
 

Bratislava 
2007 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave 
Ševčenkova 11, P. O. BOX 58, 850 05 Bratislava 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUCHOVO POSTIHNUTÝ ŽIAK 
A MATEMATIKA 

 
ZBORNÍK 

 

 

 

 

 

 

v spolupráci 

s občianskym združením Svet ticha 
pri Základnej škole pre sluchovo postihnutých Hrdličkova 17 v Bratislave 



METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM 
BRATISLAVSKÉHO KRAJA V BRATISLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostavovate ľ: RNDr. O ľga Minárová a kol. 
 
 
 
 
 

SLUCHOVO POSTIHNUTÝ ŽIAK 
A MATEMATIKA 

 
ZBORNÍK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 2007 

v spolupráci 

s ob čianskym združením Svet ticha 
pri Základnej škole pre sluchovo postihnutých  



SLUCHOVO POSTIHNUTÝ ŽIAK A MATEMATIKA. ZBORNÍK  

 

ZOSTAVOVATEĽ: RNDr. OĽGA MINÁROVÁ a kol. 

 
 
 
 
Vydalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave v spolupráci 
s občianskym združením Svet ticha pri Základnej škole pre sluchovo postihnutých 
Hrdličkova 17 v Bratislave za finančnej podpory Medzinárodného vyšehrádskeho fondu 
(www.visegradfund.org) - 1. vydanie. 
 
 
 
Recenzenti: Mgr. Mária Juranová 
 Mária Kozlíková 
 
 
 
 
Všetky práva vyhradené v zmysle autorského zákona. Toto dielo ani žiadnu časť nemožno 
reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv a autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave 
Ševčenkova 11, P. O. Box 58, 850 05 Bratislava 55 
http://www.mcmb.sk 



3 

TEÓRIA 

KOMPARATIVNÍ STUDIE DOSAŽENÝCH VÝUKOVÝCH CÍL Ů V MATEMATICE  
ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A ŽÁK Ů BĚŽNÉ ŠKOLY......................................4  

MATEMATIKA A POSUNKOVÝ JAZYK....................... ....................................................12 

ŠPECIFICKÉ KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI NEPOČUJÚCICH STREDOŠKOLÁKOV....18  

VEDOMOSTNÁ ÚROVEŇ ŽIAKOV Z MATEMATIKY PO UKON ČENÍ 1. STUPŇA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH .......... ...................................23 

Z PRAXE 

ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH RO ČNÍKOV SÚŤAŽE.....................31 

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY, POZNÁVACÍ PROCES A MONITOR   
U SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV ..................... ..................................................35 

SLUCHOVO POSTIHNUTÉ DIEŤA PREDŠKOLSKÉHO VEKU A ROZVÍJANIE 
MATEMATICKÝCH PREDSTÁV V (ŠPECIÁLNEJ) MATERSKEJ ŠKO LE. ....................44 

OSVOJOVANIE MATEMATICKÝCH POZNATKOV A ICH VPLYV NA ČÍTANIE 
S POROZUMENÍM U SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ......................................................48 

SKÚSENOSTI Z VYUČOVANIA MATEMATIKY SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ............ 51 

ZOPÁR POSTREHOV Z VYUČOVANIA MATEMATIKY SLUCHOVO  
POSTIHNUTÝCH ..............................................................................................................55 

...AJ NEPOČUJÚCI MÔŽU ŠTUDOVAŤ MATEMATIKU........................................ ..........57 

VÝUČBOVÝ PROGRAM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE PRE SLUCHOVO 
POSTIHNUTÝCH ..............................................................................................................59 

KOMPARÁCIA U ČEBNÍC ZBIERKY ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. RO ČNÍK ZŠ  
A ZBIERKY ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. RO ČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO 
POSTIHNUTÝCH ..............................................................................................................62 

ABSTRAKTY.......................................... ...........................................................................64 

 



4 

TEÓRIA 

Komparativní studie dosažených výukových cílů v matematice žáků se 
sluchovým postižením a žáků běžné školy 

Mgr. Jitka Vítová 
 

Abstrakt: Článek seznamuje s výsledky diplomové práce zaměřené na porovnání dosažených výukových cílů 
v matematice u žáků se sluchový postižením a žáků běžné základní školy v České Republice. 

 

Klíčová slova: matematika, žáci se sluchovým postižením, didaktický test, osnovy, Standard základního vzdělávání, 
Rámcový vzdělávací program, výukové cíle 

 
Předpoklady rozvoje matematických schopností se utváří již od raného dětství během 

každodenních interakcí dítěte s okolím. Rodina jako základní společenská jednotka a komunikace, 
která v ní probíhá, dávají dítěti základy pro jeho rozvoj společensky kauzálního myšlení, verbální 
paměti, fantazie i algoritmů. 

Na rozdíl od svých slyšících vrstevníků však nemají v mnoha případech děti se sluchovým 
postižením při vstupu do školy vybudovanou dostatečnou slovní či znakovou zásobu odpovídající 
jejich věku. Po vstupu dítěte se sluchovým postižením do školy se tak hlavním cílem pedagogů 
stává tvorba mentálního slovníku a nikoli čtení a psaní s porozuměním a komunikace v národním 
jazyce. 

Starší školní věk můžeme charakterizovat jako dobu, kdy se žáci setkávají s odbornými 
předměty a pracují s odbornými texty. Odborné předměty mají žákovi pomoci rozvíjet samostatný 
logický úsudek a zároveň rozšiřovat slovní zásobu, v případě žáka se sluchovým postižením i 
zásobu znakovou. 

Jazykové kompetence žáků i učitelů významně ovlivňují jejich vzájemnou komunikaci, 
vztahy, osobnostní rozvoj, chování při výuce ve škole i dosažení školních výsledků. Ve vztahu 
učitel - žák dochází k předávání a výměně informací, které je nutné kódovat a dekódovat. Každý 
učitel přispívá svým chováním, specifickými dovednostmi, svým stylem vedení třídy, odbornou 
připraveností i způsobem a formou komunikace se žáky k utváření vhodných podmínek pro 
osvojení učiva a jeho dalšímu rozvoji. 

