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1 Charakteristika základných pojmov 
 

Podľa medzinárodných meraní mala kvalita vzdelávania na Slovensku do roku 

2008 klesajúcu tendenciu a obsah vzdelávania nezodpovedal požiadavkám efektívneho 

uplatnenia sa jedinca v súčasnej modernej spoločnosti. Realizácia školskej reformy, ktorá 

sa u nás uskutočňuje od školského roku 2008/09, otvorila cesty pre inovácie v edukácii, 

a zároveň priniesla väčšie možnosti na vzdelávanie a sebarealizáciu pedagógov. 

Reformou sa nanovo definovala sústava škôl a materské školy sa tak stali súčasťou 

školskej sústavy na Slovensku. So zmenami v školstve úzko súvisia aj kurikulárne zmeny 

pre jednotlivé stupne vzdelávania označené podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania 

ISCED (Sobotová a kol. 2013). V súčasnej dobe je najvyšším pedagogickým kurikulárnym 

dokumentom pre predprimárne vzdelávanie Štátny vzdelávací program pre materské školy 

ISCED 0 ako prvá úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. ŠVP (2008) 

vymedzuje všeobecné požiadavky týkajúce sa obsahu výchovy a vzdelávania detí 

predškolského veku a predstavuje východisko pre tvorbu školských vzdelávacích 

programov špecifických pre jednotlivé materské školy. 

Formovanie počiatočných matematických predstáv sa podľa súčasného ŠVP 

ISCED 0 (2008) realizuje plnením špecifických cieľov matematicko-logickej podoblasti 

integrovanej vo vzdelávacích oblastiach štyroch tematických okruhov kurikulárneho 

programu Dieťa a svet.   

Od 1. septembra šk. roka 2015/16 vstupuje do platnosti Štátny vzdelávací program 

pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorého súčasťou je aj vzdelávacia oblasť 

Matematika a práca s informáciami. Černek (2014) upozorňuje, že pri dosahovaní cieľov 

v tejto oblasti má učiteľka zabezpečiť a iniciovať, aby sa deti aj pri bežných situáciách 

a činnostiach stretávali s matematikou a jej používaním a aby získavali nové poznatky 

z tejto oblasti pomocou riešenia úloh podľa možnosti z bežného života. 

 

1.1 Základné pedagogické termíny 

 

Do súčasnej pedagogickej teórie i praxe sa zaviedlo viacero nových moderných 

pojmov, medzi nimi aj pojmy edukácia a predprimárny. Ako uvádza Kovalčíková (2007), 

teoretici z oblasti pedagogiky sa zhodli na tom, že pedagogické pojmy používané 

v uplynulých desaťročiach neodrážajú aktuálne pedagogické javy a skutočnosti. U nás sú 
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termíny edukácia a predprimárny relatívne nové pojmy, ktoré sa začínajú čoraz viac 

udomácňovať. 

Pedagogická terminologická komisia vyvíja snahu eliminovať nepresnosti 

v terminológii, pretože aj mnoho odborníkov nemá jednotný pohľad na používané 

pedagogické pojmy. Spresňovanie súboru lexikálnych jednotiek reprezentujúcich 

pedagogický odbor je dlhodobou a permanentnou záležitosťou. Možno však konštatovať, 

že medzi základné pojmy pedagogiky aj naďalej patria výchova a vzdelávanie (edukácia) 

a predškolská (predprimárna), ktoré majú v súčasnom kontexte moderné chápanie. 

 

1.1.1 Vymedzenie pojmu edukácia  

 

Edukácia označuje súhrnne tradičné pojmy „výchova a vzdelávanie“. Nakoľko tieto 

pojmy od seba nemožno oddeliť, pretože prebiehajú súčasne v edukačnom procese 

a vzájomne sa dopĺňajú, je vhodnejšie používať jeden pojem namiesto dvoch – edukácia. 

Pojem edukácia z angl. education znamená – 1. výchova, 2. vzdelanie. V 

dokumentoch EÚ sa edukácia chápe vo význame výchovy a vzdelávania, v niektorých 

prípadoch je adekvátnym prekladom edukácie aj „učenie sa“. Pri prekladoch európskych 

dokumentov sa môžeme stretnúť aj s prekladom v tvare vzdelávanie/učenie, resp. učenie sa 

(Šaturová-Seppová 1993). 

Pôvod slova edukácia siaha až do antiky, kedy „educatio“ znamenalo výchovu 

v užšom zmysle charakterizovanú ako výchovu k disciplinovanosti, 

civilizovanosti, morálke a slovo „eruditio“ predstavovalo vzdelanie, a to najmä 

intelektuálnu kultúru človeka. V súčasnosti pedagogika obvykle volí postup, v ktorom je 

výchova pokladaná za súčasť vzdelávania a celý výchovno-vzdelávací proces je 

označovaný slovom edukácia (Kovalčíková 2007).  

Pojem edukácia je podľa Šveca (2002) latinského pôvodu. Slovo educare = 

vychovávam, pestujem a educere = sprevádzam niekoho niečim, vezmem so sebou, vodím 

iného či iných a pod. Edukácia ako výchova ľudí v širšom zmysle slova je  pomenovaním 

pre vzdelávanie, vychovávanie, a zároveň psychomotorické vycvičovanie, teda celostná 

výchova človeka. Spája v sebe vzdelávacie činnosti, ktoré majú zošľachťujúci účinok 

v rozvíjaní poznania, správania a dorozumievania sa ako spoločensky žiaduceho 

uplatňovania sa každého jedinca. Ak sa jedná o výchovný aj vzdelávací proces, potom 

hovoríme o edukácii.  
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V modernej pedagogike sa používa termín edukácia na označenie formálneho 

vzdelávania, riadeného učenia a výchovy, ale aj na označenie výchovy v najširšom slova 

zmysle (Hajdúková a kol. 2009). 

Kostrub (2005) pod pojmom edukácia rozumie „ucelený komplex výchovy, 

vzdelávania a výcviku dieťaťa v školskom edukačnom kontexte“. Výchovu chápe ako 

sociálno-afektívne učenie sa a vyučovanie, vzdelávanie ako kognitívne učenie sa 

a vyučovanie a výcvik ako perceptuálno-motorické učenie sa a vyučovanie (Kostrub 2002). 

Podobne ako iní autori dodáva, že edukácia má svoj pôvod v latinskom jazyku.  

Termínom edukácia sa vo svojich odborných publikáciách zaoberajú aj Darák 

a Tabáková (1998). Uvádzajú, že slovo edukácia je odvodené z lat. educatio, čo znamená 

vyvádzanie, vyťahovanie, vychovávanie. V modernej pedagogike sa používa na označenie  

vzdelávania, riadeného učenia i výchovy, rovnako aj na označenie výchovy v najširšom 

zmysle slova.  

Turek (2008) konštatuje, že edukácia je proces, v priebehu a v dôsledku ktorého 

jedinec mení svoju sústavu poznatkov o svete, formuje svoje správanie a spôsoby činnosti, 

postoje, hodnoty, osobnostné vlastnosti a seba samého v smere svojho rozvoja a vyššej 

účinnosti. Tieto zmeny sa uskutočňujú na základe predchádzajúcich skúseností, ktoré sa 

vplyvom vonkajších alebo vnútorných činiteľov pretransformujú na súbor znalostí. 

Edukácia je širší pojem a v podstate tu ide o prijímanie a spracovanie informácii, t.j. človek 

sa učí, poznáva, pričom sú dôležité viaceré faktory, napr. motivácia človeka, jeho vôľa, 

sociálny kontext a pod. 

Niektorí autori  ponímajú slovo edukácia ako archaizmus, iní ako nový 

internacionalizmus. Pojem edukácia sa má používať ako najširší pojem obsahujúci v sebe 

tak vzdelávanie, ako aj výchovu, tak teóriu, ako aj prax výchovy. Zelina (In: Szilagyiová 

2012) označuje edukáciou tento súbor činností: 

 výchova v širšom zmysle slova, 

 výchova v užšom zmysle slova a vzdelávanie ako pedagogický dualizmus, 

 vzdelávanie – vychovávanie – výcvik ako triáda pojmov aspektovaných podľa 

cieľov v kognitívnej, nonkognitívnej a senzoricko-motorickej oblasti výchovy, 

 výučba a mimovýučbová výchova, 

 profesie učiteľa, vychovávateľa a poradcu, ako aj školského sociálneho pracovníka 

a sociálneho pedagóga, 

 inštitúcie školstva a osvety, 

 školská prax – teória pedagogiky, prax pedagogiky.  
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Zelina (2010) sa domnieva, že najmä v odbornej literatúre  by sa mal používať 

pojem edukácia namiesto pojmu „výchovno-vzdelávací proces.“ Edukácia ako výchova je 

odborné, cieľavedomé a systematické rozvíjanie osobnosti.  

