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UČEBNICE MATEMATIKY PRO 3. A 4. ROČNÍK ZŠ

–

NAKLADATELSTVÍ ALTER

Růžena Blažková, Květoslava Matoušková,
Milena Vaňurová

Učebnice vznikaly v době platnosti učebních osnov a byly zpraco-
vány pro vzdělávací program Základní škola. Původně byly učeb-
nice třídílné pro každý ročník. V dalším období byly vydány jako
jednodílné, upravené podle RVP ZV, některé části byly doplněny
a ke každé učebnici byly nově zpracovány pracovní sešity.

Při tvorbě učebnic bylo cílem autorek systematicky zpraco-
vat učivo matematiky příslušných ročníků tak, aby byly osvětleny
příslušné matematické pojmy a aby byly uvedeny některé možné
postupy řešení příkladů a úloh. V učebnicích jsou postupně za-
váděny nové poznatky po malých krocích, nové učivo je vždy vy-
světleno, jsou zařazeny úlohy k procvičení a opakování učiva. Při-
tom se cyklicky různými formami opakuje dříve probrané učivo,
což přispívá k trvalejšímu osvojení poznatků a mělo by motivo-
vat žáky k dalšímu učení. Na obr. 1 je např. ilustrováno písemné
odčítání s přechodem přes základ deset.

Obr. 1
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Záměrem autorek bylo, aby žáci měli dostatečnou zásobu zá-
kladních informací, aby mohli pokračovat v dalším učivu bez vět-
ších problémů (např. zvládnutí základních spojů pamětných ope-
rací je předpokladem k úspěšnému provádění algoritmů písem-
ných operací). Byla respektována systematičnost při opakování
učiva i možnosti vlastní evaluace žáka. Byl dán dostatečný pro-
stor k tomu, aby žáci mohli uplatnit své vlastní, matematicky
správné postupy.

Velká pozornost byla věnována řešení slovních a aplikačních
úloh, neboť schopnost řešit praktické úlohy je kritériem osvojení
určitého tématu učiva, prostředkem k rozvoji logického myšlení
a také podmínkou rozvoje kompetence k řešení problémů. Protože
se u žáků 3. ročníků teprve vytváří dovednost řešit slovní úlohy, je
nejen v metodických poznámkách, ale i v učebnicích naznačen po-
stup řešení, tj. analýza (příp. vhodné znázornění) a vlastní řešení
úlohy s kontrolou správnosti.

Geometrické učivo vychází ze základních pojmů a postupně
jsou uváděny další geometrické pojmy. Pozornost je věnována ma-
nipulativním činnostem jako např. vytváření různých staveb
z krychlí, znázorňování pohledů na tělesa, vystřihování a dokres-
lování obrázků osově souměrných, překládání papíru aj. Početní
geometrie je zastoupena výpočty obvodu trojúhelníku, obdélníku
a čtverce, obsahu obdélníku a čtverce. Konstrukční geometrie se
věnuje rýsování přímek rovnoběžných, přímek navzájem kolmých,
konstrukci trojúhelníku ze tří známých stran, konstrukci obdél-
níku a čtverce. Pozornost je také věnována jednotkám měr a jejich
převodům, zejména pak jejich využití v běžném životě.

Průběžně jsou zařazovány i další tematické okruhy jako jsou:
závislosti, vztahy, práce s daty, práce s diagramy, aritmetický
průměr, zlomky a záporná čísla. V učebnicích jsou zařazeny spe-
ciální stránky s ilustracemi (obr. 2) a náměty k realizaci projek-
tového vyučování (obr. 3). Slouží k samostatné tvorbě aplikač-
ních úloh a vyhledávání aktuálních údajů. Přispívají k integraci
poznatků z různých vzdělávacích oblastí, a tím k všestrannější
vzdělanosti žáků v různých situacích z běžného života (nakupo-
vání, zdravá výživa, cestování, historické údaje apod.).
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Obr. 2

Obr. 3
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Učebnice a pracovní sešity poskytují dostatečnou nabídku úloh
pro diferencovanou práci ve třídě, podnětů pro samostatnou tvor-
bu úloh žáky i k samostatné a skupinové práci. Učitel tedy může na
základě konkrétní situace ve třídě postupovat výběrově při práci
se žáky s různou úrovní předpokladů a znalostí v matematice.
Účelem tedy není vyřešit všechny uvedené úlohy.

Při grafickém zpracování jsou uplatňovány některé zajímavé
prvky, např. řetězce, stromy, tabulky, diagramy, různá schémata
a čtení z grafů. Současně s rozvojem matematické gramotnosti
měly autorky na zřeteli i rozvoj čtenářské gramotnosti, kdy se žáci
na poměrně jednoduchém zadání slovních úloh učí číst text s po-
rozuměním. Zároveň jsme se snažily o rozvoj grafomotoriky, aby
žáci pouze nevyplňovali předtištěná zadání, ale aby byli schopni
zapsat a vypočítat příklad. K prvnímu vydání třídílných učebnic
byly zpracovány metodické příručky s metodickými pokyny pro
učitele a s výsledky úloh. Při dalších vydáních byly nahrazeny
Klíči s výsledky úloh.

Později byly vydány jednodílné učebnice. Ke každé učebnici
byly vydány dva pracovní sešity včetně Klíčů s výsledky úloh. Na-
víc byly do učebnice pro 4. ročník zařazeny náměty k realizaci
integrované a projektové výuky a průřezových témat (obr. 4).
Jednodílné učebnice byly dále doplněny tematickými pracovními
sešity – Zlomky, Desetinná čísla.

Obr. 4
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Jedním z hlavních cílů bylo zpracovat učebnice a pracovní
sešity tak, aby žáci v každém ročníku zvládli učivo podle oče-
kávaných výstupů RVP ZV a aby byli řádně připraveni k dalšímu
studiu matematiky na 2. stupni ZŠ nebo na víceletých gymnáziích.

Učebnice jsou k dispozici také v elektronické podobě. https://
www.alter.cz/obchod/elektronicke-ucebnice-skoly-85/
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Abstract

The aim of the paper is to report about math textbooks for the 3rd

and 4th grades of elementary school of the publishing house Al-
ter. It introduces the authors’ conception and intentions in adap-
ting the curriculum of mathematics of the particular grades. The
authors endeavoured to gradually introduce new material in small
steps together with a thorough revision of what has been
taught before in various forms. They respected the principle that
in mathematics, more advanced curricular elements are introduced
after the pupils have fully mastered the less advanced curriculum.
Pupils in both grades were to master the subject matter according
to the expected outcomes of the National Curricula for Elemen-
tary Education (RVP ZV) and to be prepared for further study of
mathematics in the second stage of primary school or eight-year
grammar schools. The textbooks are supplemented by topics for
differentiated instruction, project-based and integrative learning.
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