné.
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Jr146- Renáta Kyselá: Myslím, že tot o t éma je oprav du pěk ně zpracované.
Líbí se mi odůvodně ní a odvoze ní hodnot ostrého úhlu. Téma je podle tohoto
opravdu le hce pochopite lné.
Jr150 - Jan Machek: Jedním s lovem skvělé. Není zde nouze o doplňkové
materiály a navíc jsem se zde dozvě děl několik nových a přín osných
informací.
Jr148 - Ondřej Solanský: Výborné vysvětlení po, kterém g oniomet rické
funkce skoro hned chápu. Není co bych vytkl, je to velice kvalitní uče bní
materiál.
Jr152 - Jakub T ichánek: Kvalitní a velmi užite čný podk lad k učivu. Nacház í
se zde vše, co potřebuji vědět a znát.
Jr146 - Dominik David - St ránka je ve lmi dobře zpracována, výborný studijní
materiál k učiv u goniometrie
Jr147 - Selu cká Sára - Podklady k tomuto učiv u jsou přehledné, pěkně
zpracované a pro mne ve lmi už itečné. Lz e z toh o snadno vyčíst co jak má být
a proč. Je dná se o velmi přehledný a pro mě už itečný uče bní mate riá l.
Jr151 - Nikola Majkusová - Příklady k danému učivu jsou velmi pěk ně
zpracované. Líbí se mi, jak je dobře popsané řeše ní příkladů a také g rafy ,
které jsou pře hle dné a jednoznačné.
Jr149 - Martin Swiač - Vysvětlení grafu k funkci kosinus je velmi
srozum ite lné. Je dobré , že ex istují i jiné podklady k učivu než sešit.
Jr145 - Anna Vojáčková - Líbí se mi, že téma je pěkně vysvětleno. Definice se
mi budou hodit .
Jr154 - Nela Valchářová - Je tam ve lmi pěkně vysvětleno, jak sestrojit gra f
funkce kotangens.
Jr154 - Dominik Kuhn - Vynikající, opět jsem se dozvěděl mnoho užite čných
informací a jak říká k olegyně Valchářová je to velmi pěk ně vysvětleno, ny ní
grafy sestrojuji jako po más le.
Jr152 - Klára Janíč ková - Vše velmi stručně a jasně vysvětleno. Určitě využiji
k da lšímu studiu.
Jr153 - Eva Nejezch lebová - Perfekt ní příklady k procv iče ní všech úskalí
tohot o učiva.
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Jr148 - René Lošáková - Výborný přehle d hod not g oniomet rických funkcí. Je
to velm i už itečný materiál, který nám pomůže při počítání.
Jr148 - Luc ie Hapalová - Tyto podk lady k učivu se mi líbí. Vše je pe rfekt ně
a stručně vysvětleno.
Jr150 - N ikola Širocká - Ve lmi dobře zpracovány podk lady ke goni omet rickým
funkcím , přesněji ke grafům funkce sinus. Přehledné a stručné , určitě
užitečný mate riál ke studiu.
Jr149 - T ereza Hrabovská - Oprav du jasně a názorně vysvětle no, roz díly mez i
funkcemi jsou na první pohle d z řejmé.
Jr146 - Kristýna Kunovská - Nemám co vytknout , vše je moc dobře
vysvětleno. Určitě je to užite čný uče bní mate riál, který by by lo škoda
nevyužít.
Jr151 - Niko la Šugárková - Líbí se mi, že jsou jas ně a pěk ně napsány řešení
k přík la dům funkcí s inus a k osinus. Grafy jsou jasné a pře hle dné.
Jr147 - Ondřej Svobodník - Výborně zpracované. Vše je dobře a srozumite lně
napsáno. Výborný podk lad pro uče ní.
Jr149 - Veron ika Louko tová - Výborný materiál. Vše jasně a srozumite lně
napsáno, určitě bude už itečný při studiu.
Jr145 - Dominika Bezd ěková - Vše je hezky popsáno a vysvětleno na určitých
příkla dech. Grafy jsou jas né.
Jr145 - Alžb ěta Kvitová - Oce ňuji znázornění pomocí grafů, lé pe si tak
představ ím vysvětlené učivo.
Jr153 - Mich ela Križáková - Pře hle dné vysvětlení učiva.
studentům ušet ří spoustu času a us nadní pochopení.