Průcha (2009) charakterizuje edukáciu ako systematický proces s vplyvom kultúry 

na psychický vývoj človeka.  

Trubíniová a kol. (2007) vo svojej odbornej publikácii charakterizuje edukáciu ako 

súbor aktivít smerujúcich k celoživotnému rozvíjaniu poznatkov, schopností, zručností, 

hodnôt,  postojov a návykov, ako aj ďalších osobnostných vlastností jedinca nevyhnutných 

pre budúcu profesijnú spôsobilosť a efektívnu sebarealizáciu osobnosti. Edukácia v sebe 

spája vôľovú, socioemocionálnu i kognitívnu výchovu a vzdelávanie. Je to príprava jedinca 

na život po celý život. 

Podhájecká (2008) charakterizuje edukáciu ako komplexnú činnosť realizovanú 

všetkými dostupnými metódami, prostriedkami a formami, s cieľom rozvíjať všetky 

kľúčové kompetencie vo vzájomnej kooperácii a interakcii. Edukácia je neopakovateľný 

a nereplikovateľný proces v čase a v priestore. Akákoľvek edukácia musí brať do úvahy  

zásadu komplexného prístupu k výchove a vzdelávaniu. 

V Pedagogickom slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2003) nachádzame 

vymedzenie pojmu edukácia v troch základných významoch: 

1. V najvšeobecnejšom význame označuje edukácia akékoľvek situácie za účasti 

ľubovoľných subjektov (ľudí alebo zvierat), pri ktorých prebieha edukačný proces, 

čiže dochádza tu k nejakému druhu učenia. 

2. Vo filozofii výchovy znamená edukácia proces výchovy, ktorý sa vzťahuje iba na 

človeka. Pojem edukácia je tu odvodený z latinského educatio (vychovávanie). 

Edukácia sa považuje za celostné a celoživotné rozvíjanie osobnosti jedinca 

pôsobením formálnych i neformálnych výchovných inštitúcií v rozličnom 

výchovnom prostredí (škola, rodina a pod.). 

3.  V pedagogike a didaktike sa termín edukácia používa ako ekvivalent výrazu 

vzdelávanie, resp. vzdelávací proces a ako vhodný pojem anglického education. 

V tomto ponímaní sa vzťahuje k školskému kontextu, v ktorom prebiehajú procesy 

riadeného učenia.  

Vo svete však nachádzame rozdiely medzi ponímaním termínu edukácia. Napríklad 

v anglosaskej oblasti edukácia (education) znamená istý abstraktný ideál, dosiahnutie 

určitej úrovne vzdelania a na reálny výchovno-vzdelávací proces prebiehajúci v škole sa 

používa termín scholarizácia (schooling). Toto rozlíšenie umožňuje anglosaským 
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pedagógom vyčleniť jedincov, ktorí prejdú výchovno-vzdelávacím procesom, ale 

vzdelanie nenadobudnú (Kovalčíková 2007). 

 

1.1.2 Charakteristika predprimárnej edukácie 

 

Predprimárna edukácia je výchova a vzdelávanie poskytované deťom spravidla vo 

veku 3 - 6 rokov dieťaťa. Jej hlavným cieľom je osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, a zároveň rozvíjanie schopností 

a zručností nevyhnutných na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

Pripravuje jedinca na život v spoločnosti, pričom má na zreteli jeho individuálne a vekové 

osobitosti. Predprimárna edukácia sa uskutočňuje v materských školách, ktoré zabezpečujú 

výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu (Zákon č. 

245/2008 Z.z. 2008). 

Kostrub (2005, s.7) vyčleňuje pojem počiatočná edukácia ako „taká edukácia, 

ktorá započala vstupom dieťaťa do materskej školy. Tento pojem predstavuje počiatok 

cesty/dráhy edukačného napredovania dieťaťa v inštitúcii zvanej materská škola.“ Takáto 

edukácia je zabezpečovaná profesionálom – pedagógom, pedagogickým dokumentom, 

v ktorom je definovaný obsah edukácie, zodpovedajúcimi edukačnými stratégiami, 

edukačnými prostriedkami a organizačnými formami. 

Podľa Podhájeckej (2012) otázka edukácie detí v predškolskom veku je 

koncepčnou otázkou. Autorka zastáva názor, že predškolský vek je nutné zasvätiť takej 

edukácii dieťaťa, ktorá je primeraná jeho veku, možnostiam a schopnostiam. Predprimárna 

edukácia je vedomá a riadená činnosť, podložená teoretickými poznatkami, mala by 

reflektovať na prirodzené prostredie, v ktorom sa realizuje a mali by sa brať do úvahy aj 

národné, historické a kultúrne súvislosti. Má byť zmysluplná a zameraná na celostný 

rozvoj osobnosti dieťaťa. Jej realizácia je zodpovedná úloha, pedagóg musí vedieť, na čo 

má zamerať edukačné pôsobenie, aké výsledky má očakávať, musí poznať ciele edukácie. 

Predprimárne vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom denných činností vo forme 

denného poriadku, v ktorom sú organizačné formy zmysluplne usporiadané a pri ich 

striedaní je zohľadnená pravidelnosť a vzájomná prepojenosť. 

Predprimárna edukácia uskutočňovaná v materských školách má pre dieťa veľký 

význam. Varcholová, Maliňáková, Miňová (2003, s. 3) konštatujú, že „vyvážene rozvíja 

psychomotorickú, kognitívnu, sociomorálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa 
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s akceptovaním jeho individuálnych vývinových osobitostí a utvára základy samostatnej, 

tvorivej, zodpovednej a autonómnej osobnosti.“ Predprimárna edukácia má podstatne 

dôležité miesto aj pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rôzneho sociálneho, kultúrneho 

či ekonomického prostredia. Zároveň treba zdôrazniť, že vytvára u detí osobnostné 

i intelektuálne predpoklady pre úspešné začatie povinnej školskej dochádzky a adekvátne 

plnenie jej požiadaviek. 

Podľa Opravilovej (In: Kolláriková, Pupala 2010) predškolské vzdelávanie koriguje 

tradičnú predstavu o nutnosti ustavičného vedenia dieťaťa. Dieťa vnímame ako aktívny 

subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s rovesníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, 

s prostredím i celým okolitým svetom. Vo vzdelávaní by preto mal byť kladený hlavný 

dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a vyvážené naplňovanie potrieb a na vytváranie 

mnohostranných príležitostí na získavanie skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného 

rozvoja dieťaťa. Materská škola ako organizačná základňa predprimárneho vzdelávania 

a miesto prirodzeného rozvíjania je zároveň príkladom ľudského spoločenstva s otvoreným 

priestorom pre stretávanie sa. Umožňuje začleniť sa do sociálnej skupiny a zvládnuť 

sociálne prijateľné pravidlá správania. V neposlednom rade znamená profesionálnu 

podporu v nadobúdaní kľúčových kompetencií dieťaťa. 

Kostrub (2003) v zhode s Opravilovou uvádza, že predprimárna edukácia akceptuje 

dieťa ako aktívny subjekt svojho rozvoja. Postmoderná koncepcia materskej školy tomu 

prispôsobuje proces edukácie, jej metódy, formy, prostriedky a stratégie. O predškolskej 

výchove hovorí ako o zámerne stimulujúcej učenie a socializáciu dieťaťa v období pred 

vstupom do ZŠ, podnecujúcej nadšenie a oživenie detstva, ako o príležitosti dieťaťa 

zmysluplne a hodnotne prežiť detstvo. 

Predškolská výchova - predprimárne vzdelávanie, úroveň ISCED 0 (angl. 

preprimary education) je výchova zabezpečujúca uspokojovanie prirodzených potrieb 

dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti. Podporuje zdravý telesný, psychický a sociálny vývoj detí, 

vytvára predpoklady pre ich ďalšie vzdelávanie. Stále významnejším účelom 

predprimárnej edukácie je vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi spôsobené rozdielnou 

kvalitou sociokultúrneho prostredia v rodinách. Táto edukácia je nepovinná, zabezpečujú 

ju predškolské zariadenia. V jednotlivých krajinách je predškolská výchova rozšírená 

a realizovaná odlišnými spôsobmi (Průcha, Walterová, Mareš 2003). 

Sobotová a kol. (2013, s. 238)  konštatujú, že „predškolská výchova je výchova 

zabezpečujúca rozvíjanie rozumových, sociálnych, telesných a pohybových schopností 

a zručností dieťaťa, ktoré prebieha v spolupráci rodiny a materskej školy.“ Predškolská 
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edukácia sa uskutočňuje prostredníctvom výchovných a vzdelávacích aktivít. 