Vzdělávací programy schvalované MŠMT určují obsah a cíle vzdělávání. V roce 1995 
schválilo MŠMT dokument „Standard základního vzdělávání“, který je mimo jiné určen kontrolním 
orgánům a zároveň i samotným školám pro jejich sebeevaluaci. 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit a srovnat, jak jsou žáci se sluchovým postižením úspěšní 
v matematice ve srovnání s vrstevníky vzdělávanými na běžných školách. Předpokládali jsme, že 
žáci běžné školy dosáhnou lepších výsledků v matematických testech než žáci se sluchovým 
postižením. Abychom mohli tvrdit, že žáci si dané učivo osvojili, museli v testech dosáhnout 
alespoň 66% úspěšnosti. Při porovnávání obtížnosti úloh u obou skupin žáků jsme očekávali, že pro 
žáky se sluchovým postižením bude vyřešení úloh náročnější než pro žáky běžné školy. Podkladem 
bylo srovnání teoretických východisek, cílů, vyučovacích metod používaných v obou druzích škol a 
publikované články zabývající se touto tématikou. 
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Hypotéza: Žáci základní školy pro sluchově postižené dosáhnou horších výsledků v matematických 
testech než žáci běžné školy. 

Příprava a průběh výzkumu 

Pro praktickou část výzkumu jsme zvolili metodu didaktického testu. Pro snadnější 
vyhodnocování jsme většinu otázek formulovali jako uzavřené, s výběrem čtyř odpovědí, z nichž 
byla jen jedna správná. Otevřených nebo uzavřených úloh s dichotonickými odpověďmi bylo jen 
několik. Podle Bloomovy taxonomie spadá většina použitých úloh pouze do stupně znalosti či 
poznatku. V testech najdeme z důvodu komplikovaného vyhodnocování složitějších úloh pouze 
několik úloh na analýzu. 

Při tvorbě didaktického testu jsme se řídili ročníky a tématickými celky osnov pro sluchově 
postižené žáky. Příklady jsme volili na základě vzdělávacího programu Základní škola, části osnov 
“co by měl žák umět”, a za pomoci učebnic matematiky pro běžné školy. 

Náš výzkumný soubor tvoří celkem 217 žáků ve věku od 6 do 17 let. Z tohoto počtu je 
101 žáků ze základní školy pro sluchově postižené ve věku od 8 do 17 let a 116 žáků z běžné 
základní školy ve věku od 6 do 16 let. 

Ověřování didaktických testů probíhalo na všech školách v rozmezí měsíců února a března 
2005. Žáci vždy vyplňovali test posledního ukončeného ročníku. Aby výzkum obsáhl celou 
problematiku, rozhodli jsme se, že žáci devátého ročníku vyplní test osmého ročníku a následně 
v rámci svých možností i test devátého ročníku. 

Ve všech školách probíhalo vyplňování testů v době, kdy žáci měli oficiální výuku 
matematiky nebo v suplovaných hodinách. Žáci i učitelé byli dopředu informováni o svém zapojení 
do výzkumu. 

Na začátku každé hodiny jsme žáky seznámili s důvodem své přítomnosti. Žáci dostali 
instrukce, jak mají test vyplňovat, že je pouze jedna odpověď správná a v případě neporozumění 
úlohy se mohou kdykoli zeptat. Společně jsme vyplnili hlavičku testu, která se ptala na věk, 
pohlaví, poslední tři známky z matematiky na vysvědčení a na to, zda žák používá sluchadlo. Žáci 
se sluchovým postižením se často ujišťovali o správném pochopení významu slov v hlavičce testu a 
na svého učitele vznášeli dotaz ohledně své známky z matematiky. 

Všichni žáci přistupovali k samotné práci klidně, překvapivě neměli ve většině případů 
potřebu nahlížet k druhým. 

Žáci prvního stupně běžné školy přistupovali k vyplňování testů s nadšením, práce pro ně 
byla vzhledem k jednoduchosti a zajímavosti úloh spíše zábavou. V první třídě bylo nutné žákům 
zadání úloh číst. Žáci druhého stupně se po vyplnění testu zajímali o správné řešení jednotlivých 
úloh a chtěli znát celkové výsledky své práce. 

Žáci se sluchovým postižením začali po vyplnění druhé či třetí stránky testu zjišťovat, kolik 
úloh ještě zbývá do konce, případně svá zjištění komentovali výroky typu „moc práce“ nebo 
přestávali pracovat. V tomto případě pomohlo slovní vyzvání k práci nebo ujištění, že úlohu 
zvládnou, že se jedná o probrané učivo. Se svými dotazy se žáci raději obraceli na svého učitele. 
Často se stávalo, že zejména slovně zadané úlohy odsunuli se slovy: „nevím“, „neumím“. Pokud 
byl v hodině přítomen jejich učitel matematiky, který je upozornil na skutečnost, že danou látku 
mají ovládat, pokusili se žáci úlohu vyřešit. 

Samostatnou část didaktických testů tvořila problematika slovních úloh. Učitelé speciálních 
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základních škol pro sluchově postižené žáky upozorňovali na žákovu neznalost některých slov. Žáci 
se sluchovým postižením přistupovali ke slovním úlohám různě: 

� žák slovní úlohu přeskočil, aniž by ji přečetl, 

� žák při čtení slovní úlohy automaticky úlohu daktyloval nebo znakoval a úlohu vypočítá 
samostatně – domníváme se, že jde o tzv. hlasité čtení, kdy si žáci ještě neosvojili techniku tichého 
čtení, 

� žák po tichém přečtení slovní úlohy oznámil, že úloze nerozumí: 

� žák byl vyzván, aby si úlohu "přečetl" – mluvil, daktyloval, znakoval a následně úlohu 
samostatně vypočítal, 

� žák vyzval učitele, aby úlohu zadal ve znakovém jazyce, 

� žák úlohu samostatně vypočítal. Zde zůstává otázkou, zda při špatném výpočtu jde o 
numerickou chybu nebo zda nezachytil všechny informace a vztahy mezi nimi nutné pro správné 
řešení úlohy, 

� žák po převedení úlohy do znakového jazyka mávl rukou a úlohu opět přeskočil. 

