
Návrh programu (změna vyhrazena) 

 

Místnost A  

Čtvrtek 10.00-11.30 Zahájení a zvaná přednáška: doc. Cyril Höschl – Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření   

Pátek 13.00-14.10 Zvaná přednáška: doc. Janka Medová – Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov. 

Pátek 17.00-17.30 Zakončení  

  

V závorce u sekcí je stupeň školy, pro který je vystoupení určeno. Pro dílny jsou k dispozici stručné anotace. 

Čtvrtek   Místnost B  Místnost C  Místnost D  

12.15-13.15  dílna Michaela Kaslová: Provázky a 

tkaničky v matematice nejen on-line 

(část 1) (1, 2) 

Alena Vávrová: Abaku na síti (1, 2) David Zenkl: Netradiční přístup k 

odvození kosinové věty anebo jak to učím 

(3) 

13.30-14.30 dílna Karolína Mottlová, Dagmar Málková: 

(Ne)tradičně zadávané (ne)standardní 

slovní úlohy (1) 

Kristýna Nižňanská: Jak číst matematiku s 

porozuměním? (3, VŠ) 

David Janda, Gabriela Novotná: Jak 

vybírat úlohy do hodiny podle jejich cílů a 

jak sestavit vhodnou taxonomii 

výukových cílů? (1-3) 

14.45-15.10 sekce Alena Prídavková: Matematika 

v zázname zvukov z ulice (1) 

Julianna Suleymanova: Faktory ovlivňující 

postoje učitelů k využívání tabletů ve výuce 

matematiky na druhém stupni ZŠ (2) 

Mária Slavíčková: Preformulujme úlohu, 

zistime viac (2, 3, VŠ) 

15.15-15.40 sekce Klára Buzková, Michaela Kaslová: 

Úvod do moderní finanční 

gramotnosti pro věkovou kategorii 4-

8 let (1) 

Jana Veseláková: Historie matematických 

pojmů (2, VŠ) 

Lucia Csachová: "Óčka" v maturitných 

úlohách (2, 3) 

15.45-16.10 sekce Petra Prokopová Machalová, Jana 

Slezáková: Předmatematika v 

mateřské škole (1) 

Anna Kuřík Sukniak: Zjemnění procesuálního 

generického modelu (1, 2) [je připraven materiál 

k prostudování předem] 

Miriam Janíková: Vyučovanie 

matematiky na SOŠ netechnických (3) 

16.25-17.25 dílna Michaela Kaslová: Provázky a 

tkaničky v matematice nejen on-line 

(část 2) (1, 2) 

Filip Roubíček: Pojem podobnost 

v planimetrii – zkušenosti z online výuky (2) 

Tomáš Fabián: Měření v terénu a 

goniometrické funkce (2, 3) 

17.40-18.05 sekce Alexandra Punčová: Online 

didaktické hry (1) 

Romana Plecháčková: Váhy jako nástroj 

propedeutiky rovnic (1) 

Filip Beran: Čtyři středy trojúhelníka – s 

pravítkem, čtverečkovaným papírem i 

GeoGebrou (2, 3) 

18.10-18.35 sekce Anna Jansová: Využití děl výtvarníka 

Františka Kupky v přípravě na školní 

matematiku v mateřské škole (1) 

Tereza Vybíralová: Podpora začínajících 

učitelů na 1. stupni (1) 

Milena Kvaszová: Duševní orgán: 

z Archivu Víta Hejného (1-3, VŠ) 

  



Pátek     

9.00-10.30 kulatý 

stůl 

Podpora začínajícího učitele (Darina 

Jirotková, Tereza Vybíralová) 

Online výuka matematiky (Antonín Jančařík a 

spol.) 

10.45-12.15 kulatý 

stůl 

Propojenost českého jazyka a 

matematiky nejen u slovních úloh (D. 

Jirotková, G. Babušová, K. Mottlová, 

J. Slezáková) 

Online výuka matematiky – pokračování 

(Antonín Jančařík a spol.) 

14.20-15.20 dílna Hana Moraová, Jarmila Novotná: 

CLIL v online prostředí (2, 3) 

Veronika Havelková: Nearpod aneb Jak 

zapojit všechny studenty do distanční výuky 

matematiky najednou (1-3) 

15.30-15.55 sekce Kateřina Jůzová: Pohled učitelů 1. 

stupně ZŠ na vzdělávání nadaných 

žáků (výsledky dotazníkového 

šetření) (1) 

Pavel Sovič: Podnětná výuka: obsah 

trojúhelníku a rovnoběžníku (2) 

Ladislav Kvasz: Prostor mezi malířstvím a 

geometrií (část 1)  

16.00-16.25 sekce Jana Hnatová: Hudobné podnety v 

matematickej edukácii na primárnom 

stupni vzdelávania – meranie času (1, 

VŠ) 

Lukáš Vízek: Geometrické konstrukce 

distančně a přitom zcela zblízka (2, 3) 

Ladislav Kvasz: Prostor mezi malířstvím a 

geometrií (část 2) 

16.30-16.55 sekce Lenka Valentová, Alexandra 

Punčová, Zuzana Semričová: 

Finančná gramotnosť v primárnom 

vzdelávaní (1) 

Miroslav Staněk: Náměty k distanční výuce 

matematiky na SŠ (3) 

 

 


