REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

ZÁPIS z PS

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
region.hana@regionhana.cz
mapkonice@regionhana.cz

Název PS:

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a
k rozvoji potenciálu každého žáka

Datum konání:

pondělí 21. 01. 2019 od 09:30 hod.

Místo konání:

ZŠ Horka nad Moravou

Číslo zápisu:

III.

Přítomní:

Leona Vrbová, Ladislava Pejřová, Jana Střídová, Heda
Kratochvílová, Veronika Richterová

Program jednání:

1) Seznámení s programem hospitace
2) Hospitace 7. ročník – matematika - výuka Hejného metodou
Celá hodina byla velice uvolněná s přátelskou atmosférou, žáci o problémech diskutovali a nebáli se
vyjádřit vlastní názor. Učitel měl funkci průvodce, který žákům informace nesděluje, ale vede.
Úvodní část hodiny byla věnována paměťovému počítání (zlomky). V druhé části hodiny hledali žáci
prvočísla a prováděli rozklady na součin prvočinitelů. Každý žák pracoval individuálně v rámci svých
možností. V závěru hodiny se žáci podělili o výsledky, ke kterým v průběhu hodiny došli.
3) Hospitace 9. ročník – matematika – výuka Hejného metodou
V této třídě byli žáci rozděleni do skupinek po šesti, tudíž mohli příklady vzájemně diskutovat.
V hodině se žáci připravovali na přijímací zkoušky CERMAT. Na výběr měli šest příkladů z
přijímacích zkoušek 2016. Na vypracování příkladů jim byl vymezen limit 20 minut. Po skončení
tohoto intervalu vypracovávali žáci příklady na tabuli.
4) Společná reflexe s vyučujícími, diskuse
Měli jsme možnost projít si metodiku, učebnice i pracovní sešity k výuce matematiky Hejného.
Diskutovali jsme o úskalích tohoto vzdělávání, dalším uplatnění, přechodech na klasickou
matematiku a úspěšností žáků u přijímacích zkoušek.
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5) Setkání PS
1. Shrnutí hospitace
Vlastní názory na tento typ vzdělávání, pro a proti
2. Splnění cílů z minulé PS
PS splnila sestavené cíle, pracovní listy – mocniny budou kompletovány na další schůzce
3. Další cíle
Kontrola pracovních listů, odeslání

Závěry, úkoly:

Přílohy:
- Pozvánka
- Prezenční listina

V Konici dne 25. 01. 2019 zapsala:

…………………………………………………………………
Mgr. Leona Vrbová, v.r.
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