Matematika pro nadané
Nepovinný předmět Matematika pro nadané je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty,
aplikuje jejich poznatky. Podporuje rozvoj nadání činnostmi založenými na experimentování,
prožívání, představivosti, fantazii a zručnosti. Zařazené aktivity jsou zaměřeny na užití
matematiky v reálných situacích, rozvíjí intelektové schopnosti žáků, logické myšlení a kritické
usuzování.
Časové vymezení
Matematika pro nadané (MAN) má tuto hodinovou dotaci:
Ročník

3. - 5.
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Organizační vymezení
Pro výuku předmětu Matematika pro nadané jsou využívány kmenové učebny tříd, odborné
učebny s interaktivní tabulí, počítačové učebny, ale i ostatní prostory školy a další podnětná
prostředí.
Obsahové vymezení předmětu
Žáci se učí pracovat v týmu, poznávají, jak je důležitá spolupráce a vzájemná pomoc. Řeší
logické úlohy, hlavolamy se zápalkami, kvizy, hádanky, hrají deskové hry a hry s kostkami,
pracují se stavebnicí LEGO. Přírodovědnými pokusy a experimenty poznávají zákonitosti
přírody.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 Vedeme žáky k samostatnému myšlení a aplikaci naučených pravidel a jejich
vzájemnému propojování
 Vedeme žáky k objevování, pozorování a poznávání všechno, co je zajímá
 Učíme vypozorované skutečnosti porovnat s obecnými zákonitostmi a kriticky je
zhodnotit
 Umožňujeme vyhledávat a třídit nejrůznější informace
Kompetence k řešení problémů
 Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 Zadáváme úkoly, které vedou žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování
 Zařazujeme diskusi, výklad, problémové úlohy, při nichž žáci docházejí sami
k závěrům

Kompetence komunikativní
 Podněcujeme žáky k výstižné argumentaci
 Vedeme žáky k formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů v logickém
sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně
Kompetence sociální a personální
 Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých
 Vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování, podporujeme příjemnou
atmosféru
 Dodáváme žákům sebedůvěru
Kompetence občanské
 Vedeme žáky k ohleduplnosti a toleranci
 Dbáme na respektování druhých, jejich názorů, předností i nedostatků
 Učíme žáky rozpoznat krizovou situaci a přivolat pomoc
Kompetence pracovní
 Požadujeme dodržování dohodnutých pravidel práce
 Umožňujeme žákům si vzájemně radit a pomáhat si
 Vedeme žáky k využívání poznatků v praxi

