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ABSTRACT. At the Faculty of Education of University of Prešov in the study Pre-school and 
Elementary Education is the sekond stage study carried out a study program Primary 
School Education. Geometry with Didactics is a part of the mathematical education.  

1 Úvod 

Súčasťou matematickej prípravy budúcich učiteľov pre primárny stupeň škôl je tiež 
geometria. V posledných rokoch sa aj táto časť vzdelávacieho procesu realizuje s podporou 
e-learningu. Viacročné skúsenosti ukazujú, že elektronická podpora matematickej edukácie 
je efektívnou súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov pre primárny stupeň vzdelávania. 
Vyučovanie geometrie prostredníctvom nástrojov dynamickej geometrie v kombinácii s 
interaktívnou tabuľou nadobúda dôležité postavenie vo vyučovacom procese. E-
vzdelávanie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy a prispieva k 
rozvíjaniu matematickej a príslušnej odborovodidaktickej kompetencie budúceho učiteľa. 

2 Geometria s didaktikou  

Odborná geometrická príprava budúcich učiteľov pre primárny stupeň vzdelávania, 
doplnená aj o didaktickú interpretáciu učiva na 1. stupni základných škôl, je 
v podmienkach Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove realizovaná najmä 
prostredníctvom predmetu Geometria s didaktikou. V tejto disciplíne je výučba 
uskutočňovaná v dvoch rovinách:  
1) ako prezenčný predmet s časovou dotáciou 1 hodina prednáška a dvojhodinový 

seminár v dennej forme štúdia, 
2) ako elektronický podporný kurz spracovaný v LMS Moodle. 

Tieto dve súčasti pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov v oblasti elementárnej 
geometrie sa navzájom dopĺňajú.  

Cieľom predmetu Geometria s didaktikou je systematizovať vedomosti z geometrie 
získané počas školského vzdelávania a doplniť ich o nové poznatky, pozitívne 
ovplyvňovať postoje študentov ku geometrii a získať schopnosť didakticky interpretovať 
poznatky z geometrie do vyučovania geometrie v primárnej škole. To všetko má smerovať 
k rozvíjaniu gramotnosti študentov v geometrickej oblasti a k rozvíjaniu ich didaktických 
zručnosti. 
Prezenčná výučba predmetu je štruktúrovaná do nasledujúcich tematických oblastí: 

1. Základné geometrické útvary a ich vlastnosti. Znázorňovanie geometrických 
útvarov. 

2. Binárne relácie a operácie v geometrii. 
3. Miera geometrických útvarov. 
4. Geometria ako veda a jej miesto v školskej matematike. 
Elektronický kurz v LMS Moodle je rozdelený do tematických okruhov. Po úvodnom 

prihlásení sa do kurzu má študent k dispozícii informačný list (obsahuje všetky potrebné 
informácie pre úspešné absolvovanie predmetu), diskusné fórum (nástroj slúžiaci na 
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odbornú diskusiu k predmetu), blok obsahujúci potrebnú pedagogickú dokumentáciu 
súvisiacu s vyučovaním geometrie na primárnom stupni vzdelávania a blok ponúkajúci 
voľne dostupné nástroje dynamickej geometrie. 

 

 
 
Všetky témy spracované v elektronickom kurze majú nasledovnú štruktúru: 

• Teoretické východiská – pdf dokument, ktorý obsahuje spracovanie vybraných 
elementov z odbornej geometrie. 

• Doplnkové študijné materiály – ďalšie zdroje slúžiace na štúdium predmetnej 
problematiky. Obsahujú odkazy na už vytvorené materiály dostupné 
prostredníctvom internetu, videá a iné materiály spracované tútormi kurzu. 

• Cvičenia – dokument obsahujúci zadania úloh odporúčaných na samostatnú prácu. 
• Didaktická interpretácia – pdf dokument, v ktorom je spracovaná interpretácia 

teoretických východísk (elementy z odbornej geometrie) do problematiky 
matematického vzdelávania na primárnom stupni. 

• Cvičný test – nástroj systému Moodle, ktorý umožňuje vytvorenie didaktického 
testu zameraného na autoevalváciu štúdia. Umožňuje vytvorenie spätnej väzby 
o úrovni zvládnutia danej problematiky prostredníctvom elektronického 
autokorektívneho on-line testu.  

Tematická oblasť Základné geometrické útvary a ich vlastnosti je v elektronickom kurze 
rozčlenená do týchto tematických okruhov: 

• Axiomatická výstavba geometrie. Základné a odvodené pojmy euklidovskej 
geometrie. 

