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Motivační program 5M+N Matematika a náhoda, kombinatorika 

Zahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný učiteli neoblíbené 

disciplíny – kombinatoriky a částečně i pravděpodobnosti 

Oblast gramotnosti: především matematické uvažování, kreativita a užívání pomůcek a nástrojů 

Obsahové zaměření: především změna a vztahy 

Vhodnost pro věk: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

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

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl  

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

upravit) 

Požadavky na vybavení: prostorná učebna, Wifi 

Pomůcky: Tablety s aplikací Xylo, spotřební polytechnický materiál, notebook, dataprojektor 

Možnost půjčení pomůcek: možnost půjčení stavebnic a her, učebnic, i když na ně přímo není 

program zaměřen. 

Požadavky na technické zázemí: možnost nákupu nebo odebrání polytechnického materiálu předem, 

přepravu zajistíme naším osobním vozidlem, přepravky na polytechnický materiál. 

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) 

➢ Krátká ukázka z historie kombinatoriky a pravděpodobnosti 

➢ Praktické vysvětlení kombinatorických skupin a jejich aplikace v příkladech z praxe 
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➢ Vysvětlení dvou základních matematických pojmů potřebných pro výpočty – faktoriál 

a kombinační číslo 

➢ Jednotlivé kombinatorické skupiny (variace bez a s opakováním, permutace bez a 

s opakováním, kombinace bez a s opakováním) ve struktuře 

➢ Princip výběru  

➢ Příklad barvy, písmena, čísla 

➢ Příklad hra na xylofon 

➢ Aplikační úloha 

➢ Odhady, hádanky, hra, úlohy s překvapivým výsledkem 

➢ Základy pravděpodobnosti - účel 

➢ didaktická diskuze s učiteli 

➢ možnosti alternativních didaktických přístupů ke kombinatorice, motivace a 

popularizování matematiky v hodinách,  

Obrázky 

 

 


