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Cíl:    Zažít matematiku jinak. Vyzkoušet Hejného metody i venku.
Čas:   10–60 min
Věk:   první stupeň ZŠ
Místo:   okolí školy
Období:  celoročně
Pomůcky:  přírodniny, křída, fixy, kolíčky, provázky, nůžky, papíry

7  HEJNÉHO METODA 1. + 2. tř

KROKOVÁNÍ 

Krokovací pás lze nakreslit křídou na chodník nebo 
vytvořit pomocí špalíčků, dlaždic, položeného žebříku 
atd. Nejprve jde o synchronizaci pohybu a zvuku, proto 
zpočátku pracujte raději bez čísel. Můžete jen označit 
startovní pole a poté označit střídající se barvy (sudá/
lichá). Dětem nevysvětlujte význam barev, ani prostor 
před startovacím polem, kde mohou být záporná čísla. 
Děti na to časem přijdou samy (aha efekt), a tím zažijí 
radost z vlastního úspěchu.

VELKÝ AUTOBUS

Vymyslete autobusu novou trasu venku. Hledejte nové 
zastávky. Na školní zahradě. V lese. V parku. Můžete 
si vytvořit malé autobusy, cedulky s názvy zastávek 
nebo i velký kartónový autobus. Jde to rychle a děti 
výroba i jízda baví.

TIP: Zahrajte si autobus reálně. (Například ve Vrchlabí 
se podařilo třídě a rodičům uspořádat autobusovo-
matematický výlet.)

TIP: Více inspirace, jak na autobus venku najdete  
v lekci 9 níže.

MALÝ AUTOBUS

Pokud nemůžete mít velký autobus, vytvořte si malé 
pro menší cestující. Vytvořte nové cestující z kamínků, 
klacíků, mušlí. Pak stačí projíždět domluvenou trasu.

SCHODY

Schody dovolují pracovat s číslem jako s adresou/pozicí: 
„Postav se na trojku.“ U krokování jde hlavně o proces: 
„Jdi tři kroky, začni teď. Jedna, dvě, tři.“ Schody lze 
vyzkoušet na reálných schodech. Doporučujeme označit 
tečkami (jako na kostce) raději než čísly (objevení 
číslice profesor Hejný doporučuje odložit, důležitější 
je vytváření a upevňování PŘEDSTAV málopočetných 
množin než znalost číslic). Hry, které rozvíjejí práci 
s číslem jako pozicí:

– Hoďte ve skupině 20krát kostkou. Které číslo padlo  
 nejčastěji? 
– Zaznamenejte na schody pomocí kamínků nebo  
 klacíků.
– Číslo jako adresa se používá také u skákacího  
 panáka a podobných her, které se dobře hrají venku  
 na chodníku.
– Vymysli novou skákací hru pro ostatní. Formuluj  
 pravidla. Nakresli ji.


