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1. Příprava projektu 

Cíl projektu 
1. Cílem projektu je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit 

jejich tvary a provádět výpočty. Vyberou si vhodný objekt, vyfotí ho digitálním fotoaparátem. Na obrázku najdou geometrické tvary nebo 
taková tělesa, kde mohou provádět výpočty pomocí Pythagorovy věty. 

2. Žáci se učí prezentovat výsledky své práce před spolužáky. 
3. Práci prezentují většinou z hlavy s využitím ICT. 
4. Při shromažďování materiálů používají digitální fotoaparát a tím prohlubují své dovednosti v této oblasti. 
5. Žáci se učí spolupracovat při práci ve skupině. 
6. Žáci se připravují na střední školu tím, že se učí vypracovávat prezentaci na určité grafické  i odborné úrovni. 

 

Anotace 
1. V hodině matematiky budou žáci seznámeni s cílem projektu. 
2. Vytvoří si dvojčlenné případně trojčlenné skupiny. 
3. Ve skupině si rozdělí role. 
4. Vhodné fotografie mohou vytvořit v hodinách informatiky nebo si mohou přinést vlastní vhodné fotografie. 
5. Na snímcích vyznačí zvolené geometrické tvary s vyznačením pravoúhlých trojúhelníků. Práci mohou zpracovat s využitím ICT nebo 

v papírové podobě. 
6. Připraví si vhodné úlohy na výpočty pomocí Pythagorovy věty. 
7. V následujícím týdnu budou svou práci prezentovat před spolužáky. 
8. Pak proběhne vyhodnocení prací žáků spolužáky i učitelem. 

 

Hodnocení žáků 
U žáků bude hodnocena úroveň vypracované práce a kvalita prezentace před žáky. Práce bude hodnocena jednak učitelem ale i spolužáky 

v následující hodině po prezentaci. 
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Technologické prostředí. 
1. Žáci vytvoří vlastní fotografie digitálním fotoaparátem nebo si vyberou vhodný snímek z časopisů nebo z domácích fotografií. Musí 

správně posoudit vhodnost vybraného snímku. 
2. Fotografii zpracují prostřednictvím ICT. Prostřednictvím ICT si připraví prezentaci. Ve výjimečných případech žáci doplní snímek o 

požadované geometrické tvary pomocí rýsovacích pomůcek.  
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Myšlenková mapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                       

1. Motivace žáků

2. Přidělení tématu práce

3. Příprava žáků

4. Samostatná práce žáků

5. Odevzdání práce

6. Prezentace

7. Vyhodnocení

1. Seznámení s cílem práce

2. Seznámení se způsobem hodnocení

1. Domácí práce – přemýšlet o volbě fotografie, fotografovaného místa

2. Rozdělení rolí ve skupinách

1. Seznámení s digitální fotografií v hodinách informatiky

2. Výuka úpravy fotografií s využitím ICT

3. Seznámení s vytvářením prezentace

1. Domácí práce žáků

2. Práce ve školní počítačové učebně

1. Při odevzdání prezentace

2. Ihned po prezentaci

3. V závěrečné hodině žáky

Žákovský projekt

Geometrie mého   

okolí
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2. Začátek projektu 

Motivace žáků 
 Žáci vypracují projekt ve skupině. Mají tak možnost spolupracovat a tím dosáhnout slušného výsledku. Fotografii i prezentaci s využitím 
ICT mohou vypracovat v hodinách informatiky za odborné pomoci vyučujícího. Základním předpokladem úspěchu je dobrá prostorová 
představivost a nikoliv hluboké odborné znalosti. Tím mohou dosáhnout dobrých výsledků i někteří slabší žáci. 
 Projekt prezentují před spolužáky a je pravdou, že někteří a to i slabí žáci se rádi předvádějí. 
 Velmi významné je i to, že se žáci učí pracovat způsobem, který na střední škole budou jistě potřebovat. 
 

Vysvětlení cíle projektu 
Nejprve si žáci vytvoří dvojčlenné až tříčlenné skupiny. Ve skupině si promyslí námět snímku tak, aby v něm dokázali najít takové 

geometrické tvary, na které dokáží vytvořit úlohy na výpočty pomocí Pythagorovy věty. Někteří žáci se mohou zaměřit i na práci s tělesy.   
Ve skupině si rozdělí tyto role: 

- vytvoření  nebo výběr snímku, 
- výběr geometrického tvaru, 
- vyznačení geometrického tvaru na snímku, 
- vyznačení vhodného pravoúhlého trojúhelníku nebo tělesa, 
- sestavení úlohy s využitím Pythagorovy věty, 
- prezentace před spolužáky. 

Práci vypracují prostřednictvím počítače, nebo ji narýsují a výpočty provedou na papír. Práci mohou provádět v hodinách informatiky za 
pomoci vyučujícího.  

V následujícím týdnu budou žáci  svou práci prezentovat v hodinách matematiky. Pak proběhne vyhodnocení a beseda o jednotlivých 
prezentacích. 
 

