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NEBOJTE SE
HEJNÉHo MATEMATIKY

Hodně jsem s|yše|a o výuce matematiky metodou profesora
Hejného. Někdo ji chvá|í, j iný Zatracuje. Jak ji hodnotí učite|é
z araxe?

kušeností a odvahy Iidí' kteří
s panem Hejným na vytváření
a šíření nové výuky matematiky
pracují, a rozšířit tuto zajímavou

matematiku i na druhý stupeň základní
školy jsme vyuŽiI i my, druhostupňoví
učite|é. V první Íázi nás by|o něco málo
přes deset rozesetých po ce|é repub|ice.
Druhý rok se naše řady rozšíři|y a |etos
začíná ood|e  o f i c i á |ních učebn ic  uči t
spousta tříd. S těmi, kdo naš|i odvahu
a chuť šířit matematiku ., j inak,,, se
mohu podě|it o zkušenosti.

Zák!adní podmínky
Aby se vám podle Hejného matematiky
příjemně pracovaIo, musíte být pro ni
zapá|eni. vzít j i  za svou. Což předpok|á-
dá, Že s níjste podrobně seznámeni, Že
jste pochopiI i její zákonitosti a naučiIi
jste se j i  apl ikovat do výuky. Ani to
však nestačí. Zároveň je veIice důležitá
podpora vedení školy, pochopení rodiči
a chuť dětí. Nutností je i zdokonaIovat
si svou odbornost, V tomto případě spíš
zna|ost metodiky Hejného metody.
Mám veIké štěstí, že vedení naší ško|y
je metodě nakIoněno a všemoŽně mě
podporuje. Je to o mnoho příjemnější,
neŽ začít bojovat uŽ zde'

Abyste získa|i na svou stranu také ro-
diče, př im|ouva|a bych se k otevřenosti
a vstřícnosti. Pozvěte je do třídy. přímo
do vyučování. Chápu, že pro některé
učite|e to může být nová situace, která
se jim zdá až ohroŽující' Pokud a|e rodiče
uvidí, jak jej ich děti matematika baví
a co všechno dokážou' nebudete muset
hIedat j iné argumenty' Da|ší možností je
připravit pro rodiče setkánís odborníkem
(nej|épe s prof. Hejným nebo s některým
z jeho spolupracovníků). Konečně úkoIu
seznámit rodiče s oro ně dosud nezná-
mou metodou výuky se může ujmout
i učite| sám. Podstatné je ubezpečit rodi-
če, že není nutné dětem doma pomáhat.
Ve třídě je nás na to dost, když dáme
hIavy dohromady' tak to vyřešíme.

Chuť Žáků do řešení ú|oh není třeba
ničím podněcovat. Samotné úlohy je
brzy poh|tí. Důvěra, kterou j im dáte,
ak t iv i tu  jenom zdůrazní .Žác i  za  chví| i
pochopí, že se od vás řešení nedovědí,
že správnou cestu musejí h|edat u sebe,
nebo spoIuŽáků. Př i správném přístu-

pu je nebude trápit ani to, že všechno
nevy řeší hned '  A  h|avně -  Že  chyba není
ostuda.  odměnou vám bude , ,AHA" ,
které každou chví|i někdo pronese.

Bezpečí pro učitele
Abyste do hodin vstupovali bez obav
a vědě|i, jak s učebnicí s názvem Hejného
matematika zacházet, mě|a bych několik
doporučení z v|astní zkušenosti. Mým ve|-
kým štěstím by|a možnost s|edovat syna,
který se touto matematikou pod vedením
skvělé učite|ky rozvíje|. Hned nato jsem
dosta|a nabídku asistovat v hodinách ma-
tematiky u nás ve ško|e na prvním stupni
(ve 2., 3. a 5. třídě). Hodiny ved|y proško-
|ené a zkušené učiteIky. Tato zkušenost
by|a k nezap|acení' Nás|edova|a účast
na seminářích pro první stupeň týkajících
se jednotlivých prostředí. Tehdy se mi
zača|o vše propojovat. Když se mi dosta|a
do rukou pi|otní učebnice, mě|a jsem už
představu, jak na to. Jenže po pár oduče-
ných hodinách by|o všechno j inak. Mě|a
jsem pocit, že to nezvládnu tak, jak si
odborníci z H-MATu představují. Na řadu
přiš|y supervize, natáčení vyučovacích
hodin a jej ich nás|edné rozebírání.