Výsledky výzkumu 
Výsledky můžeme rozdělit podle dosažených bodů v testu a počtu žáků, kteří daného počtu 

bodů dosáhli, na dvě skupiny: 
� v přípravném až třetím ročníku můžeme říci, že sice existují určité rozdíly mezi krajními 
dosaženými body, ale rovněž jsou v obou skupinách žáci, kteří se svými počty dosažených 
bodů kryjí, 

� od čtvrtého do devátého ročníku pozorujeme zvýšení rozdílu v počtu dosažených bodů, 
kdy žáci základní školy pro sluchově postižené tvoří skupinu s menším počtem dosažených 
bodů a žáci běžné školy vykazují získání většího počtu bodů.  

V tabulce č. 11 vidíme celkovou úspěšnost žáků v jednotlivých ročnících. Dosažené 
výsledky v jednotlivých ročnících ukazují, že předpokládaná úspěšnost 66% zvládnutí 
matematických znalostí byla u žáků běžné školy až na výjimku devátého ročníku vždy dosažena. 
V některých případech je dokonce námi zvolená hranice vysoce překročena. Žáci se sluchovým 
postižením překročili požadavek úspěšnosti pouze v přípravném, prvním, druhém, třetím a čtvrtém 
ročníku. Žáci běžné školy překročili danou hranici kromě devátého ročníku ve všech ročnících. 
Neúspěšnost v devátém ročníku je pravděpodobně spojena s nevhodnou dobou probíhání výzkumu 
(v měsících únoru až březnu), kdy ještě žáci neměli probrané všechny tématické celky z devátého 
ročníku. 
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Tabulka č. 11 Úspěšnost žáků v matematických testech 

Při bližším prozkoumání úloh zjišťujeme, že všechny didaktické testy jsou v celé své šíři 
snazší pro žáky běžné školy. To nás vede k závěru, že sluchově postižení žáci nedosahují 
v matematice srovnatelných výsledků a nevyužívají plně svůj inteligenční potenciál. Je otázka, do 
jaké míry je vědomostní deficit žáků se sluchovým postižením způsoben přidruženou vadou, 
nevhodně zvoleným druhem komunikace, neaprobovaností učitelů a jejich případnými nedostatky 
ve znakovém jazyce či nevhodností celého systému vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 
Minárová (1998) upozorňuje na problémy učitelů odborných předmětů na druhém stupni, kterými 
jsou: 

� nedostatečná slovní zásoba u žáků (aktivní i pasivní). Zde se domníváme, že jde nejen o žákovu 
slovní zásobu v národním jazyce, ale hlavně o zásobu ve znakovém jazyce 

� nedostatečná úroveň čtení s porozuměním v rámci běžného textu u žáků 

� nedostatečná úroveň tvoření řeči v odborných předmětech 

� nedostatečné praktické zkušenosti z běžného života u žáků 

� přetrvávání konkrétního myšlení u většiny žáků 

� nedostatek času na průběžné doplňování běžné i odborné slovní zásoby. Zde zastáváme názor, 
že jde opět i o rozšiřování znakové zásoby 

� neexistující kvalitní osnovy a učebnice z předmětů jako fyzika, chemie, přírodopis… pro 
sluchově postižené žáky. 

Vyučování odborných předmětů však podle této autorky rozvíjí žáky v následujících 
oblastech: 

� slovní zásoba (mluveného i znakového jazyka) 

� komunikační zručnosti  

� žáci učí vyjadřovat svoje myšlenky a argumentovat svůj postup řešení úloh 

 

přípravný r. 92,8 96,6 

1. ročník 83,24 84,27 

2. ročník 84,33 96,19 

3. ročník 85,14 90,97 
 4. ročník 69,74 93,38 

5. ročník 58,63 83,86 

6. ročník 47,45 81,51 

7. ročník 35,16 71,48 

8. ročník 43,5 74,55 
9. ročník 30,24 63,7 

Úspěšnost  v % 

ročník 
žáci se sluchovým  

postižením 
žáci běžné školy 
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� učí se přepisovat závislosti mezi proměnnými do matematického jazyka a naopak 

� rozvíjí se u nich přírodně – kauzální 

� matematicko – logické myšlení 

� učí se aplikovat naučené učivo v praxi prostřednictvím řešení verbálně zadaných úloh. 

 

Rozbor úloh 

Blíže uvádíme rozbor některých úloh, které byly obtížné pro žáky základní školy pro sluchově 
postižené a snadné pro žáky běžné školy. Určenou vlastnost nevykazovala v přípravném až třetím 
ročníku a v šestém ročníku žádná úloha. Domníváme se, že tato skutečnost souvisí s metodou 
výuky matematiky v tomto období, které je spojeno s manipulací a mechanizací při počítání. 

Příklad 44/4. 
Vypočítej: 

5 342: 8 = 

 766 (zb. 2)  542 (zb. 13)  667 (zb. 6)  892 (zb. 1) 

Tato úloha je vyústěním předcházejících pěti úloh na písemné dělení. Její neúspěšnost si 
vysvětlujeme kombinací operace dělení víceciferného čísla a obtížností určení zbytku. 

Příklad 87/5 

Zahrada mateřské školky má rozměry 20 m x 30 m. Jak dlouhý je plot kolem zahrady? 
 100 m  150 m  110 m  55 m 

V tomto případě jde o slovní úlohu na výpočet obvodu obdélníku. Domníváme se, že jedním 
z důvodu neúspěšnosti sluchově postižených žáků je zde tendence k odporu k psanému textu a dále 
problém pravděpodobně obecně nižší úrovně čtení s porozuměním. Slovo „rozměry“ nemusí být 
v pojmovém slovníku sluchově postiženého žáka a rovněž matoucí je zápis „20 m x 30 m“, kde si 
symbol „x“ žáci mohou vyložit jako písmeno a úloha tak pro ně ztrácí smysl. 