Inštitucionálna predškolská edukácia nadväzuje na výchovu v rodine a dopĺňa ju 

o cieľavedomú a systematickú edukáciu orientovanú na rozvoj osobnosti dieťaťa s cieľom 

získať predpoklady na zvládnutie všetkých požiadaviek kladených na dieťaťa pri vstupe do 

základnej školy. Súčasťou predprimárnej edukácie je teda cieľavedomá aktívna príprava 

dieťaťa do základnej školy. 

Predprimárna edukácia v súčasnej materskej škole sa nachádza v etape prijatia 

a naplňovania  moderného ponímania pedocentrickej orientácie. Dieťa, starostlivosť oň 

a rozvoj jeho predispozícií je ich základom. V predškolskej výchove je každé dieťa 

rešpektované ako osobnosť, má svoje individuálne potreby a záujmy, a tie nás vedú 

k nachádzaniu metód a aktivít, ktorými ich môžeme ďalej rozširovať a pripravovať tak 

dieťa na ďalšie vzdelávanie (Koťátková 2008). 

Výchova a vzdelávanie má v živote každého človeka veľmi dôležitú úlohu, závisí 

od nich úspešnosť rozvoja osobnosti a efektívne uplatnenie sa v spoločnosti. Podhájecká 

(In: Kominarec, Podhájecká, Ihnacík 2000, s. 61) uvádza, že „poslaním predškolskej 

výchovy je rozvíjať osobnosť dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.“ 

Predprimárna edukácia dopĺňa výchovu o podnety, ktoré výchova v rodine nemôže 

poskytnúť. Odbornú edukáciu plánovitým a cieľavedomým postupom  môže zabezpečiť 

len kvalifikovaný pedagóg v MŠ. Výchovno-vzdelávací proces riadený predprimárnym 

pedagógom vnáša kvalitatívne zmeny do vývoja osobnosti dieťaťa. 

V ŠVP ISCED 0 (2008) sa charakterizuje predprimárne vzdelávanie ako 

osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej 

a estetickej, utvára schopnosti, zručnosti a predpoklady na ďalšie vzdelávanie, a zároveň 

pripravuje jedinca na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami. 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 (2008) sa obsah predprimárnej 

edukácie realizuje prostredníctvom tematických okruhov  Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra, 

ktoré sú predmetovo orientované na tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, a to 

perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. Okruhy a oblasti sa 

navzájom implementujú a plnia sa integrovane v holisticky orientovanom pedagogickom 

procese. Ako je uvedené v ŠVP ISCED 0 (2008, s. 12) „pri dosahovaní špecifických cieľov  

sa rozvíja osobnosť dieťaťa celostne, aj keď je formulácia konkrétneho cieľa včlenená do 

niektorej vzdelávacej oblasti rozvoja“. Vzdelávacie oblasti  v sebe v rôznej miere zahŕňajú 
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viacero podoblastí a prierezových tém, ktorých dôležitou súčasťou je aj matematicko-

logická podoblasť. 

 

1.2 Predprimárna matematická edukácia  

 
Rozsah a zameranosť predprimárneho vzdelávania je rozhodujúcim činiteľom pre 

formovanie základov matematickej, čitateľskej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti detí 

predškolského veku. Uvedené gramotnosti sú zásadné pre dosahovanie kľúčových 

kompetencií detí s cieľom jednak dosiahnuť školskú spôsobilosť, jednak položiť základy 

pre celoživotné vzdelávanie.  

Podľa Guziovej a kol. (2011, s. 79) matematickú gramotnosť detí predškolského 

veku  môžeme chápať ako „schopnosť dieťaťa uplatniť matematické predstavy a myslenie 

v komunikácii a aktívne ich využívať pri zvládaní životných situácií.“ Za podstatné 

považuje osvojenie si a používanie správnej matematickej terminológie. Pre nadobúdanie 

matematického myslenia detí je nevyhnutné aktívne učenie sa v činnosti, poznávanie, 

objavovanie a pochopenie vzájomných vzťahov, súvislostí a postupov. Guziová a kol. 

(2011, s. 79) ďalej konštatuje, že „predškolský vek je významným obdobím z pohľadu 

efektivity chápania základných matematických pojmov a operácií.“ 

Keďže predškolský vek je dôležitý z hľadiska rozvoja inteligencie, je nevyhnutné 

vytvoriť deťom také prostredie, v ktorom: 

 sa prostredníctvom konverzácie rozvíja reč dieťaťa, 

 stimuluje sa a podporuje logické myslenie, podnecuje a rozvíja schopnosť 

argumentovať, 

 uspokojuje sa túžba detí po skúmaní, objavovaní a bádaní (Sobotová a kol. 2013). 

Sobotová a kol. (2013, s. 62) uvádza, že „vytváranie logicko-matematickej úrovne 

detí v predškolskom veku sa len pripravuje, ide tu hlavne o premyslené podnecovanie 

k samostatnému logickému mysleniu, objavovanie základných znakov a vlastností 

predmetov a vzťahov medzi nimi.“ Pri rozvíjaní matematických predstáv sa treba 

zameriavať na to, aby dieťa objavovalo a poznávalo tieto vlastnosti a vzťahy predovšetkým 

vlastnou aktívnou a tvorivou činnosťou a aby získali zásobu takých matematických 

poznatkov, ktoré budú pre dieťa základom pre osvojenie si matematiky v elementárnych 

ročníkoch základnej školy. 
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Podľa Uherčíkovej a Haverlíka (2001) k základným princípom učenia matematiky 

v predškolskom veku patria: 

1. princíp najlepšej motivácie – k efektívnemu učeniu u dieťaťa dochádza vtedy, ak 

má o činnosť záujem a má z nej radosť, 

2. princíp aktívnej činnosti – dieťa nadobúda matematické vedomosti vlastnou 

iniciatívou, samostatne sa zaoberá takou časťou matematiky, ktorú je schopné 

zvládnuť, 

3. princíp následnosti – tento princíp podrobne opísal Hejný (In: Kolláriková, Pupala 

2010) ako proces postupného nadobúdania znalostí, ktoré začína konkrétnymi 

prípadmi a cez zovšeobecňovanie prechádza k abstraktnej znalosti, pričom 

konkrétne prípady sú modelmi budúcej znalosti. 

 Proces nadobúdania znalostí sa podľa Hejného (In: Kolláriková, Pupala 2010) 

uskutočňuje v piatich etapách: 

1. Motivácia – veľmi dôležitý činiteľ je motivácia k poznaniu, ktorá pramení z toho, 

že dieťa niečo nevie, ale chce to vedieť. Dieťa nachádza motiváciu vo všetkom, čo 

vníma vo svojom okolí. Ak je dieťa k učeniu prinútené, nehovoríme o motivácii, 

ale o stimule. 

2. Etapa separovaných modelov – ide o postupné získavanie skúseností s rôznorodými 

modelmi. Čím viac ich dieťa spozná, tým trvalejšie bude jeho výsledné poznanie. 

Napr. poznanie, že objekty môžeme merať aj inými jednotkami (neštandardnými), 

nielen metrom, či centimetrom; dve jabĺčka a tri jabĺčka je spolu päť jabĺk, rovnako 

aj dva cukríky a tri cukríky bude spolu päť cukríkov. 

3. Etapa univerzálnych modelov – začína zistením, že niektoré separované modely 

môžu byť rovnaké, že sa môžu navzájom zastupovať a končí voľbou modelu, ktorý 

je vhodný na zastupovanie iných modelov, napríklad na počítanie sú vhodným 

univerzálnym modelom prsty. 

4. Abstrakčný zdvih – prechádza do abstraktného poznania. Môže k nemu dôjsť pri 

objave univerzálneho modelu, alebo až pri objave abstraktného poznania. 

5. Etapa kryštalizácie – nové poznanie sa prepája s predchádzajúcimi vedomosťami, 

najprv na úrovni modelov, neskôr na úrovni abstraktného poznania. Je to proces 

dlhodobý a u každého dieťaťa prebieha individuálne. 

Etapa automatizácie – je to nácvik už poznaného. Nie je označená číslom, pretože do 

poznávacieho procesu nepatrí. Pri poznávacom procese sa jednotlivé etapy často 
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prekrývajú, napr. dieťa v etape univerzálnych modelov si obohatí poznanie o ďalší 

separovaný model (Hejný In: Kolláriková, Pupala 2010). 

 Hejný a Kuřina (2009) konštatujú, že učiteľ je rozhodujúcim prvkom matematickej 

edukácie. Ani osnovy, pomôcky, či počítače neovplyvnia kvalitu matematických 

vedomostí tak, ako učiteľ. Aj keď matematiku nemôže naučiť, môže vytvoriť také 

prostredie, v ktorom si budú deti budovať matematické vedomosti samostatne. 

