
Setkání skupiny MG zápis ze dne 21.3. 2022 od 14:00 na MěÚ Votice 

- Přivítání 

 

- Předání pomůcek od Evy Zirhutové (Cesty mezi kostkami – bločky, kostičky, špachtle, 

kroužky) s připomenutím, jak s materiálem pracovat. Budu ráda za jakoukoli zpětnou 

vazbu a postřehy z výuky s těmito pomůckami při dalších setkáních. 

 

 

- Upozornění na novou e-mailovou adresu ze které budu posílat zápisy, pozvánky a 

další informace k MAP III. Z webmailu bienerova@mapvoticko.cz 

 

- Porovnání učebnic Hejného metody od FRAUSe  x od H-MATu (nová řada). 

Závěr: H-mat nově mnohem těžší úlohy, méně možností procvičení, horší návaznost 

prostředí, zbytečná změna zavedených ikon, k některým činnostem nejsou pomůcky, 

klasická učebnice až od 3.ročníku – pro 1. a 2. jen pracovní učebnice (pro děti příliš 

těžké, zvládá jen asi polovina žáků). V této době je nutná při výuce manipulace a 

společná práce. Také nespokojenost s grafickou úpravou učebnic. Kolegyně z Votic se 

vracejí k vyzkoušené řadě od nakladatelství FRAUS. 

 

- Prostředí AUTOBUS – kolegyně Jana Matušková (Votice) nachystala materiál 

k tomuto prostředí, prošly jsme si vývoj úloh od 1.ročníku, zvyšování obtížnosti, 

orientace v gradovaných tabulkách. Vyzkoušely jsme si některé úlohy, prohlédly 

pomůcky k tomuto prostředí. Kolegyně z Votic nám zodpověděly všetečné otázky. 

 

- Situace ve školách s ukrajinskými dětmi 

V současnosti jsou tyto děti jen ve votické škole. Zatím nejsou na stálo. Přicházejí a 

odcházejí. Umístěny jsou vždy pohromadě do jedné třídy v ročníku. S komunikací 

pomáhají asistentky 

 

Příští setkání 16. května zaměříme se na matematickou soutěž Klokan, jak na školách 

komunikujeme s kolegyněmi z 2.stupně – do budoucna pozveme kolegyně či kolegy na naše 

setkání a prodiskutujeme co od sebe očekáváme a jak můžeme účinně spolupracovat (výhled 

podzim 2022), zpětná vazba k používání pořízených pomůcek. 

 

Dnes děkuji zvláště kolegyním z Votic, které si pro nás většinu programu připravily. Ale díky i 

vám ostatním za reakce, otázky, aktivní zapojení do setkání a hlavně za vytvoření velmi 

příjemné a milé atmosféry. Těším se na další setkání i spolupráci. 
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