Příklad 79/5 
Převeď: 

12 856 g =  t 

 12,856 t  128,56 t  0,012856 t  0,12856 t 

Žáci si musí uvědomit, že je nutné nejprve převést gramy na kilogramy a posléze na tuny. Je 
nutné sečíst desetinná místa a určit, zda posuneme čárku doleva či doprava. Při posunutí desetinné 
čárky správným směrem musí žáci udělat ještě jeden krok, a to připsat nulu. 

Příklad 28/7. 
Doplň tabulku: 

 Hmotnost (kg) 0,5 1,5 2 4 

 Cena (Kč) 14  56 112 

 70  28  84  42 
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Čtení tabulek patří podle „Standardu základního vzdělávání” do kmenového učiva 
základního vzdělávání v oblasti užití matematiky a statistiky. Úloha je zaměřená na přímou 
úměrnost, kdy má žák doplnit chybějící údaj. Z jedenácti žáků se sluchovým postižením došli ke 
správnému řešení pouze dva. Z devíti zbylých zaškrtlo sedm druhou možnost, tj. 28. Domníváme 
se, že si žáci špatně přečetli zadání úlohy a neuvědomili si vztah mezi hmotnostmi. 

Příklad 31/7. 
Vypočítej: 

1 % z 600 = 

 600  60  0,6  6 

Pouze dva žáci z jedenácti zvolilo správnou odpověď – 6. Lze se domnívat, že žáci nemají 
zafixovanou představu procenta, v době probírání látky ve škole vykonávají princip výpočtu 
automaticky a následně ho zapomenou. 

Příklad 5/8 
Porovnej: 

-1  0 

 =  < > 

Úloha je zaměřena na záporná čísla, kdy si žák musí představit záporné číslo na číselné ose a 
nikoliv porovnávat čísla 1 a 2. 

Příklad 71/8 
Vypočítej: 

3 z = 18 

 9  3  6  15 

Ze šesti žáků se sluchovým postižením vyřešil správně úlohu pouze jeden, dva úlohu 
vynechali a zbývající tři žáci zvolili za odpověď 15. Vysvětlení se nabízí v záměně operace sčítání a 
násobení a v nezažitém pravidle, kdy operaci násobení nemusíme znázorňovat. 

Příklad 75/8 
Kužel má podstavu tvaru: 

 trojúhelník  čtverec  kruh  mnohoúhelník 

Zde se opět jedná o úlohu slovně zadanou, kdy žáci pravděpodobně nemají osvojený pojem 
„kužel“, chybí jim reálná představa tohoto tělesa, a proto nemohou vyvodit závěr, jakou má těleso 
podstavu. Znalost pojmu „podstava“ je rovněž diskutabilní, přestože podle osnov se žáci s daným 
pojmem měli setkat již v sedmém ročníku v tématickém celku „objem tělesa (hranol, krychle, 
kvádr)“ a měli by ho tedy mít osvojený. 

Ročník 9: 
Zapiš ve tvaru mocniny: 

11 * 11 * 11 * 11 * 11 * 11 * 11 * 11 =  

 121  11 * 116  11 111  118 

Zadání úlohy předpokládá znalost pojmu „mocnina“ a jejího vztahu k násobení. 
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Shrnutí: 

Pro žáky běžné školy byla účast na výzkumu spíše zábavou, pro žáky se sluchovým 
postižením šlo o „velmi náročnou práci“. Domníváme se, že přechod z prvního stupně na druhý je 
spojen i s přechodem od názorně-konkrétního myšlení k logickému. Žáci si sebou pravděpodobně 
nesou deficit v oblasti jazykové, nemají dostatečnou slovní zásobu a nejsou schopni efektivní práce 
s odborným textem. Na prvním stupni si žáci se sluchovým postižením vystačí s mechanickým 
počítáním. Vzhledem k tomu, že mají dobrou mechanickou paměť, mají i relativně dobré výsledky. 
Druhý stupeň je spojen s větší odborností ve všech předmětech, a tedy i v matematice. Nastává fáze, 
kdy chce učitel po žácích vlastní úsudek, aplikaci principů z běžného života. 

Minárová (1998) upozorňuje na problematiku zvládnutí jazyka a odbornosti na školách pro 
sluchově postižené a zamýšlí se nad rozdělením výukových cílů na prvním a druhém stupni. 

Za hlavní speciálně pedagogické cíle prvního stupně základních škol pro sluchově postižené 
považuje: 

� znalost čtení s porozuměním 
� psaní s porozuměním 

� komunikaci v mateřském národním jazyce. 

Vytyčených cílů lze ale dosáhnout pouze v případě vhodného vytvoření podmínek pro 
úspěšné zvládnutí prvního stupně, které jsou následující (Minárová, 1998): 

� zabezpečení potřebné přípravy pro zvládnutí pojmotvorného aparátu již před vstupem do ZŠ 
(slovního i znakového) 
� vypracování kvalitních metodik 

� kvalitní učebnice 

Na druhém stupni má být jazyk hlavně prostředkem pro další rozvíjení a vzdělávání žáka. 
Minárová (1998) dále považuje za hlaví cíle vyučování odborných předmětů: 

���� porozumění odbornému textu 
���� schopnost vyhledat samostatně odborný text v literatuře 

���� schopnost používat odborný text 

���� umět pomocí přečtených poznatků vysvětlovat a argumentovat. 

