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Motivační program 2 – M+ experimentování s funkčními závislostí 

Zahrnuje obecný modul o matematice a speciální modul věnovaný důležitosti matematických a 

přírodovědných experimentů 

Oblast gramotnosti: především matematické uvažování, vymezování problémů a jejich řešení, 

matematická argumentace 

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

Vhodnost pro věk: 2. stupeň a SŠ (způsob podání bude pro ZŠ přizpůsoben neznalosti pojmu funkce) 

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

Lektor: Mgr. Jiří Henzl, Mgr. Miroslava Aulíková 

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

upravit) 

Požadavky na vybavení: prostorná učebna nejlépe s dataprojektorem a interaktivní tabulí, Wifi 

Pomůcky: Verniér, notebook, tablety s geogebrou, vizualizér, fyzikální stojan, 2x Roll Up, spotřební 

polytechnický materiál (papír A0, písek obarvený v různých barvách, provázky, dostatek tištěných 

novin, teploměr, plexi, tekuté mýdlo, inkousty, hadr, papírové utěrky), přírodní materiál 

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

stojanů, 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 školních předmětech včetně společenskovědních a výchov  

 v oborech lidských činností 

 tam, kde byste to nečekali (nové matematické disciplíny) 

 Význam experimentu, uplatnění v matematice (historické příběhy) 

 



 

„ Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP A2 ÚK)“             Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377  

2 
 

  Funkce, závislosti  

 Funkci hledáme - denní tisk, internet, učebnice, reklamy, praxe… a jejich zpracování 

schématem VSTUP – FUNKCE – VÝSTUP 

 Funkci vidíme - využití kyvadla – závislost výchylky na čase, porovnání periody u dvou 

různých kyvadel - vlastní pokus  

 Funkci slyšíme – zvuk jako funkce - zážitková aktivita – různé vnímání frekvence 

 Funkci máme v tabletu  a mobilu– geogebra, fyzikální aplety  

 S funkcí si hrajeme – dramatizace funkcí, člověče nezlob se, pexeso 

 Funkce ve vědě – Vernier pohybové funkce, experiment - měření teploty čaje 

 Funkce v přírodě – fotografie aproximace funkcí 

 

 Didaktická diskuze s učiteli 

 možnosti dalších školních experimentů, uplatnitelnost matematiky v dalších 

tématech, popularizování matematiky v hodinách 

Obrázky 
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Zdroje:  

obr. 1 http://www.vascak.cz/?p=2016 

Obr 2: https://cz.depositphotos.com/9466401/stock-photo-music-visualization.html 

Obr 3: https://www.root.cz/clanky/fraktaly-ve-skatulkach-2/ 

Obr 4: vlastní foto 

http://www.vascak.cz/?p=2016
https://cz.depositphotos.com/9466401/stock-photo-music-visualization.html
https://www.root.cz/clanky/fraktaly-ve-skatulkach-2/
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