Sobotová a kol. (2013) odporúča používať v predprimárnej matematickej edukácii 

učebný materiál, ktorý je zaujímavý, príťažlivý, veku primeraný, ktorý vzbudzuje 

spontánnu pozornosť detí,  ďalej odporúča cieľavedome vytvárať podnetné prostredie, 

ktoré motivuje deti k aktívnemu učeniu a tiež spojiť učenie s hrou, manipuláciou 

s predmetmi a komunikáciou. 

 

1.2.1 Predprimárna matematická edukácia v kurikulárnych  

         dokumentoch 

 

Rozvoj matematického poznania v predprimárnej edukácii označuje súčasný ŠVP  

ako matematicko-logickú podoblasť rozvoja osobnosti dieťaťa. Keďže spracovanie 

obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti v ŠVP ISCED 0 

má len rámcový charakter, vyžaduje si to od pedagóga, aby vedel identifikovať 

matematickú oblasť a následne stanoviť veku primerané operacionalizované špecifické 

ciele (Šimčíková, Tomková 2012b). 

Výkonové štandardy predstavujú mieru požadovanej úrovne zvládnutia vedomostí, 

schopností a zručností dieťaťa na konci predškolského veku, „neposkytujú presný obraz 

požiadavky na rozvinutie a uplatnenie konkrétnych kognitívnych procesov a dosiahnutie 

kognitívnych poznatkov“ (Guziová a kol. 2011, s. 80). V rôznej miere v sebe integrujú 

osvojovanie matematických pojmov a s nimi súvisiacich operácií, ktoré predpokladajú 

činnostný charakter ich napĺňania v edukačnom procese cez: priraďovanie, triedenie 

(klasifikáciu), usporadúvanie, porovnávanie, rátanie (počítanie), výpočet, činnosti 

s využitím plošných a priestorových geometrických útvarov a činnosti zasahujúce rôzne 

formy plošného a priestorového zobrazenia. 

Navrhovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) sa rozvoju 

https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf
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matematického poznávania venuje v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca 

s informáciami. Táto vzdelávacia oblasť zahŕňa: 

 propedeutiku matematických a informatických poznatkov a zručností, ktoré 

sú nevyhnutné pre život a činnosti s matematickými objektmi, ktoré 

rozvíjajú kognitívne kompetencie nevyhnutné pre matematické vzdelávanie 

na prvom stupni ZŠ, 

 rozvoj algoritmického myslenia a formovanie argumentácie v rôznych 

prostrediach, 

 súbor matematických a informatických poznatkov, ktoré patria 

k všeobecnému vzdelaniu človeka, 

 informácie z matematiky a informatiky potrebné pre efektívne fungovanie 

spoločnosti. 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami je rozčlenená do štyroch 

podoblastí: 

1. Čísla a vzťahy. 

2. Geometria a meranie. 

3. Logika. 

4. Práca s informáciami. 

Prvá podoblasť sa zaoberá zisťovaním počtu predmetov v skupine a riešením 

jednoduchých úloh, ktoré súvisia s počtom. Druhá podoblasť sa zameriava na orientáciu 

v rovine a v priestore, na najjednoduchšie geometrické útvary a ich porovnávanie. Tretia 

podoblasť je úvodom do logiky, kde riešia deti jednoduché úlohy vyžadujúce si logické 

myslenie. Posledná podoblasť sa zameriava na prácu s digitálnymi hračkami a hrami, ktoré 

sú úvodom do práce podľa návodu (Černek 2014). 

Jednotlivé podoblasti nie je nutné v pedagogickej praxi striktne izolovať a taktiež 

poradie nemusí byť pri plánovaní zachované. Šimčíková a Tomková (2014) navrhujú 

zameniť poradie prvých dvoch podoblastí. Ďalej upozorňujú, že pri plánovaní je 

nevyhnutné zvážiť vekovú kategóriu a schopnosti detí a podľa toho postupovať pri 

implementovaní obsahu jednotlivých podoblastí do matematickej edukácie 
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1.2.2 Obsah predprimárnej matematickej edukácie v ŠVP 

 

V rámci rozvíjania základných matematických predstáv, ktoré sa v súčasnosti 

uskutočňuje prostredníctvom plnenia obsahových a výkonových štandardov matematicko-

logickej podoblasti ŠVP ISCED 0, si majú deti predškolského veku osvojiť poznatky 

z týchto celkov:  

1. Orientácia v rovine a v priestore. 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú orientácie v priestore sú včlenené do tematických 

okruhov Ja som a Kultúra: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM 

 
Tabuľka 1 Orientácia v priestore a rovine I 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Orientácia v priestore 
- orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej 

osobe) 

Kognitívna oblasť 

Orientácia v bezprostrednom okolí domova 

a materskej školy 

- orientovať sa v tesnej blízkosti domova 

a materskej školy 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu KULTÚRA 

 
Tabuľka 2 Orientácia v priestore a rovine II 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Časové vzťahy 

- orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, 

týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami 

a prostredníctvom rozlišovania podstatných 

znakov, 

- rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo 

bude, zajtra 

Sociálno – emocionálna oblasť 

Knihy, písmená a číslice - orientovať sa v knihách 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky orientácie v rovine a v priestore:  

 určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení, 

ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, hore, dole, vpredu, vzadu, 

https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf
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nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v 

strede (miestnosti, obrázka a pod.). Pomocou týchto slov popíše polohu objektu, 

umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené 

miesto, dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na 

určené miesto; 

 na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných 

dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať 

a plánovať (až do 4 krokov) pohyb v štvorcovej sieti. 

2. Rovinné a priestorové geometrické útvary  

Obsahové a výkonové štandardy ŠVP ISCED 0 (2008) týkajúce sa problematiky 

rovinných a priestorových útvarov: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM 

 
Tabuľka 3 Rovinné a priestorové geometrické útvary I 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Technická tvorivosť 

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov 

až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie 

a podľa predlohy 

Kognitívna oblasť 

Bezpečnosť cestnej premávky - poznať základné dopravné značky 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

 
Tabuľka 4 Rovinné a priestorové geometrické útvary II 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) 

a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, 

kváder, valec). 

-  poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré 

rovinné a priestorové geometrické tvary, 

 

Plošná a priestorová tvorivosť. 

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

paličiek alebo geometrických tvarov obrazce 

a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných 

inštrukcií 
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Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu KULTÚRA 

 
Tabuľka 5 Rovinné a priestorové geometrické útvary III  

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie. 
- kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej 

fantázie, predstáv a na tému 

 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky rovinných a priestorových útvarov:  

 rozumie pojmom guľa, kocka a kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik; 

 zistí (aj len hmatom), pomenuje a približne vymodeluje guľu, kocku, valec.  

 približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník; 

 v skupine telies identifikuje štvorec, trojuholník, obdĺžnik a kruh; 

 ukáže steny kocky a ukáže na nej, kde je vrchol a kde je hrana; 

 postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 

podľa pokynov, na danú tému.  

 

3. Body a čiary  

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky bodov a čiar: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM 

 
Tabuľka 6 Body a čiary 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Základné grafické tvary. - znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

(vertikálne, horizontálne, lomené línie, vlnovky, 

krivky, slučky) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre  predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky bodov a čiar:  

 rozumie pojmu čiara;  

https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf
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 využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či 

identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape). 

 

4. Zhodné zobrazenia 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky zhodného zobrazenia: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM 

 
Tabuľka 7 Zhodné zobrazenia I 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Základné polohy, postoje a pohyby. -napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach 

Technická tvorivosť 

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov 

až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie 

a podľa predlohy 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

 
Tabuľka 8 Zhodné zobrazenia II 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Plošná a priestorová tvorivosť. - zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

paličiek alebo geometrických tvarov obrazce 

a útvary podľa predlohy 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovný štandard 

týkajúci sa problematiky zhodnosti a zhodného zobrazenia:  

 rozumie pojmom rovnaký, taký istý, iný, odlišný. 

 

5. Meranie dĺžky, objemu a hmotnosti 

V ŠVP ISCED 0 (2008) sa s požiadavkami na riešenie problémov zameraných na 

propedeutiku merania dĺžky nestretneme. Ide o problematiku vhodnú na zaradenie do 

individuálnych plánov pre intelektovo nadané deti v materských školách. Cieľom je 

pochopenie podstaty merania dĺžky pomocou neštandardných, napríklad aj historických 

jednotiek tak, aby deti dokázali odmerať dĺžku danej úsečky.  

https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf
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Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky merania dĺžky:  

 rozumie pojmom merať, dĺžka, vzdialenosť; 

 odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) 

odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, 

pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania 

(v obore do 10);  

 odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru 

(dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania 

prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší atď.). 

