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Skládání tvarů jako podnět k badatelským

aktivitám v geometrii na ZŠ
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Motto:
„Matematika není opatrný pochod po uklizené dálnici,
nýbrž výprava do neznámé divočiny, v níž se badatelé často ztratí.ÿ

W. S. Anglin (1994)

1 Úvodem

Badatelsky orientovaná výuka je v poslední době chápána jako jedna ze slibných
cest ke zlepšení kvality vzdělávání. Rozšiřováním tohoto přístupu v matema-
tickém vyučování se zabývá evropský projekt Fibonacci, do kterého vstoupila
před nedávnem katedra matematiky Pedagogické fakulty JU. Dílna, k níž se
vztahuje tento text, je založena na přístupech, které jsou rozpracovány v mate-
riálech tohoto projektu (viz http://fibonacci.uni-bayreuth.de/resources/resources-
for-implementing-inquiry.html).
Badatelsky orientované vyučování přijímá školská praxe s určitou nedůvě-

rou. Obvyklým argumentem proti je nedostatek času a také obava, že aktivita
žáků nepovede ke splnění zamýšlených cílů vyučování. Je možné skloubit to, že
žáci samostatně objevují některou část matematiky, s požadavky kurikula? Do-
mníváme se, že ano. Odmyslíme-li si, že badatelské aktivity podporují pěstování
nadpředmětových kompetencí (zejména řešení problémů a komunikativní kom-
petence), možnost vést žáky k hlubšímu porozumění matematickým pojmům
a jejich souvislostem je pro výuku matematiky výrazným přínosem. Badatel-
sky orientované vyučování často nabízí jiný, netradiční pohled na známé situace,
mnohdy propojený s realitou každodenního života. Zpracovává souvislosti napříč
celým kurikulem.
Badatelskyorientovanou výuku budeme ilustrovat dvěma navazujícími (a pře-

sto nezávislými) příklady z geometrie.

2 Co rozumíme badatelsky orientovanou výukou?

Za badatelsky orientovanou výukou (Inquiry Based Education) se skrývá výuka
založená na zkoumání, objevování, „bádáníÿ žáků. Nejde primárně o to, aby žáci
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pochopili podstatu vědy, spíše nezávisle prožívají proces poznávání. Jaký cha-
rakter má rozšiřování lidského poznávání? Nejsou v něm předem jasně vymezené
úlohy, problémy jsou otevřené, jejich formulace se postupně upřesňuje. Vstupní
informace, jimiž je řešení problému zahajováno, nebývají kompletní. Není ani na
první pohled zřejmé, jakou důležitost pro řešení problému mají. Ze vstupních
dat také nebývá jasné, zda a kolik řešení problém má. Zřídka obdržíme jedno ře-
šení, o kterém bychom jednoznačně věděli, že je správné. V matematice mnohdy
„správnostÿ řešení závisí na názoru odborné komunity a historie matematiky je
plná omylů, kdy nebyla přijata řešení, která v budoucnosti znamenala průlom.
Obvykle si také musíme klást otázku, zda neexistují jiná, další řešení a zda tato
řešení nejsou „lepšíÿ.
Chceme-li umožnit našim žákům podobné postupy, vytváříme prostředí po-

dobné tomu, ve kterém se pohybují vědci. K řešení nabízíme problémy, pro něž
zatím žák nemá vytvořené a nacvičené metody řešení. Necháme dost času na
vlastní experimentování, získávání dat a třídění. Podporujeme pozorování a tvo-
ření vlastních závěrů a hypotéz o fungování jevů. Vyzýváme žáky k ověřování.
Podněcujeme komunikaci mezi žáky, vytváříme týmy. Vyučování tak zahrnuje
řadu aktivit, které jsou typické nejen pro vědce, ale pro každého, kdo potřebuje
vyřešit nějakou obtíž. Zda dojdeme ke správným závěrům závisí na našem mo-
mentálním rozhledu. Stejná fakta mohou interpretovat dva lidé různě a mohou se
lišit i jejich závěry. V některých případech vůbec nemusíme dospět ke konečnému
závěru. Postup můžeme znázornit schématem, tzv. badatelským cyklem (obr. 1),
který je analogií spirály obvykle používané ke znázornění postupu poznání ve
vědě.

Obr. 1

Badatelsky orientovaná výuka ale není hrou směřující jen k zabavení žáků.
Řešené problémy by měly souviset s ústředními cíli výuky matematiky v daném
ročníku a zahrnovat v sobě důležité matematické myšlenky, obsahy, procesy a po-
stupy (podobný požadavek vyslovuje i Wittmann, 2001, pro podnětná výuková
prostředí).
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3 Jak badatelsky orientovat výuku geometrie?