Samostatnou otázkou je i odborná a jazyková připravenost učitelů. Ve třídách speciálních 
základních škol pro žáky se sluchovým postižením najdeme žáky s různým stupněm sluchové vady. 
Každý žák upřednostňuje podle své vady i svých možností různý typ komunikace, což od učitele 
vyžaduje znalost znakového jazyka, odborné terminologie a metodiky daného předmětu. Zmíněné 
požadavky jsou schopni splnit pouze aprobovaní pedagogové s aktivní znalostí znakového jazyka a 
metodiky vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 

S touto problematikou souvisí i nedostatek kvalitních pomůcek a materiálů na školách pro 
žáky se sluchovým postižením. V dotazníkovém šetření mezi učiteli základních škol pro žáky se 
sluchovým postižením více jak 75 procent respondentů považuje vyučovací pomůcky a materiály za 
nedostatečné (Potměšil, 2007). 
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Existují upravené učebnice pro první stupeň, ale i tak si na většině speciálních základních 
škol vypomáhají učitelé učebnicemi pro běžné základní školy. Pro matematiku na druhém stupni 
základní školy existují pouze dvě sbírky úloh, které pojmou učivo všech ročníků!? Termín sbírka 
v tomto případě opravdu vystihuje funkci těchto knih. V učebnicích není učivo nijak vysvětleno. 
Najdeme zde pouze příklady, které jsou často velmi monotónní a nedostačující. Na běžných školách 
jsou učebnice této formy používány pouze jako doplňkové. Žáci se sluchovým postižením jsou tak 
v matematice závislí pouze na výkladu učitele. V hodinách matematiky se nesetkají s prací 
s knihou, se samostudiem apod. 

Po zkušenostech s proběhnuvším výzkumem bychom vzhledem k různorodosti složení žáků 
na školách pro sluchově postižené jako součást testů zařadili také inteligenční testy, abychom ze 
sledovaného souboru vyřadili žáky s přidruženým mentálním postižením. Získané výsledky 
výzkumu by jistě obohatil údaj o typu sluchové vady a o ztrátě dB, případně způsobu kompenzace 
vady. Rovněž údaje o době vzniku sluchové vady a zjištění, v jakém jazykovém prostředí žáci 
vyrůstali ve svých rodinách, by byly pro výzkum přínosné. 

Problém udržení pozornosti u žáků se sluchovým postižením a jejich nezvyk na řešení 
podobně zadaných úloh bychom nejprve řešili rozdělením testů podle tématických celků a teprve 
následně zařazením čtvrtletních a pololetních testů. 

Při formulaci slovních úloh bychom použili větší strukturalizaci a eliminovali tak problémy 
spojené se čtením s porozuměním. 

Použitá a citovaná literatura: 
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Matematika a posunkový jazyk 

Darina Tarcsiová 
 
Abstrakt: Príspevok rozoberá problematiku matematiky u žiakov so sluchovým postihnutím. Na základe výsledkov 
zahraničných štúdií poukazuje na oblasti, ktoré sa v súčasnosti skúmajú, pričom konštatuje, že vo všeobecnosti je tejto 
problematike venovaná oveľa menšia pozornosť, ako tvoreniu a rozvíjaniu hovorenej reči. Ďalšiu časť príspevku tvoria 
základné informácie o posunkovom jazyku, ako samostatnom jazykovom systéme, ktorý má vizuálno – motorickú 
modalitu, pričom táto modalita má podľa nášho názoru väčšie možnosti na vysvetlenie niektorých pojmov 
z matematického slovníka. Poslednú časť tvorí analýza troch oblastí týkajúcich sa využívania posunkového jazyka 
v predmete matematika. 
 
Kľúčové slová: osoby so sluchovým postihnutím, prírodovedné predmety, matematika, hovorený jazyk, posunkový 
jazyk, trojdimenzionálnosť, simultánne vnímanie aj produkovanie, problémové oblasti, výsledky výskumov,  
 
 

História pedagogiky sluchovo postihnutých je úzko spätá s problematikou tvorenia 
a rozvíjania reči. Trochu nezaslúžene opomenutá ostáva problematika niektorých ďalších 
vyučovacích predmetov. Jednou z oblastí, ktorá môže mať vplyv na ich ďalšie vzdelávanie, ale aj 
pracovné uplatnenie, je podľa nás, aj oblasť vyučovania matematiky. 

V našej literatúre sa tejto problematike venovali napr. Uherík (1990), Šariššská (1991), 
Zborteková (1995) a Minárová (1997). 

Nazdávame sa, ale že táto oblasť si v pedagogike sluchovo postihnutých zaslúži permanentnú 
pozornosť a to z viacerých dôvodov. Jedným z najdôležitejších je skutočnosť, že viacero 
perspektívnych učebných a študijných odborov si vyžaduje poznatky z týchto oblastí a aj druhým, 
nemenej dôležitým je fakt, že riešenie mnohých bežných životných situácií je zviazaných 
s poznatkami z matematiky. 

V súčasnosti sa skôr ako teoretickým východiskám, venuje u nás, pozornosť obsahu 
vyučovania v podmienkach základných ale aj stredných škôl, čoho dôkazom sú aj nové učebnice, 
zbierka príkladov z matematiky ale aj vzdelávacie štandardy. 
V zahraničnej literatúre sa v poslednom období stretávame častejšie s touto problematikou, ale viac 
sa vníma matematika v súvislosti s vyučovaním prírodovedných predmetov ako celku. V súčasnosti 
v súvislosti so snahou o efektívnejšie vzdelávanie sa identifikujú tzv. príklady dobrej praxe, ktoré 
dávajú prehľad o spôsobe vyučovania a pravdepodobnej úspešnosti jednotlivých prístupov, resp. 
stratégií. 

