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Matematika sa radí k prírodovedným disciplínam. Vo vyučovacom procese však nepatrí často
k najobľúbenejším predmetom. Práve jej neobľúbenosť, strach a často aj náročný
matematický aparát nás viedol k myšlienke (moju diplomovú vedúcu PaedDr. Svetlanku
Bednářovú, Phd a mňa) vytvoriť doplnkový učebný materiál s výrazne motivačným
charakterom. Motivácia je jedna z prvých a dôležitých krokov v samotnom procese učenia sa.
Napriek tomu je v školách a na hodinách často vynechávaná a to hlavne z dôvodu nedostatku
času. Tento jav a využívanie rôznych „skratiek“ však môže viesť ku formalizmu,
preskakovaniu učiva, jeho „odtŕhania“ od reálneho života, stereotypu.
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, či motivácia, a to hlavne motivácia vychádzajúca
z konkrétnych záujmov žiakov, neprebudí záujem a citový vzťah k matematike, k tvorivej
činnosti a k logickému premýšľaniu. Tiež sme verili, že sa nám podarí spestriť samotné
vyučovacie hodiny a zlepšiť výkon žiakov v tejto oblasti. Zamerali sme sa hlavne na hrdinov,
ktorí deti obklopujú, na knihy, aké deti v danom veku (9-12rokov) čítajú, na filmy, ktoré
pozerajú. Snažili sme sa zisiť, akým koníčkom sa deti venujú, ako trávia svoj voľný čas.
Týmto sme sa dopracovali k hlavnému hrdinovi nášho príbehu: Harry Potterrovi, známeho od
autorky J.K.Rowlingovej.
Doplnkový učebný materiál je určený pre piaty ročník základných škôl, primu osemročných
gymnázií a ako sa neskôr ukázalo, je použiteľný aj v sekunde, štvrtom ročníku, na domácu
aktivitu žiakov, prácu v matematických krúžkoch, či táboroch.
Učebný materiál je vlastne príbeh o Harrym Potterovi a jeho nerozlučných kamarátoch
Ronovi a Hermione. Kamaráti sa zúčastňujú pátrania po trigranóme – zlatej gulôčke na
zlatom stĺpiku. Keď sa ho niekto dotkne, splní sa mu želanie. Súťažia tak s inými
čarodejníckymi školami a Harry zároveň vedie boj so svojím úhlavným nepriateľom Lordom
Voldemortom. Kamaráti prekonávajú rôzne problémy, nástrahy, prežívajú napínavé
dobrodružstvá a deti sa do nich môžu zapojiť a pomáhať hrdinom objavovať nové heslá,
pridať správne prísady so kotlíka, vybrať správny kľúč na odomknutie záhadnej miestnosti...
Deti tak prežívajú napätie a pritom riešia „ťažkú matematiku“. Zároveň prežívajú podobné
dobrodružstvá ako aj hlavní hrdinovia.
Samotný príbeh sa skladá z osemnástich kapitol, rozsahom na 47 strán. Každá kapitola
obsahuje úlohy a text príbehu, ktoré sa navzájom dopĺňajú a prelínajú. Inšpiráciou pre tvorbu
príkladov boli aktuálne učebnice pre 5. a 6. ročník ZŠ. Úlohy sú však rôzne modifikované,
alebo úplne nové. Sú založené na dialógu učiteľ – žiak. Každá kapitola je určená na jednu
vyučovaciu hodinu. Nachádza sa v nej taký počet úloh, aby sa časovo zvládli vyriešiť. Vo
vyučovacom procese sa dajú zaradiť pri opakovaní učiva a utvrdzovaní poznatkov. V texte sú
úlohy farebne odlíšené jemným farebným podkladom. Tak deti vedia, kedy sa číta dej príbehu
a kedy sa riešia úlohy, viď ukážku č.1.
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Ako sme sa snažili dosiahnuť motivačný charakter?