Úloha 1: Vystřihněte z papíru dva shodné trojúhelníky (např. jako na obr. 2).
Složte z nich všechny možné tvary takové, že se trojúhelníky dotýkají celými
stranami. Které tvary získáte?

Obr. 2
Didaktická analýza úlohy:
Počet sestavených tvarů závisí na tom, kolik je ve výchozích trojúhelnících

stejně dlouhých stran. Jestliže má každá ze tří stran jinou délku, můžeme slo-
žit celkem 6 různých tvarů, rovnoramenné trojúhelníky dávají 3 různé tvary,
rovnostranné trojúhelníky 1 tvar. (Obr. 3)

Obr. 3
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Pokud zakážeme převracení trojúhelníků na rub, tj. pokud budeme výchozí
trojúhelníky pouze posouvat v rovině, u rovnoramenných a rovnostranných troj-
úhelníků se celkový počet tvarů nezmění (!), u ostatních trojúhelníků se sníží
na 3. Konkrétní tvary pak také závisí na tom, jestli výchozí trojúhelníky jsou
ostroúhlé, tupoúhlé či pravoúhlé. (Obr. 4)

Obr. 4

V průběhu řešení úlohy může učitel zaměřovat pozornost žáků na hledání
zajímavých faktů, např.

• Porovnejte svůj výsledek se sousedy.

• Proč má soused jiné tvary?

• Jak souvisí počet vzniklých tvarů s tvarem trojúhelníků?

• Jaké tvary vzniknou, když trojúhelníky neobracíme, ale pouze je posou-
váme v rovině?

– vždy: konvexní čtyřúhelník s rovnoběžnými protilehlými stranami=
= rovnoběžník;

– někdy: čtverec, obdélník, kosočtverec;

– nikdy: trojúhelník, nekonvexní čtyřúhelník, lichoběžník, . . .

• Jsou takto vzniklé útvary středově souměrné? Ano, spojené trojúhelníky
jsou jeden obrazem druhého ve středové souměrnosti se středem uprostřed
strany dotyku. (Obr. 5a)

• Jaké tvary vzniknou, jestliže jeden z trojúhelníků obrátíme „narubyÿ a po-
tom trojúhelníky posouváme v rovině?

– většinou: čtyřúhelník, který má dvě a dvě sousední strany stejně
dlouhé=deltoid (může být konvexní i nekonvexní);
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– někdy: čtverec, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník,
pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník;

– nikdy: obdélník, kosočtverec, lichoběžník, . . .

• Jsou takto vzniklé útvary osově souměrné? Ano, jeden trojúhelník je ob-
razem druhého v osové souměrnosti s osou v dotykové straně. (Obr. 5b)

• Jaký je rozdíl mezi osovou a středovou souměrností?

• Jak musí vypadat výchozí trojúhelníky, abychom jejich složením obdrželi
čtverec, nekonvexní deltoid, rovnostranný trojúhelník, . . . ?

• Co můžete říci o obsahu vzniklých útvarů? Jak souvisí s obsahem výchozího
trojúhelníka?

• Co můžete říci o obvodu vzniklých útvarů? Jak souvisí s obvodem výcho-
zího trojúhelníka?

Obr. 5

Jak předchozí aktivita navazuje na osnovy matematiky? Při skládání tvarů se
zpřesňuje žákovská představa o geometrických útvarech, protože vnímají v no-
vých tvarech např. počet vrcholů, počet stran a jejich velikost, velikost úhlů,
rovnoběžné či kolmé strany, rovné či zakřivené spojnice vrcholů, souměrnosti,
obvod, obsah. Část otázek směřuje k tomu, aby si žák uvědomil rozdíl mezi
přímou a nepřímou shodností.

Úloha 2: Čtvercový lístek na poznámky rozstřihni na dva díly podle obr. 6
(Bod E je středem strany DC.) (a) Skládej různé tvary tak, že díly spojíš celou
stranou. Kolik tvarů vznikne? (b) Rozstřihni jiný čtverec jedním rovným střihem
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na dva díly podle svého uvážení. Z těchto dílů skládej tvary. Pokus se čtverec
rozstřihnout tak, aby mohlo vzniknout co nejvíce tvarů. Jaký je nejvyšší počet
tvarů?