S. Eastabrooks a B. Stephenson (2006) zozbierali materiály z viac ako 200 vedeckých štúdií, 
na základe ktorých identifikovali 10 najfrekventovanejších príkladov dobrej praxe pri rozvíjaní 
gramotnosti a v oblasti vyučovania prírodných predmetov a matematiky. Ich výsledky sme 
premietli do tabuľky, pričom táto nám poukazuje aj na zásadné rozdiely v týchto dvoch oblastiach 
a určite by si zaslúžili hlbšiu analýzu, ale aj komparáciu s našimi podmienkami.  
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Tab.1 Najfrekventovanejšie príklady dobrej praxe v oblasti gramotnosti a prírodných vied 

 GRAMOTNOSŤ PRÍRODNÉ VEDY  
1.  Nezávislé čítanie Učiteľ ako zručný komunikátor 

2.  Používanie technológií Vyučovanie prostredníctvom pri j 

3.  Fonematické uvedomovanie Aprobácia na príslušný predmet 

4.  Stratégie metakognitívneho čítania Aktívne učenie 

5.  Písanie na podporu čítania Vizuálna organizácia 

6.  Čítanie Autentické, problémové vyučovanie 

7.  Rozdelené čítanie a písanie Používanie technológií 

8.  Sémantický prístup k slovnej zásobe Špeciálna slovná zásoba (predmet) 

9.  Morfogramatický prístup k slovnej zásobe Kritické myslenie 

10.  Fluentnosť Využívanie mediotéky 

 
V súvislosti s vyššie publikovanou tabuľkou považujeme za dôležité poznamenať, že v oblasti 

prírodovedných predmetov na prvých dvoch miestach sa vyskytuje práve dôraz na komunikáciu, 
ktorá sa považuje z tohto pohľadu za kruciálnu a na kvalifikovaného učiteľa, to znamená učiteľa, 
ktorý má príslušnú aprobáciu vyštudovanú. 

Gregory (1998) identifikovala nasledujúce oblasti v matematike, o ktorých sa v súčasnosti 
diskutuje a ktoré sa skúmajú: 

1. výkony nepočujúcich detí v matematike a ich komparácia s výkonmi počujúcich detí, 
- charakteristika výkonov jednotlivých skupín detí so sluchovým postihnutím,  
- skúmanie spôsobov, ako nepočujúce deti riešia matematické príklady a charakter 

problémov, ktoré sa v tomto procese vyskytujú,  
- využívanie posunkového jazyka pri vyučovaní matematiky, vplyv tejto formy komunikácie 

na štruktúru vyučovacej hodiny. 
 

Štúdie zamerané na výkon v matematike vo Veľkej Británii napr. poukázali na to, že 
matematický vek pri ukončení školskej dochádzky je u počujúcej populácie 15,5 roka, ale u 
nepočujúcich je to len 12,3 roka, pričom tento rozdiel je štatisticky významný. Tieto výsledky 
v zaostávaní v matematike sú porovnateľné s výsledkami v oblasti gramotnosti. Štúdie, ktoré sa 
zameriavajú na matematické vedomosti a ktoré sú primárne orientované na oblasť matematických 
výpočtov, podľa viacerých autorov, však ale nič nehovoria o matematickom myslení.  

Ďalšie štúdie sa zameriavali na faktory, ktoré ovplyvňujú výkony v matematike. Pozornosť sa 
upriamovala na stupeň sluchového postihnutia, pohlavie a školské prostredie. Výsledky výskumov 
tvrdia, že existuje vzťah medzi stupňom straty sluchu a výkonmi v matematike. Čím je ťažšia strata 
sluchu, tým nižší výkon v matematike žiak dosahuje, nezistil sa ale rozdiel medzi chlapcami 
a dievčatami, napriek tomu, že v intaktnej populácii bol tento rozdiel zaznamenaný. Zaujímavé je, 
že sa nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi žiakmi vzdelávanými v školách pre 
sluchovo postihnutých a medzi integrovanými žiakmi, napriek skutočnosti, že išlo o skupiny žiakov 
s rozličnou stratou sluchu. Aj ďalší teoretici, tieto skutočnosti o porovnateľných výsledkov potvrdili 
a konštatujú, že zdá sa, že oveľa dôležitejšie ako školské prostredie je kvalita vyučovania a spôsob 
podávania nového učiva, možnosti pomocných učiteľov, intenzívne využívanie vyučovacích 
pomôcok, vizualizácia... 

Vo všeobecnosti sa konštatuje, že nedostatky v hovorenom jazyku môžu kriticky ovplyvniť 



14 

možnosti riešenia matematických príkladov. Ide o pojmy, ktoré sa vyskytujú v matematickom 
slovníku – keď, pretože... Ďalšou skutočnosť je fakt, že niektoré slová majú iný význam v bežnej 
komunikácii a iný v matematike, pričom nepočujúci si nemusia byť vedomí tohto rozdielu.  
Často sa poukazuje na vzťah medzi gramotnosťou a matematikou. V súvislosti s touto skutočnosťou 
sa konštatovalo, že deti mali tendenciu v textoch ignorovať slová, ktoré boli veľmi dôležité pre 
správne pochopenie a vyriešenie danej úlohy – napr. niekoľko, spolu, viac a zároveň aj lingvistické 
štruktúry, ktoré sú viazané na komparáciu, čím vyriešenie úlohy je nesprávne. Dôležitú úlohu 
zohráva aj „prístup“ k matematickej komunikácii. Počujúce deti sú od raného veku obklopené 
konverzáciou, v ktorej sa vyskytujú informácie z matematiky, resp. používajú sa matematické 
symboly, napr. ešte jednu lyžičku za mamu, za sestričku..., kúpime si tri banány a veľa jabĺk, počkaj 
minútku, potom pôjdeme vonku, máme málo peňazí.... Z toho vyplýva, že skôr ako sa začnú učiť 
matematiku poznajú veľa pojmov, ktoré tvoria matematický slovník. Výsledky u nepočujúcich detí 
poukazujú na skutočnosť, že tento proces je pomalší, výskumy sa rozchádzajú v názoroch, či to 
platí bez ohľadu na komunikačnú formu, ktorú používajú t. z. hovorený jazyk, resp. posunkový 
jazyk. 

Pozornosť zameraná na problematiku používania posunkového jazyka v matematike podľa 
nášho názoru súvisí aj s bilingválnym prístupom u nepočujúcich. Pokúsime sa zosumarizovať 
poznatky o posunkovom jazyku, ktoré sú dôležité pre vyvodenie záverov v oblasti matematiky: 

- ide o nonvokálny, ale verbálny jazykový systém, 
- ide o vizuálno – priestorový jazyk, 
- ide o jazyk s vlastnou gramatikou, 
- ide o jazyk s vlastnou posunkovou zásobou, 
- je nezávislý od hovoreného jazyka, 
- má svoje roviny, 
- je to prostriedok dorozumievania a vyjadrovania sa nepočujúcich a počujúcich. 

