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ONLINE KURZ PRO POROZUMĚNÍ ZLOMKŮM
Třítýdenní online kurz zdarma slibuje, že dětem pomůže s porozuměním zlomkům.
Zlomky jsou jeden z největších problémů při výuce matematiky. Alespoň to tvrdí učitel Tomáš Chrobák, vítěz ceny
pro nejinspirativnější učitele
Global Teacher Prize Czech Republic 2019. Ten spolu s prof.
Hejným z Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy kurz tvořil a vedle to-

ho natočil i instruktážní video,
jak by se měly zlomky učit nejen v této době.
Ve videu, které je k dispozici
na www.h-edu.cz/zlomky, zmiňuje například, že lidstvo přes
tisíc let používalo pouze takzvané kmenové zlomky – ty
s jedničkou nahoře – a že při
výuce zlomků se nerespektuje
to, že náš mozek je tímto obdobím poznamenaný a potřebuje více než jeden až dva týdny
práce pouze s těmito kmeno-

vými zlomky, než se přejde ke
zlomkům nekmenovým. Proto kurz probíhá diferencovaně
tak, aby i děti, které budou počítat pouze s kmenovými zlomky, zvládly vypočítat některé
úlohy. „Problémem nejsou ani
tak operace se zlomky jako sčítání, násobení nebo úpravy složených zlomků, to už se člověk naučí. Problém je samotné pochopení, co to zlomek je,
jinak vše ostatní jsou naučené
básničky vhodné tak akorát do
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školy, ale pro život naprosto
nepoužitelné,“ dodává.
Kurz je určený především
pro děti od páté do osmé třídy. Kurz počítá s tím, že do něj
dítě přizve buď učitel, nebo rodič. Dítě vyplní vstupní test, na
základě kterého mu bude doporučena buď lehčí, nebo těžší
úroveň kurzu. V průběhu pak
bude dítě řešit sérii úloh, kdy
u každé bude mít jednu variantu s nápovědami a druhou
na ověření, zda řešení úlohy
pochopil. Na závěr udělá výstupní diagnostický test, díky
kterému se dozví, o kolik se
za ty tři týdny zlepšil, a učitel nebo rodič zároveň získá
doporučení, jak s dítětem rozvíjet zlomky dál. Bližší informace a možnost vyplnění diagnostického testu najdete na
www.h-edu.cz/zlomky.
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ČLOVĚK, KTERÝ NÁM UKAZUJE CESTU

Vážená paní učitelko, už čtyři
roky nás učíte češtinu. Dlouho
jsme si na sebe zvykali. Zpočátku jsem se obával, že nás
plnění vašich stále náročnějších úkolů zničí.
Soustavně nás připravujete
k maturitě. Mnohé z nás jste
naučila chodit do knihovny.
V románech jsme začali objevovat žhavé lásky a smutné
tragédie. Zaváté a dosud nepoznané lidské příběhy a osudy. Přivedla jste nás k psaní
zkušebních prací. Vzpouzeli
jsme se a chtěli vše vzdát. Ale
nevzdali.
Když se přes noc nečekaně uzamkly dveře naší školy,

nejdříve jsme zajásali. „Budeme mít volno. Paráda!“ S každým dalším dnem karantény
z nás nadšení opadalo. Doma
se všichni na sebe tlačíme jako sardinky. Občas naším panelákovým bytem propluje ponorka. Tísním se s mladším
bráškou v malém pokojíčku,
v němž jsem donedávna kraloval. Často nerozumí úkolům,
které mu nepřetržitě posílají ze školy. Snažím se mu poradit, jak jen umím. Stali se
z nás fajn kamarádi. Pomáhám
mámě. Pořád něco vaří. Šije
roušky. Táta přichází unavený pozdě z práce. Babička se
s obavou uzavřela v pokoji.

Poctivě dočítám ještě některé knihy k maturitě. Jakmile
večer všichni usnou, sepisuji
pod lampičkou drobné zážitky
všedního dne. Svůj deník jsem
nazval Maturita v karanténě.
Pokud budete chtít, některé
vám pošlu k posouzení.
Dřívější maturanti měli na
závěrečnou přípravu jeden
svatý týden. My jich máme
hned několik. Ne všechny
jsou svaté, některé dokonce
pekelné.
Rád bych vám poděkoval.
Jak nám trpělivě odhalujete
krásu i složitost českého jazyka a literatury. Vaše pověstná
náročnost a vlídná pomoc se

dnes proměňují v naši přednost. Už nemám strach z maturity. Vím, co je třeba udělat,
abych obstál. Informací je všude dost, jen si umět vybrat ty
nejdůležitější. Vždy jste nám
říkala: „Kdo se vyzná, ten pozná.“ Jestli jsme k vám byli
někdy málo zdvořilí, omluvte nás. Za těch posledních pár
týdnů jsme možná o trochu dospělejší. Jako bychom v předtermínu složili část maturity. Vy jste člověk, který nám
ukazuje cestu, jak lépe vidět
a více slyšet. Proto vám píšu
tento dopis. Děkuji, že jste stále s námi.
Petr HORÁČEK