Obr. 6

Didaktická analýza úlohy:
Rozstřihnutím čtverce ABCD vznikne trojúhelník a lichoběžník, z nichž lze

podle daných pravidel složit 8 různých n-úhelníků (Obr. 7).

Obr. 7

Dá se ukázat, že tento počet tvarů je maximální, tzn. že při jiné volbě střihu
není možné vytvořit více než 8 tvarů. Počet tvarů je menší nebo roven dvojná-
sobku počtu dvojic shodných stran, které lze k sobě přiložit. (Dvě shodné strany
lze k sobě přiložit dvěma různými způsoby: „lícemÿ nebo „rubemÿ). Přitom
vzniknou dva různé tvary jen tehdy, když ani jeden z dílů není osově souměrný
podle osy přikládané strany.)
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Úloha opět prohlubuje představu o geometrických tvarech. Žák při ní vy-
užívá rozpoznávání shodných rovinných útvarů a shodných zobrazení. Také se
prohlubuje kombinatorické myšlení.

4 Co na to školská praxe?

Úspěch badatelsky orientovaného vyučování závisí, podle našeho soudu, ve velké
míře na učitelích. Jestliže jsou přesvědčeni o jeho užitečnosti, mohou jím dosaho-
vat zvýšení zájmu žáků o matematiku a změnu jejich představ o ní. Matematika
se změní ze sestavy pouček a nejasných postupů na prostředí, ve kterém je možné
zažít radost z úspěchu.
Také se stává, že během badatelských aktivit vyvstane potřeba posílit mezi-

předmětové vztahy. Matematika pak funguje jako jazyk komunikace pro ostatní
disciplíny. Aby se daly porovnávat a zkoumat situace v biologii, chemii či fyzice,
je třeba problémy matematizovat, označit proměnné, zapsat rovnice, vyřešit je
a výsledky interpretovat „v jazyceÿ původní disciplíny. Matematika tak pomáhá
např. hledat společné vlastnosti a souvislosti, popisovat a určovat tvary, zpraco-
vávat data.
Badatelsky orientované vyučování je zároveň velmi náročné na přípravu uči-

tele a jeho schopnost rychle a adekvátně reagovat na návrhy žáků. Umět přesvěd-
čivě vyvrátit chybnou argumentaci žáků a nenapovídat „správnéÿ argumenty
může být zejména v počátcích uvádění těchto přístupů do výuky dosti obtížné.
Evropský projekt Fibonacci, zařazený do Sedmého rámcového programu, vznikl
proto, aby pomáhal učitelům při zařazování badatelsky orientovaného vyučo-
vání do jejich výuky. Řešitelé projektu poskytují učitelům odbornou pomoc
ohledně badatelsky orientovaného vyučování, zajišťují jejich komunikaci a vý-
měnu zkušeností. Projektová skupina z Českých Budějovic se zabývá badatel-
sky orientovanou výukou matematiky a rolí matematiky v badatelsky oriento-
vané výuce přírodních věd. Učitelé matematiky z českých základních a středních
škol zapojených do projektu intenzivně pracují na tvorbě badatelsky oriento-
vaných pracovních listů, včetně jejich odzkoušení ve výuce. Hotové pracovní
listy budou volně dostupné na webových stránkách katedry matematiky PF JU
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/, nejlepší z nich budou přeloženy do ang-
lického jazyka, aby mohly sloužit i zájemcům z jiných evropských zemí. Po-
dobně budou do češtiny přeloženy zajímavé pracovní listy ze všech koutů Evropy.
Vzniklý soubor pracovních listů tak pomůže každému zájemci-učiteli zakompo-
novat badatelsky orientované vyučování do své výuky.

5 Místo závěru. . .

. . . ocitujme některé zajímavé postřehy o badatelsky orientované výuce.
„Není rozdíl mezi malým dítětem a vědcem; oba musí zkoumat vše kolem

sebe a učit se prostřednictvím pozorování a chyb.ÿ
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„Svět kolem nás je mixem všech různých disciplín, tak i výuka o tomto světě
musí zůstat interdisciplinární. Internetovému vyhledávači také nezadáváte typ
informace (matematická nebo nějaká jiná), který má k zadanému klíčovému slovu
hledat.ÿ
„Každý vědecký výsledek je provizorní, nikdy nevíme, jestli jsme nějakou

okolnost nezanedbali. Proto je důležité znát historii vědy; způsob, jakým se
doposud výsledky vyvíjely, co vše je ovlivňovalo a měnilo.ÿ
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