 

Macurová (1994) zdôrazňuje, že pre pochopenie podstaty posunkových jazykov a zákonitosti 
ich fungovania je dôležité vedieť a rešpektovať dve skutočnosti: 

- posunkové jazyky sú jazyky nevokálne (neopierajú sa o zvuk) a od hovorených jazykov sa 
líšia spôsobom svojej existencie: sú to jazyk vnímané zrakom (nie sluchom), sú to jazyky 
založené na tvaroch, pozíciách a pohyboch (nie na zvuku). Ináč povedané posunkové 
jazyky sú jazyky vizuálno – motorické.  

- všetky posunkové jazyky sú jazyky menšinové, obklopené jazykmi väčšinovými, čo ma 
zákonite dôsledky na povahu posunkových jazykov (zvlášť, keď sa jedna o vznik a 
existenciu tzv. kontaktových foriem, ktoré predpokladajú spolužitie menšiny a väčšiny). 

1. simultánnosť (expresia aj recepcia posunkového jazyka) 
2. existencia v trojdimenzionálnom priestore. 
 
1. Simultánnosť: 

- v hovorenom jazyku sú jednotky jazyka (hlásky, slova, vety) usporiadané senkvenčne, 
lineárne, kladené v rade za sebou. V jazyku postavenom na zvuku to ani ináč nejde, 
jednotlivé hlásky, slová vyslovujeme postupne, nie je možné vysloviť dve hlásky súčasne. 

- v posunkových jazykoch je situácia komplikovanejšia. Niektoré výrazy síce vnímame 
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a kladieme za sebou rovnako ako v hovorených jazykoch (napr. posunky vo výpovedi), ale 
zároveň iné môžeme produkovať súčasne v jednom okamihu, ako by nad sebou. Možné je 
to preto, že v posunkových jazykoch máme dvoch nosičov významu: 

• niektoré významy sú nesené tvarom, pohybmi a pozíciami rúk – tzv. nosiče 
manuálne,  

• niektoré významy sú nesené mimikou, pohybmi a pozíciami hlavy a hornej časti trupu 
– tzv. nosiče nemanuálne. 

Obidva typy nosičov môžu byť produkované a vnímané súčasne (pohybovať rukami a 
zároveň svalmi tváre je nielen možné, ale aj ľahké). 
 
2. existencia v trojdimenzionálnom priestore  

Využívanie trojdimenzionálneho priestoru pre komunikáciu je ďalšou výraznou odlišnosťou 
oproti hovoreným jazykom. Posunkujúca osoba je obklopená priestorom, ktorý je vymedzený 
horizontálne aj vertikálne. V tomto priestore osoba produkuje jednotlivé posunky, pričom je 
dôležité, kde sa posunok vytvára a akým smerom sa produkuje, pretože to často ovplyvňuje obsah 
výpovede. Priestor je zároveň aj základom pre rozličné gramatické štruktúry v posunkovom jazyku 
a nazdávame sa, že práve táto charakteristika má aj zvláštny význam pre oblasť matematiky.  
 
Matematika a posunkový jazyk  

Trojdimenzionálny priestor, ktorý je jednou zo základných charakteristík posunkového jazyka 
mu poskytuje možnosť vysvetliť niektoré pojmy rýchlejšie, pretože tento jazyk poskytuje viacej 
informácií o veľkosti, umiestnení a priestorových vzťahoch ako hovorený jazyk a môže byť 
vhodnou formou komunikácie a vysvetľovania matematických pojmov. Bishop (in Gregory 1998) 
na základe výskumov navyše tvrdí, že využívanie posunkového jazyka v matematike vedie 
k lepšiemu rozvoju jednej z partikulárnej oblastí inteligencie a tou je organizácia priestoru a pamäte 
pre priestorové pojmy. Niektoré výskumy potvrdili, že schopnosť myslieť priestorovo súvisí 
s matematickými schopnosťami.  

Vzhľadom na skutočnosť, že tento trojdimenzionálny priestor je vnímaný vizuálne tak navyše 
obchádza sluchový analyzátor, ktorý absentuje, resp. je čiastočne narušený. Spojenie týchto dvoch 
vlastností by sa, podľa nášho názoru, malo využiť pri vyučovaní matematiky, snáď najvhodnejšie 
by to bolo pri hodinách vysvetľujúcich, kde by žiak/študent mohol svoju plnú kapacitu využiť na 
pochopenie preberanej látky a menej by sa musel zamerať na preňho namáhavejšie (aj keď potrebné 
vnímanie prostredníctvom poškodeného analyzátora). Dôležité je ale dodať, že pre túto oblasť a to 
využívanie posunkového jazyka pri vyučovaní matematiky existuje málo výskumov, a preto je 
nemožné tieto poznatky, resp. čiastočné výsledky zovšeobecniť. 

V čom vidíme problémy pri realizácii vyššie spomenutého postupu: 

2) matematický slovník  
Je všeobecne známou skutočnosťou, že posunkový jazyk nedisponuje v niektorých oblastiach 
dostatočnou posunkovou zásobou (Tarcsiová, 1999). Je tomu tak aj v oblasti matematiky a pričom 
najviac posunkových pojmov chýba na II. a III. stupni škôl, o vysokoškolskom vzdelávaní ani 
nehovoriac. 
Možné riešenie: 

