
Interaktívne materiály vo vyučovaní stereometrie na strednej škole. 

Anotácia:Tvorba podporných interaktívnych materiálov pre vyučovanie stredoškolskej 

stereometrie. Spracovaná bude jedna ucelená oblasť geometrie trojrozmerného priestoru, na 

ktorej sa ilustrujú všetky výhody používania moderných prostriedkov, ako sú programy 

dynamickej geometrie (Cabri, GeoGebra a podobne). 

Lepšie matematiku raz vidieť, ako sto ráz počuť 

Anotácia:Nemálo z machrov na to, ako ponúkať matematiku žiakom či študentom moderne, 

účinne a s iskrou, odporúča: Ak môžeš, použi pri vysvetľovaní matematiky obrázok. Za ich 

radou nie je populárne didaktické mudrlanstvo, ale naopak výsledkami a rokmi overená 

učiteľská skúsenosť. Dobrá vizualizácia totiž nie je len trendy, ale na prvom mieste umožňuje 

efektívne uchopiť podstatu. Nie náhodou napríklad Andrei Rodin navrhuje novú 

axiomatizáciu matematiky v jazyku šípok, ktoré možno skladať a kresliť. 

Zámerom práce s názvom „Lepšie matematiku raz vidieť, ako sto ráz počuť“ je premyslieť 

dve-tri autorovmu srdcu blízke partie matematiky a navrhnúť, prečo i ako by ich bolo možné 

ponúknuť vzdelaniu chtivému publiku inak, nanovo a netriviálne, cez obrázky alebo 

diagramy. Očakáva sa, že to, čo z tejto práce za príslušné vegetačné obdobie vyrastie, nebudú 

iba sezónne šľahúne, ale prinajmenšom slušne rozkonárené a zarodené didaktické kríky. 
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Významní predstavitelia slovenskej matematiky v druhej polovici 20. Storočia 

 

Anotácia: Cieľom práce bude vyhľadať, utriediť a spracovať pracovné pôsobenie, vedeckú 

prácu a jej výsledky u významných osobností matematickej vedy na Slovensku. 

Konkretizovanie osôb a koncepciu práce je možné dohodnúť pri spracovaní danej témy.  

 

Implementácia histórie matematiky do vyučovania matematiky 

Anotácia: Cieľom rigoróznej práce je vytvoriť matematické úlohy s historickým kontextom a 

implementovať ich prirodzene do vyučovania matematiky. 