Rozdělení rolí a zadání úkolů 
 Učitel matematiky organizuje práci, motivuje žáky, odborně jim pomáhá v průběhu práce. Jako organizátor práce domluví spolupráci 
s učitelem informatiky. Spolupráce je v souladu s tématickým plánem předmětu informatika.  
 Žáci si vytvoří skupiny a rozdělí si výše jmenované role. 
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Zadání úkolů pro žáky 
 V hodině matematiky jsou žáci seznámeni s cílem projektu. Do příští hodiny se rozdělí do skupin a ve skupinách si rozdělí role. 
Rozdělení oznámí učiteli matematiky. Učitel žáky informuje o možnosti vypracovat úkol v hodinách informatiky. Vypracovanou úlohu dají ke 
kontrole učiteli matematiky. V dalším týdnu budou práci prezentovat a pak bude následovat vyhodnocení. 
 

3. Průběh projektu 
 Žáci jsou neustále motivováni učitelem. Nejvhodnější motivací je jistě kladné hodnocení odevzdaných prací.  

Průběžné hodnocení 
 První předběžná hodnocení učitelem jsou prováděna při odevzdání práce. 
 Významné zhodnocení prací proběhne po skončení všech prezentací. Důraz bude kladen na kladné hodnocení. Záporné hodnocení je 
přípustné jedině tehdy, pokud žáci práci nevypracují. 
 

4. Ukončení projektu 
 Projekt bude ukončen vyhodnocením. 
 

Didaktické poznámky pro kolegy 
1. Velmi důležitá je správná motivace žáků. Řada žáků naší základní školy se souvisle ústně vyjadřuje s obtížemi. Pokud je učitelem veden 

k tomu, aby si práci dobře připravil, má šanci při vlastní prezentaci být mimořádně úspěšný. 
2. Zvláštní péče se musí věnovat stydlivým žákům a těm, kteří trpí trémou. Většina žáků se před spolužáky ráda předvádí. Někteří s tím 

však mají problémy. V tomto případě povoluji poznámky, stručnou osnovu práce. Učitel pak musí pomoci pochvalou nebo vhodně 
volenou otázkou. 

3. Ze strany učitele je třeba soustavná kontrola. Cílem práce je, aby prezentace proběhla a žák se cítil úspěšný. Rozhodně není cílem trestat 
žáka špatnou známkou. 

4. Při hodnocení práce jsem velmi tolerantní. 
5. Je nutná pomoc při grafickém zpracování fotografie. Někteří žáci obtížně aplikují naučené učivo na praktické úlohy. V tom má tato práce 

velký význam. 
6. Někteří žáci mají problémy s prostorovou představivostí a nedokáží najít pravoúhlé trojúhelníky. Významná je zde zvolená skupinová 

práce nebo i pomoc dalších spolužáků a učitele. 
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PŘÍLOHA 1 – ukázky práce žáků 
1. prezentace: 

Výpočet délky rampy

Vypracoval: Miroslav Vlas a
Jan Havlena

                        

a

b

c

 
 

Úloha:

Vypočítej délku rampy, jestliže máš na 
její postavení 3 metry a výška může být 
80 cm.

                                

Výpočet:

a = 3 m; b = 80 cm = 0,8 m; c = ?
C2 = a2 + b2

C2 = 32 + 0,82
C2 = 9 + 0,64
C2 = 9,64
C = 3,1 (m)
Rampa je dlouhá asi 3,1 m.
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2. prezentace 

Tělesa

Petra Poláčková, 
Nikol Pálková 

a Michaela Kindlová

                                
 

Určení tělesa

Je to pravidelný osmiboký hranol.
Střechu tvoří pravidelný osmiboký 
jehlan.

                               

Výpočet – úloha:

Chci vypočítat délku střechy. Výška je 2 
metry a ten druhý rozměr taky 2 
metry.

Délka střechy - c

Délka - b

V
ýš

ka
 -

a
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Výpočty

C2 = a2 + b2

C2 = 22 +22

C2 = 4 + 4
C2 = 8
C = 2,83
Délka střechy je asi 2,83 m
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PŘÍLOHA 2 – fotodokumentace 
 
Příprava projektů žáků v počítačové učebně 
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Závěr: 
 Při práci na projektu jsem byla mnohdy překvapena výběrem motivů žáků. Přesto jsem je příliš neusměrňovala, i když by se jim jistě lépe 
pracovalo s jinými náměty. Většina žáků úlohy překvapivě dobře zvládla. Příjemným překvapením pro mě bylo to, jakým způsobem zvládali 
přípravu prezentací a to s velkou kreativitou. 
 

Prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem seminární práci  „Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma:   
Geometrie mého okolí“ vypracovala zcela sama. K práci jsem použila práce žáků 8.třídy Základní školy v Habartově s jejich souhlasem. Práci 
jsem vypracovala  na počítači v programu MS Word 2000.  
Někteří žáci ke své práci použily rovněž ICT. Ke zpracování fotografií použily program Zoner Callisto Viewer 4 a k vytvoření prezentací Power 
Point.  

 
V Karlových Varech, 17. dubna 2007          Mgr. Jaroslava Janáčková 

 
  