 

6. Binárne relácie – porovnávanie a usporiadanie prvkov súboru 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky porovnávania a usporiadania prvkov: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

 
Tabuľka 9 Binárne relácie I 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, 

zostavovanie podľa kritérií 

-  priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa 

určitých kritérií (veľkosť), 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Požiadavku na propedeutiku porovnávania nenájdeme v žiadnom tematickom okruhu ŠVP 

ISCED 0, ale  môžeme ju v jednotlivých okruhoch aplikovať. Keďže usporiadanie 

predmetov sa uskutočňuje na základe vzájomného porovnávania, môžeme úlohy na 

usporiadanie začleniť do rovnakých obsahových štandardov ako porovnávanie. Napríklad:  

o v tematickom okruhu JA SOM, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového 

štandardu „Rodina a jej členovia.“, môžeme porovnávať dvojice členov rodiny 

podľa výšky, hmotnosti, ale aj veku a podľa týchto kritérií môžeme 3-4 členov 

rodiny usporiadať; 

o  v tematickom okruhu ĽUDIA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového štandardu 

„Dopravné prostriedky.“, môžeme porovnať a usporiadať jednotlivé dopravné 

prostriedky podľa veľkosti;  

https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf
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o  v tematickom okruhu PRÍRODA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahových 

štandardov „Rastlinná a živočíšna ríša.“, „Zvieratá a živočíchy.“, „Domáce 

zvieratá.“, „Kvety.“, „Stromy a kríky.“, „Huby.“, môžeme porovnávať a usporiadať 

objekty rastlinnej a živočíšnej ríše podľa určitých kritérií (napr. stromy podľa 

výšky); 

o  v tematickom okruhu KULTÚRA, v perceptuálno-motorickej oblasti, v rámci 

obsahového štandardu „Tanec a pohybová improvizácia“, môžeme porovnávať 

a usporiadať tance podľa tempa a pod.; v kognitívnej oblasti, v rámci obsahových 

štandardov „Hračky a predmety“ a „Mestá a obce“, môžeme porovnávať 

a usporiadať hračky (predmety, mestá, obce) podľa určených kritérií; v sociálno-

emocionálnej oblasti, v rámci obsahových štandardov „Rytmizácia riekaniek 

a piesní.“, „Spev piesní.“, „Počúvanie piesní a hudby.“ a „Knihy, písmená 

a číslice.“ Môžeme porovnať a usporiadať piesne, hudobné skladby, knihy podľa 

vopred stanovených kritérií. 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky porovnávania a usporiadania objektov:  

 rozumie pojmom dlhší a kratší, širší a užší, vyšší a nižší, hrubší a tenší, najdlhší a 

najkratší, najširší a najužší, najvyšší a najnižší, najhrubší a najtenší; 

 odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru 

(dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania 

prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší,...); 

 pri porovnávaní 3 objektov určí objekt s najväčším zvoleným rozmerom a túto 

skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, 

najtenší, ....); 

 usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 2 - 4 objekty.  

 

7. Propedeutika množín – vytváranie súborov 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky vytvárania súborov: 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM 

Tabuľka 10 Propedeutika množín I 
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Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Zdravé potraviny - poznať, rozlíšiť a vyberať si zdravé potraviny 

Bezpečnosť cestnej premávky - poznať základné dopravné značky 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

Tabuľka 11 Propedeutika množín II 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch 

- rozoznať farby na obklopujúcich reáliách 

Dopravné prostriedky 
- poznať a rozlíšiť dopravné prostriedky podľa 

miesta pohybu (zem, voda, vzduch) 

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) 

a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, 

kváder, valec). 

- poznať, rozlíšiť niektoré rovinné a priestorové 

geometrické tvary, 

 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu PRÍRODA 

Tabuľka 12 Propedeutika množín III 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Ročné obdobia. - rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia 

Rastlinná a živočíšna ríša. 
- určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi 

rastlinnou a živočíšnou ríšou 

Zvieratá a živočíchy. 
- poznať, rozlíšiť niektoré domáce, lesné, exotické 

zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy 

Kvety. 

Stromy a kríky. 

- poznať, rozlíšiť niektoré kvety, 

- poznať, rozlíšiť niektoré stromy a kríky 

Živá a neživá príroda. - poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody 
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Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu KULTÚRA 

Tabuľka 13 Propedeutika množín IV 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Hračky a predmety. 

- vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo 

svojom okolí, 

- vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú 

z rôzneho materiálu, ktorý ma rôzny povrch, tvar, 

farbu, veľkosť, atď. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky vytvárania súborov:  

 rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť; 

 zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, 

veľkosť, materiál a pod.); 

  obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine; 

 v obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom; 

 v obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a 

vytvorí skupinu predmetov s daným počtom; 

 bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinu predmetov na 2 alebo 3 skupiny 

s rovnakým počtom; 

 bez zisťovania počtu rozdelí skupinu obrázkov na 2 s rovnakým počtom. 

 

8. Propedeutika množín – triedenie prvkov v súbore 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky triedenia prvkov v súbore: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM 

Tabuľka 14 Propedeutika množín V 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Zdravé potraviny. 
- poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé 

potraviny 
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Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

Tabuľka 15 Propedeutika množín VI 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Dopravné prostriedky. - poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, 

vzduch) 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, 

zostavovanie podľa kritérií. 

 

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) 

a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, 

kváder, valec). 

 - priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa 

určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť), 

 

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré 

rovinné a priestorové geometrické tvary, 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Problematike triedenia sa možno venovať aj v mnohých ďalších okruhoch a oblastiach 

ŠVP ISCED 0. Napríklad:  

o v tematickom okruhu JA SOM, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového 

štandardu „Zdravotný stav.“, môžeme aplikovať triedenie vo výkonovom štandarde 

– rozlíšiť a opísať stav zdravia a stav choroby; v rámci štandardu „Bezpečnosť 

cestnej premávky“ môžeme triediť dopravné značky; 

o  v tematickom okruhu ĽUDIA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového štandardu 

„Farby.“, môžeme triediť farby; v sociálno-emocionálnej oblasti, v rámci 

obsahového štandardu „Rozmanitosť ľudských vlastností“ sa môžeme venovať 

triedeniu pozitívnych a negatívnych charakterových vlastností; 

o  v tematickom okruhu PRÍRODA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahových 

štandardov „Ročné obdobia.“, „ Rastlinná a živočíšna ríša.“, „Zvieratá 

a živočíchy.“, „Domáce zvieratá.“, „Kvety.“, „ Stromy a kríky.“, „Huby.“, „Živá 

a neživá príroda“., môžeme triediť prírodniny, rastliny, živočíchy, huby a pod. 

podľa určitých kritérií (napr. podľa významu, výskytu); 

o  v tematickom okruhu KULTÚRA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového 

štandardu „Hračky a predmety“, môžeme triediť hračky a predmety podľa vopred 

stanovených kritérií a vlastností. 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky triedenia prvkov v súbore:  

 rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť; 
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 roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, 

materiál a pod.). 

 

9. Binárne relácie – porovnávanie v súboroch podľa počtu 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti ŠVP 

ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky porovnávania podľa počtu: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

Tabuľka 16 Binárne relácie II 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, 

zostavovanie podľa kritérií. 

 

-  priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa 

určitých kritérií, 

-určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v 

skupine 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky porovnávania podľa počtu: 

 rozumie pojmom: viac, menej, rovnako, veľa, málo, najviac, najmenej; 

 pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa zisteného 

počtu objektov v skupinách (do 10 prvkov v skupine); 

 bez zisťovania počtu pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej 

objektov. 

 

10. Číselné predstavy – pojem prirodzeného čísla 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti ŠVP 

ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky číselných predstáv: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

Tabuľka 17 Číselné predstavy 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, 

zostavovanie podľa kritérií. 

   

 

Číselný rad. 

-  priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu 

predmetov od 1 do 10, 

-určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov 

v skupine 

- počítať minimálne od 1 do 10. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Inovovaný Štátny vzdelávací program pre  predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa problematiky číselných predstáv: 

 rozumie týmto pojmom a symbolom: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 

deväť, desať, počet, dvojica; 

 vymenuje čísla od 1 po 10 tak, ako idú za sebou;  

 v obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 

10;  

 v obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine; 

 v obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom;  

 pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa zisteného 

počtu objektov v skupinách (do 10 prvkov); 

 v obore do 6 pomocou sluchu alebo hmatu určí počet predmetov v skupine a 

vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.  

 

11. Číselné operácie – propedeutika sčítania, odčítania, delenia 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky číselných operácií: 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA 

 
Tabuľka 18 Číselné operácie 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 

10. 

- vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade 

od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou 

s predmetmi a hračkami), 

Sociálno – emocionálna oblasť 

Delenie, pomoc, obdarovanie. - rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pozn. výkonový štandard – rozdeliť sa s niekým, môže viesť k formulácii úlohy ako napr. 

„Rozdeľ čokoládu na polovicu.“, čo však už patrí do propedeutiky zlomku. 

Problematiku číselných predstáv a operácii možno aplikovať vo všetkých okruhoch 

a oblastiach ŠVP ISCED 0. Napr.:  

o v tematickom okruhu JA SOM, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového 

štandardu „Elementárne základy práce s počítačom.“, vo výkonovom štandarde – 
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pracovať s detskými edukačnými programami; ďalej v rámci práce so skladačkami 

a stavebnicami; v kognitívnej oblasti „Rodina a jej členovia.“; 

o  v tematickom okruhu ĽUDIA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahových 

štandardov „Ľudské telo.“, „Zdravé potraviny.“ a „Dopravné prostriedky.“ môžeme 

priradzovať číslo k jednotlivým častiam ľudského tela,  k potravinám, či 

dopravným prostriedkom, môžeme sčítať, odčítať, deliť jednotlivé objekty 

v číselnom obore od 1 do 10; 

o  v tematickom okruhu PRÍRODA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahových 

štandardov „ Rastlinná a živočíšna ríša.“, „Zvieratá a živočíchy.“, „Domáce 

zvieratá.“, „Kvety.“, „ Stromy a kríky.“, „Huby.“, „Živá a neživá príroda“., 

môžeme určovať, kde je viac, kde menej objektov v skupinách napr. prírodniny, 

rastliny, živočíchy, huby a taktiež sčítať, odčítať  i deliť tieto objekty; 

o  v tematickom okruhu KULTÚRA, v kognitívnej oblasti, v rámci obsahového 

štandardu „Hračky a predmety“, v sociálno-emocionálnej „Knihy, písmená 

a číslice.“, môžeme aplikovať podobné úlohy ako v predchádzajúcich príkladoch. 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre  predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa propedeutiky číselných operácii: 

 rozumie týmto pojmom a symbolom: odobrať, pridať, oddeliť; 

 pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom; 

 pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa 

pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.  

 bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinku predmetov na 2 alebo 3 

skupinky s rovnakým počtom; 

 bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s 

rovnakým počtom. 

 

12. Výroková logika 

 

V ŠVP ISCED 0 (2008) sa explicitne nenachádza žiaden špecifický cieľ zameraný 

na propedeutiku výrokov. V profile absolventa predprimárneho vzdelávania sú zahrnuté 

tieto kognitívne kompetencie týkajúce sa výrokovej logiky: 

- uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie, ktorého základom je aj 

výroková logika (základy riešenia problémov),  
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- hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, 

čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách a názoroch (základy 

kritického myslenia)  (Šimčíková, Tomková 2014). 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa propedeutiky výrokov: 

 rozumie pojmom a spojeniam: je to pravda, nie je to pravda; 

 rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení; 

 naformuluje jednoduché tvrdenie. 

 

13. Prvky diskrétnej matematiky – zostavovanie podľa kritéria 

Formulácie obsahových a výkonových štandardov matematicko-logickej podoblasti 

ŠVP ISCED 0 (2008), ktoré sa týkajú problematiky zostavovania: 

 

Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA  

 
Tabuľka 19 Prvky diskrétnej matematiky 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

Kognitívna oblasť 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, 

zostavovanie podľa kritérií. 

-  priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa 

určitých kritérií, 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Problematiku zostavovanie môžeme aplikovať aj v ďalších obsahových štandardoch 

v danom okruhu. Napr.: 

o „Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch“, môžeme usporiadať 

zvolené farby na určených predmetoch; „Dopravné prostriedky“, môžeme 

usporiadať zvolené dopravné prostriedky (Šimčíková, Tomková 2014). 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

(https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf, 2015) vymedzuje nasledovné štandardy 

týkajúce sa propedeutiky diskrétnej matematiky: 

 rozumie pojmom a spojeniam - vzor, pravidlo;  

 pokračuje (aj spätne) vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej 

postupnosti obrázkov, v ktorej sa pravidelne menia dva rôzne objekty, ktoré sa 
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spolu vyskytujú maximálne 8-krát. Objekty môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia 

iba farbou či veľkosťou;  

 objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti; 

 vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 prvkov) alebo pravidla jednoduchú 

postupnosť objektov. 

 

1. 3 Praktické úlohy z matematiky 

 

Štúdia PISA (Program pre medzinárodné hodnotenie študentov, 2014), ktorá sa 

zameriava na testovanie funkčnej gramotnosti žiakov z hľadiska teórie celoživotného 

vzdelávania, sa realizovala na Slovensku prvýkrát v roku 2003. Cieľom štúdie je sledovať 

výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a prinášať návrhy na prípadné zmeny 

vo vzdelávacej politike (http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5, 2015). 

Z výsledkov medzinárodného testovania PISA, ktoré sa uskutočnilo minulý rok, 

vyplynulo, že viac ako polovica testovaných detí má problémy s riešením praktických 

úloh. Slovenskí žiaci sa v oblasti riešenia problémov ako aj v matematickej gramotnosti 

umiestnili pod priemerom vyspelých štátov OECD. Podľa správy, ktorú zverejnila PISA 

v krajinách, ktoré sa umiestnili na prvých miestach rebríčka, sa študenti neučia len 

požadované učebné osnovy, ale aj to, ako využiť problémy z bežného života na učenie sa a 

tvorivé hľadanie riešení.  

Odborníci sa zaoberajú skúmaním problému, či školy učia viac teoreticky ako pre 

život. Podľa Kanovskej (In: Balážová 2014) by škola mali u detí stimulovať logické 

myslenie a schopnosť hľadať rôzne možnosti riešenia problémov. Škola by mala vytvárať 

dostatok príležitostí na to, aby deti neboli postavené len pred algoritmické riešenia úloh, 

ale aby dostávali od pedagógov stimuly na riešenie neznámych zložitejších situácií, ktoré 

môžu mať viacero riešení a deti majú v danej situácii objaviť to najvhodnejšie. Petáková 

(In: Balážová 2014) zo Združenia samosprávnych škôl Slovenska upozorňuje, že praktické 

úlohy sa učia deti menej. Mnohí učitelia podľa nej hľadajú pre deti príklady z bežného 

života, ale na to aby sa s nimi  rozprávali o riešení nejakého problému, aby hľadali to 

najlepšie, zvažovali rôzne možnosti a potom argumentovali, majú učitelia málo času 

a priestoru. Žabka (In: Balážová 2014) je zástancom systému, ktorý deti učí rozmýšľať a 

informácie dávať do súvislostí. Zdôrazňuje, že je potrebná zmena direktívno-informačného 

učenia, pretože keď sa deti dostanú pred praktickú vec v živote,  nevedia si poradiť. Vo 

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5
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vyučovaní matematiky by sa mali deti stretávať s úlohami, ktoré majú viacero riešení, 

alebo riešenie nemajú (Balážová 2014). 

Takúto zmenu v matematickej edukácii so sebou prináša Štátny vzdelávací program 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015, s. 11) s účinnosťou od 1. 

septembra 2015, v ktorom sa okrem iného uvádza, že pri plnení hlavného cieľa v oblasti 

Matematika a práca s informáciami učiteľka „dáva deťom príležitosť stretávať sa aj 

s úlohami, ktoré nemajú riešenie, alebo majú viac riešení.“ 

Riešenie reálnych problémov použitím matematiky sa nazýva matematizácia 

reálnych situácií. Je to postup, kedy vytvoríme vhodný matematický model danej reálnej 

situácie a problému, ktorý máme vyriešiť, tento problém preformulujeme na matematickú 

úlohu, ktorú vyriešime a výsledok po vyskúšaní prenesieme späť do praxe. Matematizácia 

reálnych situácií sa v súčasnosti uplatňuje vo všetkých možných odvetviach (veda, 

technika, priemysel) a pri riešení najrôznejších praktických problémov. Pri výučbe 

matematiky by mali deti nahliadnuť i na toto pole matematických činností a nielen 

získavať informácie, ale i praktické poznatky a skúsenosti. Aj bežný život človeka či 

rodiny prináša niekedy potrebu zvládnuť nejaký problém s použitím matematiky. Ak 

chceme uplatniť svoje matematické znalosti v praxi, tak ich predovšetkým musíme mať, 

ale zároveň ich musíme vedieť aplikovať na riešenie praktických úloh, musíme sa naučiť, 

ako zvládnuť stratégiu tohto procesu, akými krokmi dospieť k vyriešeniu praktického 

problému (Trávníček 2013). 