Myslím, že

Jr150 - Marek Hrubý - Skvěle zpracovaný studijní materiál. Je velmi kvalit ní
a přehledný. Skvělý podklad pro uče ní.
Jr161 - Voj těch Miku lec - Skvě le zpracováno, jasně a přehledně. Učiv o se
díky t omu dá snadno a rychle pochopit.
Jr162 - Nela Valchářová - Je zde velice pře hle dně vypsáno, jaké vzorce
použ ívat při převádění funkcí sin, cos, tg a cotg.
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Jr163 - Tomáš Or lita - Chtěl bych velice pochválit vyhotovení podkladu
k učivu na g oniomet rické funk ce. Zák la dy mi ve lmi pomohly pochopit učivo
a díky uvede ným vzorcům jsem mě l vše k učiv u pohromadě.
Jr165 - Martina Petřvalská - Vz orce pro součet a rozdíl goniometrick ých
funkcí jsou zde náz orně zpra covány. Přík lady jsou dobré k procviče ní. Velm i
snadné k pochope ní.
Jr159 - Jan Machek - Dle mého názoru je učiv o jasně a přehledně zpracováno.
Skvělý studijní materiál.
Jr157 - René Lošáková - Skvělý studijní materiál. Vše je stručně vysvětleno,
nemám co vytknout.
Jr163 - Michaela Križáková - Pře hle dné s hrnutí uč iva “goniometrické funk ce”
mi usnadnilo pochopit tot o učiv o. Doporučuji i ostatním stude ntům.
Jr155 - Sára Selucká - Ve lmi propracov ané, dobře vysvětlené učivo. Je to
stručný materiál ke studiu.
Jr156 - Ondřej Solanský - Výborně vysvětlené a srozumitelné učivo není
co dodat. Skvělý uče bní podklad ke goniomerickým funkcím.
Jr155 - Renáta Kyselá - Učiv o je velmi dobře vysvětlené a stránka
propracovaná. Jde vidět , že si s tím paní Jiříková dala opravdu velik ou práci.
Doporučila bych ji kaž dému.
Jr160 - Marek Hrubý - Skvě lý studijní materiál, stručně a jasně vysvětleno,
což ve lmi usnadní práci.
Jr159 - Tereza Hrabovská - Perfektní příklady, ve lmi už itečné k procv ičení
před testem. Oceňuji i řešení, díky kterému si můžeme správnost našich
výsledků ověřit.
Jr160 - Niko la Majkusová - Skvěle vypracované příklady. Jsou velmi
přehle dné a řešení je srozumitelně vysvětleno.
Jr155 - Dominika Bezděková - Pěkně zpracované , přehle dné grafy. Hezky
vysvětleno na příkladech.
Jr156 - Domin ik David - Pěkně zpracované, skv ěle vysvětleno. St ránky bych
doporučil každému, kdo učivu nerozumí.
Jr164 - Petra Pavlicová - Skvěle zpracované a vysvětlené příklady. Oceňuji, že
je zde uvede no také řešené pro ověře ní.
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Jr160 - Jakub Tichánek - Hezky zpracované a vysvětlené.
a jasné.

Vše je stručné

Jr161 - Přemysl Tobo la - P řehledné a stručné. Skvělé učební materiály.
Jr157 - Marťas Swiač - Učivo je z de s rozumite lně vysvětleno, oce ňuji takt o
zpracované studijní materiály.
Jr165 - Ondřej Svobodník - Vz orce skvěle zpracovány , le hké k pochope ní,
skvělý studijní mate riál.
Jr164 - Domin ik Kuhn - Opravdu velice povedené , opět jsem stráv il příjemný
večer nad matemat ickými úlohami, líbilo se mi, že k dispoz ici bylo i správné
řešení.
Jr165 - Alžběta Kvitová - Oceňuji, že je k prvním přík lad ům i řešení.
Jr161 - Klára Janíčková - Opět velmi přehle dně a jasně vysvětleno. Takto
vysvětlené učivo bych brala ke všemu.
Jr158 - Veron ika Loukotová - Velmi dobře vypracované a užite čné mate riá ly
ke studiu.
Jr162 - Eva Nejezch lebová - Užitečné shrnut í všech vzorců a přidané důkazy
je přesně t o, co jsem k zopakování učiva potřebovala.
Jr158 - Lucie Hapalová - Skvě le zpracované a ve lmi dobře vysvětlené učivo.
Jr163 - Anna Vojáčková - Doporučuji všem, protože učiv o je opravdu skvěle
zpracováno.
Jr156 - Kristýna Kunovská - Vše je pře hle dně a sroz umitelně zpracované.
Určitě m i t o moc pomohlo
Jr174 - Tomáš Orlita - Učivo t rig onometrie je opět velice hezky zpracováno.
Přehledně a výstižně. Obrázky pe rfekt ně doplňují příklady a pomáhají m i
výsledky lépe pochopit. Opět jsou vzorce velmi přehledné a v textu se dobře
hle dají. Hlavně bych chtě l pochválit, jak jsou postupy řešení vysvětleny hezky
krok po kroku.
Jr172 - Vojtěch Miku lec - Dalš í stránka, která mi moc pomohla při pochope ní
učiva goniometrie a tr igonomet rie , vše je přehledné a díky tomu snadno
pochopite lné.
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Jr159 - Nikola Šugárková - Díky tét o stránce t omu v íce roz umím. Je to
sroz umite lně napsáno a vysvětleno. Určitě nám to pomohlo k procv iče ní
přes testem.
Jr171 - Marek Hrubý - Jsem moc rád za tyhle stránky. Díky těmto st ránkám
chápu učivo, prot ože je na nich všechno pěkně vysvětleno.
Jr171 - Jakub Tichán ek - Učivo jasně a srozumite lně vysvětlené. Výborný
podk lad k z opak ování.
Jr176 - Martina Petřvalská - Cvičný test, který je obsahem tohot o učebního
materiálu je velice dobrý k procv ičení. Po vypočítání by ch nemě la m ít
problém z řešením dalš ích příkladů , což se ukázalo i při písemce . Pěkně
zpracováno.
Jr175 - Petra Pavlicová - Líbí se mi, že je jsou u přík ladů uve deny jak
postupy , tak řeše ní. Ve lmi dobré k procvičení před písemkou.

Stránka 20 z 21

IN VESTIC E D O R OZ VOJE

VZD ĚLÁ VÁ NÍ

Obsah
1.
Úvod ............................................................................... 2
2.
Pojetí výuky ..................................................................... 3
2.1. Výsledek výuky ........................................................................ 3
2.2. Vzájemné působe ní .................................................................. 3
3.
Sebepojetí ....................................................................... 3
4.
Didakt ické zásady ............................................................. 4
5.
Cíle a obsah výuky ............................................................ 5
6.
Formy a met ody výuky ..................................................... 13
7.
Materiálně didaktické prostře dky ..................................... 14
8.
Zpětná vazba – sdílený G oog le formulář ............................ 15

Stránka 21 z 21