Do piateho ročníka prichádzajú žiaci z prvého stupňa ešte veľmi hraví a rozprávkovodobrodružné príbehy ich veľmi zaujímajú. Preto je výhodné aj túto črtu využiť. Na to, aby
sme vedeli správne zvoliť a efektívne využiť motiváciu, je dôležité zamerať sa na viacero
aspektov a to hlavne na nasledujúce:
- vychádzanie z konkrétnych záujmov žiakov: deti radi čítajú, navštevujú kino, hrajú
počítačové hry, pozerajú video a pod.,
- voľba detského hrdinu a prostredia: pri výbere prosredia sme sa zamerali na detskú
literatúru a autorov, ktorí boli známi čo najširšej vrsve detí. Podľa priamej odozvy detí
sa dá povedať, že najviac sa im páčil a poznali práve Harryho, aktuálneho detského
hrdinu, možno pre jeho novosť, aktuálnosť a odlišnosť od doterajších príbehov,
- grafická úprava: celý text sme sa snažili ilustrovať množstvom farebných obrázkov,
aby bol deťom prístupnejší, esteticky zaujímavý a hlavne motivujúci. Niektoré
ilustrácie možno vidieť v ukážke č.2:
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(samotný príbeh),
hra,
súťaž,
súvis úloh s dejom príbehu : úlohy sú formulované tak, aby nadväzovali na dej
príbehu, súviseli s hrdinami a s preberaným učivom. Objavujú sa v nich elixíry,
čarodejníci, metlobalové zápasy, trpaslíci...
„vrndžiace“ príklady: tento termín som si požičala od Svetlanky. Sú to úlohy, ktoré
keď dieťa vyrieši, niečo sa stane, udeje, „zavrndží“. Jednoducho dieťa nezíska len
samotný strohý výsledok, ale práve ten ho posúva ďalej. Napr. dieťa pomôže
hlavnému hrdinovi prejsť čistinku, objaví heslo do klubovne, zistí rozlohu
metlobalového ihriska. Takéto úlohy sú vhodné pri opakovaní a preopakovávaní
učiva, ako aj pri riešení viacerých príkladov rovnakého typu. Nasledujúca ukážka je
príkladom súťaže, kde si každý žiak (alebo zostavený tým) vyberie, či prevedie cez
čistinku Rona, Hermionu, Harryho, alebo Viktora Kruma. Môžu medzi sebou súťažiť,
ktorý z nich vyrieši úlohy skôr.

Učebný materiál svojim rozsahom pokrýva tematicky celý školský rok. Začína celými
číslami, jednoduchými rovnicami a nerovnicami. Nezabúda ani na problematiku číselnej osi.
Celým číslam je venovaných osem kapitol. Pokračuje geometria, ktorej sú venované štyri
kapitoly. Posledných šesť kapitol sa sústreďuje na desatinné čisla. Každá kapitola je svojim
rozsahom určená na jednu vyučovaciu hodinu. Cieľom materiálu nie je používať ho na každej
vyučovacej hodine, ale podľa individuálnych potrieb žiakov a učiteľa napr. raz za týždeň, za
dva, alebo priebežne, pri opakovaní.
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Poslednou fázou prieskumu bolo otestovanie učebného materiálu v praxi. Overovanie
prebehlo počas školských rokov 2001-2002 a 20002-20003 a zúčastnilo sa ho 120 žiakov.
Prebiehalo vo frontálnej a individuálnej forme.
Individuíálne s ním pracovala RNDr. Monika Dillingerová a to v domácom prostredí s tromi
deťmi: Aničkou, Veronikou a Patrikom Dillingerom. Každý žiak pracoval s vlastnou
xerokópiou. Všetkým trom deťom sa príbeh páčil a Veronika dokonca povedala: „Keď
nebudeš mať Harryho, ja k tebe už nebudem chodiť“. Deti našli aj chyby v materiáli a ich
pripomienky pomohli zlepšiť samotný text.