 

 

1.3.1 Charakteristika pojmov „praktický“ a úloha 

 

Pojem praktický znamená: 

a) týkajúci sa životného konania, pôsobenia, podnikania, praxe, napr. praktický život, 

praktické cvičenie, praktické vyučovanie, praktická činnosť, praktický príklad 

(„Učíme sa pozerať na svet z praktickej strany.“); 

b) týkajúci sa osoby, šikovný, obratný pri vykonávaní niečoho, napr. praktický človek; 

c) týkajúci sa veci, účelná, dobre použiteľná, napr. praktický dar, praktický nábytok 

(Slovník slovenského jazyka 1963). 

Slovník cudzích slov (Kraus a kol. 2005) vymedzuje prídavné meno praktický 

v štyroch významoch: 
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1. taký, ktorý je vo vzťahu k praxi, vyplývajúci z praxe, založený na praxi 

(opozitom k slovu praktický je v tomto prípade pojem teoretický), napr. 

praktický život; praktické skúsenosti, praktický výcvik; praktický význam 

pre prax; školské praktické cvičenia; 

2. reálny, skutočný, uskutočniteľný, faktický; napr. praktická kapacita je malá; 

3. človek majúci pochopenie pre skutočnosť, vynachádzavý v konaní, vhodne 

využívajúci okolnosti, napr. praktický človek; praktická povaha; 

4. vec dobre slúžiaca svojmu účelu, dobre použiteľná, vhodná, účelná, napr. 

praktický darček, praktická farba. 

Nad termínom praktický sa v podobných významoch ako Kraus zamýšľa aj 

Paulička a kol. (2005) a objasňuje ho ako týkajúci sa veci, a to vhodný, účelný, dobre 

použiteľný; ďalej týkajúci sa človeka, jeho povahy alebo konania, čiže obratný v konaní 

a s pochopením pre skutočnosť. V ďalšom bode upriamuje pozornosť na slovo praktický 

vo význame majúci vzťah k praxi, založený na nej, alebo z nej vyplývajúci, napr. praktická 

skúsenosť a v neposlednom rade praktický ako synonymum slov skutočný, reálny. 

Ivanová – Šalingová (1993) vymedzuje tri významy slova praktický, z toho dva sú 

vhodné pre potreby pedagogickej teórie a praxe: 

1. praktický ako vhodný, účelný pre prax, pre dennú potrebu; osvedčený 

v praxi; vyhovujúci praxi; 

2. praktický ako človek majúci zmysel pre prax, pre vhodnosť a pre účelnosť 

vecí; ďalej v zmysle šikovný, vynaliezavý, zručný, vynachádzavý. 

V Slovníku slovenského jazyka (1964) sa slovo úloha uvádza v týchto významoch: 

a) čo treba, čo sa má vykonať, istá činnosť ako povinnosť, poslanie, napr. splniť 

úlohu, poveriť niekoho nejakou úlohou, zadať si úlohy a pod.; 

b) funkcia, hodnosť, postavenie, napr. úloha veliteľa, vedúca úloha strany a pod.; 

c) zobrazenie, stelesnenie postavy v divadelnej hre alebo vo filme, rola, napr. hrať 

hlavnú, titulnú úlohu a pod., tiež v zmysle „hrať dôležitú, významnú úlohu 

v živote“ (o niekom, kto má rozhodujúci význam) a v zmysle „dohrať svoju úlohu“ 

(stať sa bezvýznamným, prestať mať význam); 

d) školská práca uložená ako cvičenie alebo skúška, napr. školská úloha, domáca 

úloha, napísať úlohu, naučiť sa úlohu; 

e) niečo na rozriešenie, napr. matematická úloha, konštrukčná úloha, vyriešiť nejakú 

úlohu a pod. 
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Pojem úloha sa vyskytuje v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) taktiež 

v piatich významoch: 1. ako povinná činnosť, to, čo treba vykonať, isté poslanie, napríklad 

štátna úloha, výrobná úloha, výskumná úloha; 2. funkcia, postavenie, napr. mať vedúcu 

úlohu v skupine; 3. stvárnenie divadelnej alebo filmovej postavy, rola, napr. hrať hlavnú 

úlohu, aj v prenesenom význame – mať rozhodujúce postavenie; 4. školská práca, napr. 

písať domácu úlohu; 5. niečo určené na riešenie, napr. matematická úloha, šachová úloha. 

Ďalej sa vyskytuje slovo úloha vo význame mať úlohu, klásť za úlohu a vo význame hrať 

veľkú úlohu, významnú úlohu; s predložkou v genitíve vyjadruje funkciu alebo zaradenie, 

napr. vystupoval v úlohe hostiteľa (ako hostiteľ). 

 

1.3.2 Vymedzenie termínu praktické úlohy 

 

Piovarčiová a Bagalová (2005) konštatujú, že praktické úlohy sú jednou z metód 

hodnotenia rozvoja životných zručností. Deti samostatne uskutočňujú istú zmysluplnú 

aktivitu užitočnú pre život, a tým cielene využívajú a rozvíjajú svoje zručnosti, zároveň 

zobrazujú úroveň ich zvládnutia v reálnom svete. Praktické úlohy sú spravidla súčasťou 

dlhodobého programu rozvoja životných zručností, ktorý sa najčastejšie realizuje celý 

školský rok. Dôležitou súčasťou takýchto aktivít je reflexia, čiže spätný pohľad na to, čo 

sme zrealizovali, čo sme sa naučili, pozorovali, cítili, aké životné zručnosti a vedomosti 

sme použili, či nepoužili.  

Podľa Nezvalovej (2006) patria praktické úlohy do špecifickej kategórie medzi 

úlohami, a to sú úlohy problémové, ktorých riešenie patrí v poslednom období k hlavným 

vzdelávacím cieľom edukácie vo všetkých vyspelých krajinách. Problémovými úlohami 

môžu byť otázky, príklady, praktické úlohy a iné. Riešenie týchto úloh rozvíja schopnosť 

riešiť situácie, v ktorých sa prelínajú prvky a pojmy z rôznych oborov, rôzne spôsoby 

riešení alebo situácie bežného života. Pri príprave úloh musí vybrať učiteľ také, ktoré 

zodpovedajú vyspelosti detí, t.j. ich predchádzajúcim skúsenostiam, vedomostiam 

a schopnostiam, aby ich mohli využiť v nových situáciách. 

Medzi aktivizujúce vyučovacie metódy patrí riešenie problémových úloh, ktoré 

v oblasti spôsobu činnosti majú predovšetkým praktický charakter, v prevažnej väčšine 

prípadov sú to praktické úlohy. Ako príklad týchto úloh uvádza Zormanová (2014) 

fyzikálne alebo matematické počtové úlohy alebo úlohy na overenie, zostrojenie a pod. 
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Rakoušová (2009) vo svojej odbornej pedagogickej publikácii ozrejmuje myšlienky  

Deweya, ktorý v 30. rokoch 20 st. položil teoretické základy tzv. učenia v činnosti. Podľa 

Deweya má byť dieťa v strede diania a nikdy nesmie byť len pasívnym poslucháčom. 

Poznatky a vedomosti majú podľa neho význam len v kontexte problémových situácií 

a uplatňujú sa len ako nástroje pri ich riešení. Preto za základnú metódu získavania 

poznatkov považuje praktickú činnosť a experimentáciu. Deti riešia praktické problémové 

úlohy a súčasne sa tým učia, pretože pri takejto činnosti uplatňujú rôzne informácie z 

okolia, vlastné názory a riešenia. Činnosť musí byť užitočná, pretože učenie a prax sú 

prepojené v jedinečný proces. 

Aj pedagogika Montessori zdôrazňuje dôležitosť praktických cvičení pre vývin 

dieťaťa. Pojem praktický znamená základný, užitočný a účelný pre život. Podľa 

Bodnárovej (2005, s. 125) „cvičenia praktického života zahŕňajú v sebe činnosti, ktoré 

patria k bežnému životu ľudí a dieťa ich bude dlho potrebovať. Ich základný význam 

spočíva v spätosti s rodinou a činnosťami každodenného života ľudí.“  

Praktické cvičenia umožnia dieťaťu naučiť sa, ako vykonávať životné činnosti 

cieľavedomým spôsobom. Zmyslom a cieľom tzv. „Practical Life“ je pomáhať dieťaťu, 

aby získalo kontrolu nad svojou činnosťou, nezávislosť a schopnosť prispôsobiť sa 

spoločnosti a orientovať sa v nej. Praktické životné úlohy tiež umožňujú efektívne rozvíjať 

intelekt a koncentráciu dieťaťa,  následne majú vplyv na rozvoj jeho logického myslenia. 