Vzájemná podpora
Právě proto, že vedení naší ško|y výuku
matematiky Hejného metodou podporu-
je, vytváří nám pro ni vstřícné podmínky.
V rámci ško|y se učite|é 2. stupně pra.
videIně scházejí. Hodnotíme probírané
kapitoly, doporučujeme a spoIečně
připravujeme pomůcky (dřívka, geodes-
ky, zatavené fó|ie s různými prostředí-
mi, krokovací pásy. ' '), sdí|íme přípravy
na hodiny, diskutujeme o průběhu hodin
(co dě|a|o Žákům prob|émy, co je bavi|o
a co ne). Zv|áště zajímavou kapito|ou
jsou testy. I těmi se zabýváme spo|ečně'
Tvoříme testy k|asické, 9radované. a|e
i testy, které žáci vypracovávají ve dvo.
j icích. Da|ší dů|ežitá setkání probíhají se
skupinou piIotujících učite|ů, kde prochá-
zíme postupně jednot|ivé kapito|y' dis-
kutujeme nad zadáním ú|oh, ujasňujeme
si, kam která ú|oha směřuje a v čem žáky
rozvíjí. Dnes už se většina pi|otujících
učite|ů připravuje na |ektorské zkoušky.

Jak začít
Podobnou cestou by mě| postupně
projít kaŽdý učite|, který začne tímto
způsobem pracovat. V ideá|ním případě

by se mě| s praxí metody v konkrétní
škoIe seznámit prostřednictvím učiteIe,
který j i  používá, a to už v době, kdy o ní
sám teprve začíná uvažovat. DomIuvit
si návštěvu v hodinách, otevřeně si
s učite|em prom|uvit '  Najít plusy, a|e
zj ist it i  možná nebezpečí' Poněvadž tato
metoda není jen změna učebn ice  a  typu
úloh, mě| by si kaŽdý začínající učite|
uvědomit, že se zce|a mění jeho role.
Učite| žáky provází poznáním, je v ro|i
moderátora, stojíspíše v pozadÍ' Větši.
nu práce v hodině odvedou žáci. Stejně
tak by mě|i mít i , ,h|avní sIovo,,. A to je
pro nás učiteIe někdy ve|ice těŽké!

Teprve pak by se mě| sám začít vzdělá-
vat (semináře |ze na|ézt na webových
stránkách H.MAT). Dnes už není nemož.
né pozvat si |ektora do ško|y, kontakto-
vat  kohoko l i  na  facebooku.  Jednu akc i
bych aIe  doporuči Ia  všem začínajícím
i pozorovate|ům. A to je |etní ško|a
Hejného matematiky, kterou pořádá
skup ina  H-Mat ,  což j sou odborníc i
ko|em profesora Hejného přednášející
na Pedagogické fakultě UK v Praze, a|e
i zkušení lektoř i a učitelé. Myslím, že
osobní zkušenost  s  ú|ohami  a  možnost
zúčastnit se debat koIem všeho, co se
koIem ,,nové,, matematiky točí' je fajn'

Učitelé si také ve ve|ké míře vyměňují
zkušenosti, které se týkají samotných
žáků.  Často  se  h ledá  odpověd,na o táz -
ku. v čem jsou žáci, kteří proš|i touto
metodou j iní .  Zásadní rozdí|  podIe  mě
je  v  je j i ch  p řís tupu k  řešenÍ prob|ému'
Prostě ho začnou řešit, přemýš|ejí,
zkoušejí, diskutují, nebojí se zeptat
spoIužáka,  jak  na  to  jde  on,  eventuá|ně
p ř i znat  chybu.  Ne jsou zvyk|í  na  to ,  že
by se  něko| ik  d|ouhých hod in  probíra|o
jedno téma (z|omky,  rovn ice ,  ob jem vá| .
ce ' ' . )  a  pak  se  k  danému tématu téměř
nevrace|i. Zajímavé je, že Žáci často
ani nepoznají, že se učí něco nového.
Daná témata (prostředí) se pravideIně
opakují a vždy se zVýší obtížnost nebo
se p ř idá  něco nového.  Je  as i  z ře jmé,  že
t rénují jak  Iog ické myšlení  a  matemat i c -
ké dovednosti, tak se rozvíjejí i  v sociá|-
ní  rov ině  (d i skuze ,  spo|upráce ,  pomoc
s|abšímu)' Na závěr bych asi řek|a, že
nejdůleŽitější je radost z úspěchu,
kterou žáci proŽívají, Přej i  vám, ať vás
i  vaše žáky matemat ika  baví ,  ať nerad i
odchází te  z  hod in .

Petra Dvořáková'
učite|ka FZŠ Kunratice


