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Motivační program 3 – M+ Bádání nad iracionalitou čísla 

Zahrnuje obecný modul o matematice a speciální modul věnovaný badatelsky orientované výuce 

Oblast gramotnosti: především matematické uvažování, matematické argumentování a matematická 

komunikace 

Obsahové zaměření: průřezové, především kvantita, prostor a tvar a změna a vztahy 

Vhodnost pro věk: 2. stupeň a SŠ (na ZŠ bude věnován větší čas na vysvětlení číselných oborů a 

iracionality čísla) 

Délka programu: 2 - 3 vyučovací jednotky, délku a náplň lze po dohodě upravit 

Lektor: Mgr. Jiří Henzl, Mgr. Libuše Hrdinová 

Realizace: úterý dopoledne do 12 hodin nebo čtvrtek od 11 hodin (v jednotlivých případech lze 

upravit) 

Požadavky na vybavení: prostorná učebna, interaktivní tabule, Wifi  

Pomůcky: notebook, tablety s foto a kalkulačkou, vizualizér, 2 x RollUpy, spotřební materiál (plexi, 

tekuté mýdlo, inkousty, hadr, papírové utěrky)  

Možnost půjčení pomůcek: dle zájmu a možností přenechání dalšího polytechnického materiálu, 

možnost půjčení stavebnic a her, i když na ně přímo není program zaměřen 

Program 

 Řízená diskuze o uplatnění matematiky (doprovodné obrázky, videa, hádanky) 

 V jiných předmětech včetně společenskovědních a výchov  

 v oborech lidských činností 

 tam, kde byste to nečekali (nové matematické disciplíny) 

 Ukázky bádání v historii, příběhy jak matematici přicházeli na matematické poznatky (příběh, 

video) 
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 Matematické úlohy jsou bádání - úhlopříčky v mnohoúhelníku, plochy, které vytvářejí 

 Hádanky jsou bádání - Ukázka magické koule (software) 

 Iracionalita čísla číslo –  zlatý poměr- soutěž skupin v badatelství 

 Stanoviště 

 Části těla – osobní měření 

 Stavební a výtvarná díla, měření fotografie (software) 

 Krása – který tvar se nám líbí + umístění objektu na fotografii 

 Fibonacciho posloupnost 

 Poměry vzdáleností ve vesmíru 

 Co mají společného – vyvození čísla 

 Co je to za číslo, kde se všude vyskytuje (Wifi) 

 Matematické opodstatnění + Shrnující video 

 Didaktická diskuze s učiteli 

 Ukázky témat a badatelského uchopení 

 Ukázky témat a badatelského uchopení, uplatnitelnost matematiky v dalších tématech, 

popularizování matematiky v hodinách 
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Obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1:https://tech.sme.sk/c/7807977/pi-e-aj-zlaty-rez-tri-cudne-cisla-a-co-o-nich-asi-neviete.html 

Obr 2:http://fyzika.jreichl.com/main.article/print/1499-fibonacciho-posloupnost-v-prirode 

Obr. 3: http://epicworldhistory.blogspot.cz/2013/07/italian-renaissance.html 
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