Dôvodom pre zaradenie praktických úloh do predprimárnej edukácie je prirodzený záujem 

detí o činnosti, ktoré zažili, s ktorými sa bežne stretávajú vo svojom živote. Popritom je 

veľmi dôležité, aby si dieťa v praktických činnostiach vyvíjalo vlastné spôsoby realizácie 

konkrétnych aktivít (http://www.infomontessori.com/  2014). 

Deti sa v škole stretávajú prevažne s dobre definovanými problémami, ktoré 

dostávajú so všetkými informáciami potrebnými k ich riešeniu. Praktické úlohy sú naproti 

tomu obvykle nepresne definované, jedinec je nútený najprv problém sám definovať. 

Spravidla zistí, že mu chýbajú podstatné informácie k pochopeniu problému či jeho 

vyriešeniu, preto si ich musí samostatne vyhľadať. Praktické problémy môžeme riešiť 

rôznymi spôsobmi, medzi ktorými si musíme vybrať. Riešenie praktických úloh 

predpokladá väčšiu iniciatívu a samostatnosť než riešenie jasne definovaných školských 

učebných úloh. Uvedené rozdiely vysvetľujú, prečo sa mnohým vynikajúcim študentom 

v praktickom živote príliš nedarí (Blatný a kol. 2010). 
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1.3.3 Praktické úlohy v matematickej edukácii  

 

Pavlisová (2008) upriamuje pozornosť na prístup k matematike v súčasnom 

modernom živote, ktorý si vyžaduje, aby bol jedinec schopný aktivizovať svoje 

matematické kompetencie na riešenie problémov, s ktorými sa v živote stretne. V mnohých 

situáciách reálneho života nie je pre jedinca jasné, či mu použitie matematických 

poznatkov umožní ich efektívne riešenie. Pre človeka je dôležité dať problém do takej 

podoby, v ktorej sa ukáže užitočnosť matematiky. Je preto potrebné podnietiť matematickú 

edukáciu v škole tak, aby kládla dôraz na procesy spojené s riešením problémov v kontexte 

reálneho života. Takto bude jedinec lepšie vybavený na používanie svojich matematických 

vedomostí a zručností počas svojho života. Bude teda matematicky gramotný. 

„Matematická gramotnosť sa sústreďuje na schopnosť používať svoje matematické 

poznatky pri ujasnení si problémov reálneho sveta a pri realizácii úloh vyplývajúcich 

z riešenia takýchto problémov“ (Pavlisová 2008, s. 6). 

Hejný (In: Kolláriková, Pupala 2010) upozorňuje, že izolovanosť „Sveta čísel od 

Reálneho sveta“ je zhubná. Spôsobuje to, že jedinec síce vie narábať s číslami, ale nevie 

ich používať v živote. Spojitosť „Sveta čísel“ s reálnym svetom je nevyhnutná na 

pochopenie kľúčových pojmov aritmetiky. V tradičnom vyučovaní dochádza často práve 

k takejto izolovanosti, čím sa oslabuje schopnosť jedinca chápať náročnejšie matematické 

pojmy a riešiť slovné úlohy. 

Trávníček (2013) vidí hlavný zmysel výučby úloh s praktickými námetmi v tom, 

aby si deti uvedomovali spojenie matematiky a praxe a to jednak formou motivácie 

matematickej látky praktickou potrebou a jednak riešením úloh s praktickými námetmi, čo 

by malo viesť k vypestovaniu schopnosti riešiť určitý okruh praktických úloh. Tým sa 

nepriamo zoznamujú aj s problémami, ktoré sa v niektorých úsekoch praxe vyskytujú. 

Samozrejme že sa musia používať úlohy vhodné po každej stránke. Pri voľbe obsahu 

a formulácie sa riadime nasledovnými zásadami: 

1. Úloha má byť organickou súčasťou matematickej edukácie. 

2. Úloha má byť formulovaná optimálne čo do dĺžky, zrozumiteľnosti 

a primeranosti veku i schopnostiam dieťaťa. 

3. Použitie praktických pojmov má byť funkčné a z praktického hľadiska má 

súvisieť s riešeným problémom. 

4. Pojmy a údaje majú byť použité v správnom význame z hľadiska praxe, z ktorej 

úloha plynie a pravdivo o nej vypovedať. 
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5. Majú sa používať pojmy a situácie, ktoré sú žiakom známe alebo také, ktorých 

vysvetlenie a pochopenie výrazne neprekročí rámec riešenej úlohy. 

6. Úloha má byť z matematického hľadiska správne formulovaná, použitie 

praktických pojmov nemá byť na úkor matematickej presnosti. 

7. Situácia, ktorú úloha navodzuje, nemá byť špekulatívna, ale v zhode s praxou; 

i keď podľa miery abstrakcie môže túto prax odrážať zjednodušene, má byť 

v rámci danej abstrakcie možná. 

8. Problém, ktorý sa v úlohe rieši, má byť nielen prakticky možný, ale aj užitočný, 

jeho riešenie má prehĺbiť poznanie reality. Má to byť teda problém , aký sa 

v praxi skutočne rieši, i keď môže odrážať prax zjednodušene. 

9. Úloha by mala v deťoch podnietiť záujem o príslušný praktický problém 

a o jeho riešenie. 

10. Úlohy okrem svojho prvoplánového účinku pôsobia svojím vstupom do reality 

i nepriamo. Niektoré poznatky a pocity sa ukladajú v mysli detí, aj keď si to 

neuvedomujú a v rôznych súvislostiach ovplyvňujú ich myslenie a konanie. 

Toto pôsobenie sa má podľa možnosti predvídať. 

Delenie praktických slovných úloh podľa Trávníčka (2013): 

A. Základné úlohy – slovné úlohy, ktoré vychádzajú z praxe. Ich zdrojom 

a inšpiráciou pre obmeny sú učebnice matematiky, zbierky úloh, metodické 

príručky a pod. učiteľ si musí dávať pri výbere pozor, aby išlo skutočne 

o praktické úlohy z matematiky. 

B. Umelé úlohy – matematické úlohy ozdobené praktickými kulisami, na 

základe ktorých vznikajú nereálne (umelé) situácie. Používajú sa na 

precvičovanie matematickej látky. Napr. pri preberaní geometrických 

útvarov použijeme namiesto abstraktnej makety ihlanu strechu veže. 

C. Aktuálne úlohy – od základných sa líšia tým, že reagujú na zmeny v praxi 

a nemajú preto dlhú životnosť, rýchle starnú a postupne strácajú svoju 

aktuálnosť. Nenájdeme ich v žiadnych učebniciach a zbierkach. Ich účelom 

je ukázať deťom, že matematika im môže pomôcť orientovať sa 

v súčasných problémoch. Aktuálne úlohy sa týkajú napr. športových 

udalostí (výkonov v športe), prírodných úkazov (zrážky, teploty), údaje 

o úrode, kozmickom výskume atď. prostredníctvom týchto úloh by sa mali 

deti oboznamovať s problémami života v spoločnosti (vývoj cien, 

nezamestnanosť, mzdy a pod.). 
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D. Cvičné úlohy – sú zamerané na precvičovanie prebraného učiva a určité 

praktické rekvizity sú pridané len na oživenie úlohy. Napr. „V košíku mám 

8 jabĺk, 2 jablká zjem. Koľko mi ostane?“ Cvičné úlohy by si mal vedieť 

každý učiteľ vytvoriť pri príprave na edukáciu, ale aj priamo na vyučovaní. 

E. Motivačné úlohy – slúžia ako motivačný stimul pri výučbe. Praktické pojmy 

by nemali príliš komplikovať prístup k matematickej výučbe. Učiteľ musí 

v danom prípade zvážiť ako významná je táto úloha pre prax a či dokáže 

efektívne  podnietiť záujem edukantov o osvojovanie vedomostí. 

F. Zábavné úlohy – úlohy, ktoré sú zábavné svojim zadaním, riešeným 

problémom alebo výsledkom. Význam týchto úloh je nesporný pre 

podnecovanie záujmu žiakov o matematiku. Praktické pojmy tu bývajú len 

pozadím. Môžeme sa stretnúť so zábavnými úlohami základnými, umelými 

a pod. zábavnosť je však pojem relatívny; matematická úloha, ktorá je pre 

niekoho zábavná, môže iného človeka nudiť. Za zvláštny prípad 

považujeme úlohy zaujímavé, resp. zvlášť zaujímavé a neobvyklé, ktorých 

zábavnosť spočíva v tom, že dieťa je zvedavé na výsledok a baví ho 

prepracovávať sa k nemu. 

G. Historické úlohy – úlohy, prostredníctvom ktorých poznávame problémy 

ľudí z inej doby, podmienky ich života a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