Frontálne s ním v rámci prieskumu pracovali traja rôzni vyučujúci v piatich triedach.
Konkrétne v príme osemročného gymnázia na Čapkovej ulici v Bratislave PaedDr. Ján Žabka,
v príme ŠPMNDaG na Teplickej ulici v Bratislave PaedDr. Mária Bálintová, v príme
osemročného gymnázia v Rimavskej Sobote, v tetej triede ŠPMNDaG a v sekundeŠPMNDaG
na Teplickej ulici v Bratislave PaedDr. Svetlana Bednářová, Phd.
Všetci vyučujúci potvrdili motivačný charakter. Každý z nich pracoval podľa individuálnych
potrieb napr. raz za týždeň, raz za dva –tri týždne, priebežne. Niektorí žiaci mali vlastné
farebné xerokópie, niektorí čiernobiele, niekde sa zase pracovalo frontálne. Vyučujúci sa detí
pýtali, ktorá kapitola sa im najviac páčila. Až na niekoľko výnimiek to bola vždy tá, ktorou sa
práve zaoberali. Ako keby nové zážitky boli natoľko silné, že cekom prekryli tie
predchádzajúce. Minulosť pre nich vonkoncom nebola dôležitá, žili prítomnosťou
a v napätom očakávaní budúcnosti.
Zo samotného overovania možno skonštatovať, že tento matematický príbeh je naozaj
použiteľný, možno ho aplikovať do vyučovacieho procesu, motivuje žiakov, stimuluje ich
fantáziu a tvorivosť. Počas overovania materiálu sa ukázalo, že je veľmi dôležité, aby:
-

učiteľ poznal Harryho príbehy a zo samotného učiteľa by žiaci mali vycítiť záujem
a zápal pre prácu s týmto materiálom,
učiteľ by mal vhodným spôsobom dej usmerňovať a pripraviť si vopred niektoré
súťaže,
žiaci by mali poznať Harryho a jeho kamarátov, čo vo všeobecnosti bolo splnené.
Napriek tomu sa pri overovaní vyskytli žiaci, ktorí ho nepoznali. Zo skúsenosti možno
skonštatovať, že väčšina žiakov bola ochotná doštudovať si Harryho príbehy. Dnes sa
už núka deťom aj iná alternatíva, a to film, CD či videokazeta. Tak sa môžu pomerne
rýchlo dostať do deja a spoznať hlavných hrdinov.

V čase, keď vznikal tento materiál, „Pottero-mánia“ ešte na Slovensku nevypukla. Deti už
poznali Harryho, ale len v knižnej forme a až postupne sa na trh dostávali samolepky, albumy,
obrázky, zbieracie kartičky a pod. s motívni Harryho Pottera. Po tejto expanzii Harryho a jeho
čarodejníckeho sveta do nášho trhu sme sa obávali, či táto „sláva“ neublíži nášmu materiálu.
Hlavne nás zaujímala otázka, čo sa stane, ak „móda“ respektíve „Pottero-mánia“ utíchne.
Bude náš materiál nepoužiteľný?
Deti samotné nám ponúkli odpoveď. V Bratislave deti zasiahla „Pottero-mánia“ v plnom
lesku. Ale, napr. v Rimavskej Sobote nikdy tak silno „nezúrila“. Deti tam čítajú možno trošku
menej, nenavštevujú kino tak často ako deti v Bratislave a zrejme aj počítačové hry
a surfovanie po internete je zriedkavejšie ako v Bratislave. Napriek tomu prvé odozvy detí na
Harryho sú aj v tejto oblasti veľmi dobré, a tak možno predpokladať, že aj po utíchnutí tohto
módneho hitu sa materiál bude dať ďalej používať. Svedčí tomu aj skutočnosť, že autorka,
J.K.Rowlingová, stále pripravuje ďalšie pokračovania príbehu.
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