• Trojuholník, štvoruholník, mnohouholník 
• Kružnica a kruh 
• Telesá a ich siete 
• Množiny bodov daných vlastností 

Tematická oblasť Binárne relácie a operácie v geometrii je v elektronickom kurze 
rozčlenená nasledovne: 
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• Vzájomné polohy bodov, priamok a rovín v priestore 
• Geometrické zobrazenia 

Tematická oblasť Miera geometrických útvarov má v elektronickom kurze tieto okruhy: 
• Miera úsečky. Miera uhla 
• Miera rovinného útvaru 

Tematický oblasť Geometria a jej miesto v školskej matematike je v elektronickom kurze 
inkorporovaná do každej lekcie najmä prostredníctvom odkazu Didaktická interpretácia. 

V nasledujúcej časti uvádzame ukážky spracovania jednotlivých elementov z geometrie 
v elektronickom kurze s popisom ich obsahovej náplne. 

 
V tejto lekcii je spracovaná problematika venovaná základným pojmom (bod, 

priamka, rovina) a odvodeným pojmom (úsečka, polpriamka, lomená čiara, konvexná a 
nekonvexná množina, polrovina, uhol). Problematike axiomatickej výstavby geometrie sa 
venujú odkazy Axiomatika geometrie, Neeuklidovská geometria – sférická, Neeuklidovská 
geometria – eliptická. 

Didaktická interpretácia obsahuje zavedenie pojmov rovná a krivá čiara, otvorená a 
uzavretá lomená čiara, bod, priamka, polpriamka, úsečka vo vyučovaní matematiky na 1. 
stupni ZŠ. Prezentovaná je aj metodika zavedenia pojmov bod, úsečka, stred úsečky, 
polpriamka, priamka a typy úloh v jednotlivých ročníkoch.  

 
Druhá lekcia je venovaná axióme rovnobežnosti; reláciám incidencie, inklúzie, 

rovnobežnosti; vzájomným polohám geometrických útvarov v priestore (bod – bod, bod – 
priamka, bod – rovina, priamka – priamka, priamka – rovina, rovina – rovina); kritériu 
rovnobežnosti priamky a roviny, kritériu rovnobežnosti dvoch rovín; relácii kolmosti 
(pravý uhol, kolmé priamky, kolmosť priamky a roviny, kritérium kolmosti priamky 
a roviny, kritérium kolmosti dvoch rovín). 

Didaktická interpretácia zahŕňa problematiku vzájomnej polohy geometrických 
útvarov (bod, priamka, úsečka) v rovine vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ; 
kolmosť priamok vo vyučovaní matematiky; metodiku  rysovania kolmých priamok; 
rysovanie pravouhlých štvoruholníkov s využitím kolmosti (podľa ŠVP ISCED1 táto 
problematika nemusí byť zaradená na 1. stupeň ZŠ). 
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Teoretická časť tretej lekcie sa venuje vymedzeniu pojmov trojuholník, štvoruholník, 

mnohouholník, ich vlastnostiam a klasifikácii.  
Didaktická rovina obsahuje propedeutiku pojmu trojuholník vo vyučovaní 

matematiky na 1. stupni ZŠ; metodiku zavedenia pojmu trojuholník, vlastnosti a metodiku 
rysovania trojuholníka. Spracovaná je aj propedeutika pojmov štvorec, obdĺžnik a 
mnohouholník vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ; metodika zavedenia pojmov 
štvorec a obdĺžnik;  ich vlastnosti a metodika rysovania. 

 
V lekcii Kružnica a kruh sú teoretické východiská venované definícii pojmov 

kružnica a kruh; zhodnosti kružníc (kruhov); sústredným kružniciam; častiam kružnice a 
kruhu (kružnicový oblúk, kruhový výsek, kruhový odsek); vzájomnej polohe priamky 
a kružnice (nesečnica, dotyčnica, sečnica, tetiva) a vzájomnej polohe dvoch kružníc. 

Didaktická interpretácia zahŕňa propedeutiku pojmov kružnica a kruh vo vyučovaní 
matematiky na 1. stupni ZŠ; metodiku zavedenia pojmov kružnica a kruh, ich vlastnosti 
a metodiku rysovania. 

 
Táto téma obsahuje spracovanie nasledovných elementov: guľová plocha, guľa, 

polpriestor, vrstva, hranolový priestor, hranol (vlastnosti hranola, typy hranolov), ihlanový 
priestor, ihlan (vlastnosti ihlana, typy ihlanov), valcový priestor, valec (vlastnosti valca), 
kužeľový priestor, kužeľ (vlastnosti kužeľa), sieť telesa, siete jednotlivých telies. 

Didaktická interpretácia pozostáva z oblastí: priestorové útvary vo vyučovaní 
matematiky na 1. stupni ZŠ; kocka – model, sieť kocky, stavby z kociek. 
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V tejto časti je vymedzený pojem množina bodov daných vlastností a definované 

geometrické útvary ako množiny bodov daných vlastností (úsečka, polpriamka, polrovina, 
trojuholník, kružnica, kruh, polpriestor, guľová plocha, guľa, os úsečky, os uhla, osi 
rôznobežiek, os pása rovnobežiek, množina všetkých bodov roviny v danej vzdialenosti od 
priamky, Talesova kružnica). 

Didaktická interpretácia je zameraná na geometrické útvary, ktoré je možné definovať 
ako množiny bodov daných vlastností – úsečka, polpriamka, trojuholník, kružnica, kruh, 
guľa – s poukázaním na ich odlišné zavedenie vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ; 
na základné vlastnosti a rysovanie daných rovinných geometrických útvarov.  

 
Lekcia je venovaná zhodnosti úsečiek (relácia zhodnosti úsečiek, prenášanie úsečiek, 

porovnávanie úsečiek, grafický súčet úsečiek, grafický rozdiel úsečiek, násobok úsečky); 
zhodnosti uhlov a trojuholníkov (vety o zhodnosti trojuholníkov); základným vlastnostiam 
geometrického zobrazenia (samodružný bod, inverzné zobrazenie, involutórne zobrazenie); 
zhodnému zobrazeniu (definícia, zhodnosť geometrických útvarov); zhodným zobrazeniam 
v rovine (osová súmernosť, stredová súmernosť, otočenie, posunutie); podobným 
zobrazeniam v rovine a podobnosti trojuholníkov. 

V didaktickej interpretácii je pozornosť venovaná metodike, ako sa vo vyučovaní 
matematiky na 1. stupni ZŠ určuje, že dva geometrické útvary sú zhodné; propedeutike 
grafického súčtu, rozdielu úsečiek a násobku úsečky; propedeutike zhodných a podobných 
zobrazení v rovine. 
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V dokumente teoretické východiská je spracovaná problematika: 

•  Miera úsečky – definícia  
• vlastnosti miery úsečky  
• jednotková úsečka  
• jednotky dĺžky – základná jednotka, odvodené jednotky 

• Trojuholníková nerovnosť  
• Vzdialenosť geometrických útvarov  

• dvoch bodov  
• bodu a geometrického útvaru  
• dvoch geometrických útvarov  

• Obvod geometrických útvarov  
Didaktická interpretácia tejto problematiky ma nasledujúcu štruktúru: 

• Metodika zavedenia dĺžky úsečky.  
• Jednotky dĺžky a ich postupné zavádzanie v matematike na 1. stupni ZŠ.  
• Premieňanie jednotiek dĺžky.  
• Propedeutika pojmu obvod.  
• Metodika zavedenia pojmu obvod rovinného útvaru (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, 

mnohouholník).  

 
V ďalšej lekcii sú teoretické východiská zamerané na tieto elementy: 

• Merateľný útvar v rovine  
• Miera rovinného útvaru – definícia  

• vlastnosti miery rovinného útvaru  
• jednotkový útvar  
• jednotky obsahu  

• Jordanova teória miery  
• Obsah rovinných útvarov   

Ich didaktická interpretácia obsahuje túto problematiku: 



IVETA SCHOLTZOVÁ – MAREK MOKRIŠ  
 

 34 

• Propedeutika pojmu obsah rovinného útvaru vo vyučovaní matematiky na 1. stupni 
ZŠ.  

• Metodika zavedenia pojmu obsah rovinného útvaru - štvorec, obdĺžnik, 
mnohouholník, trojuholník.  

Posledné časti kurzu sú venované problematike seminárnej práce (zadanie seminárnej 
práce, pokyny na jej vypracovanie a odovzdanie, šablóna dokumentu), testu (súčasť 
priebežného hodnotenia, ktorá prebieha prezenčne – dokument obsahuje obsahové 
zameranie testu a pokyny) a ostatný dokument obsahuje formuláciu otázok k ústnej časti 
skúšky (záverečné hodnotenie z predmetu). 

 

3 Záver 

Na základe našich skúsenosti ([1], [2], [7] ) aj skúseností kolegov ([3], [4], [5], [6], 
[8]) sa ukazuje, že prezenčná forma štúdia doplnená elektronickým kurzom spracovaným 
napr. v prostredí LMS Moodle, je vhodnou kombináciou pre efektívnu prípravu budúcich 
učiteľov pre primárne vzdelávanie aj v oblasti elementárnej geometrie. 
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