- vytváranie špecializovaných slovník pre jednotlivé predmety, jedným z nich by bola 
matematika. Jednou z možnosti je preberanie z inojazyčných posunkových jazykov, čo ale 
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taktiež má svoje negatíva. Druhou možnosťou je vytváranie vlastných matematických 
pojmov, pričom veľmi dôležitou otázkou je, kto by mal tieto pojmy (resp. slovníky) 
vytvárať. Nazdávame sa, že by to mali byť počujúci aj nepočujúci matematici (ktorých už 
máme), samotní nepočujúci, ale aj počujúce osoby fluentne ovládajúce posunkový jazyk. 
Len takýmto spôsobom je možné sa dohodnúť na určitom posunku, pričom upozorňujeme 
na jeden veľmi dôležitý fenomén a tým je skutočnosť, že odborné termíny (aj 
v matematike) sú arbitrárne, ale podľa našich pozorovaní posunky, ktoré sa vytvárajú (aj 
v súčasnosti na školách) sú väčšinou ikonické, čo nezodpovedá tendenciám vo vývoji 
posunkového jazyka a navodzuje otázku, nakoľko sa v posunkovom jazyku uplatnia. 
Skúsenosti z vytvárania posunkov pre potreby kurzov informačných a komunikačných 
technológií nás presvedčili, že aj „umelo „ vytvorené posunky sa môžu uplatniť, resp. časť 
z nich sa v bežnej komunikácii môže určitým spôsobom modifikovať, čo v žiadnom 
prípade neznižuje hodnotu vykonanej práce. Podobným spôsobom sa postupuje aj 
v zahraničí. 

3) osvojenie si posunkovej komunikácie zo strany učiteľa  
V tejto súvislosti vzhľadom na zložitosť problematiky nepovažujeme za primárne rozoberať či 

má ísť o posunkový jazyk, alebo o posunkovanú slovenčinu. Dôležité si je uvedomiť, že odlišná 
situácia je na I. stupni škôl a na II. resp. III. stupni škôl, kde vyučujúci pedagógovia s aprobáciou, 
ktorí nemuseli absolvovať pedagogiku sluchovo postihnutých a preto nemajú primerane ani 
základné zručnosti z pedagogiky sluchovo postihnutých.  
Možné riešenie: 

Vytvárať špeciálne kurzy pre učiteľov, v tomto prípade matematiky, ktoré by nasledovali po 
osvojení si základnej posunkovej zásoby a ktoré by sa zamerali len na odborné posunky a na ich 
fluentné využívanie vo vyučovacom procese. Tieto kurzy by mohli byť v novo pripravovanom 
kariérnom raste chápané ako jedna z možností celoživotného vzdelávania, pričom možné by ich 
bolo financovať aj z finančných prostriedkov Európskeho fondu.  

4)  osvojenie si posunkovej zásoby zo strany žiaka / študenta 
Poznanie a využívanie posunkov u jednotlivých žiakov triedy je variabilné, pričom dôležité je 

poznamenať, že nevieme posúdiť úroveň, na ktorej sa dieťa nachádza v tomto komunikačnom kóde, 
pretože nemáme k dispozícii relevantné nástroje. Svoju úlohu zohráva nielen rodinné zázemie 
(počujúci, resp. nepočujúci rodičia), ale aj etiológia postihnutia, viacnásobné postihnutie, úroveň 
poskytnutej špeciálno-pedagogickej starostlivosti... Pre primerané a kontinuálne osvojovanie si 
odborných posunkov z matematiky je podľa nás potrebné s tým začať už v matematických 
predstavách v predškolskom veku. Pretože nie je primárnym cieľom osvojenie si posunkov, ale 
pochopenie daného matematického pojmu, dôraz by mal byť kladený práve využívanie 
matematických pojmov vo variabilných životných situáciách a manipulácia s nimi. 
Možné riešenie: 

Vytvárať slovníky posunkov pre deti najmladšieho veku v ktorých by bolo možné realizovať 
aj ďalšie činnosti, ktoré súvisia s cieľmi výchovy v predškolskom veku (napr. grafomotorika, 
rozvíjanie vnímania, elementárne písanie, elementárne čítanie...). Na ďalších stupňoch škôl sa 
nazdávame, že je potrebné viac využiť komunikačné zručnosti na rozvoj aj posunkovej zásoby 
z rozličných vyučovacích predmetov, matematiku nevynímajúc. Jednou z možností rozvíjania 
matematického slovníka je aj doplnenie vydávaných učebníc fotografiami s posunkami, resp. ich 
distribúcia prostredníctvom iného nosiča. 
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Predloženým príspevkom sme nesledovali konečné riešenie vyučovania matematiky u žiakov 

a študentov so sluchovým postihnutím, pretože to ani nie je možné. Skôr sme sa, aj na základe 
výsledkov výskumov v zahraničí snažili zamyslieť nad týmto fenoménom, ktorý ako sme už 
spomenuli by si zaslúžil viac pozornosti zo strany praktikov, ale aj nás teoretikov.  
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Špecifické kognitívne schopnosti nepočujúcich stredoškolákov 
Katarína Zborteková 

 
Anotácia: Nové možnosti v systéme vzdelávania spojené so školskou a sociálnou integráciou detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami kladú pred odborníkov viaceré otázky. Aké sú špecifiká ich kognitívnych 
schopností, ktoré je potrebné zohľadniť pri štúdiu? Ktoré študijné odbory sú najvhodnejšie pre ten ktorý typ postihnutia, 
resp., ktoré nie sú vhodné vôbec. Ako optimálne upraviť podmienky vzdelávania pre žiakov a študentov s handicapom, 
aby sa jeho dôsledky minimalizovali. Kolegovia z fakulty architektúry sa zaujímali, či neúplné zmyslové vnímanie 
ochudobnené o sluchové podnety má zásadný vplyv na kvalitu vnímania, zrakovo-priestorovú predstavivosť, logické 
uvažovanie a tvorivé spracovanie podnetov. Predmetom našej pilotnej štúdie bolo zistiť, či existujú zásadné rozdiely 
v logickom neverbálnom usudzovaní, vizuálno-priestorovej predstavivosti a tvorivom potenciáli sluchovo postihnutých 
a počujúcich adolescentov. Uvedené charakteristiky sme sledovali u 45 sluchovo postihnutých a 24 počujúcich 
študentov strednej odbornej školy a gymnázia v Kremnici. Štatisticky významné rozdiely sa potvrdili iba v niektorých 
prejavoch tvorivého myslenia. 
 

Kľúčové slová: vnímanie, myslenie, priestorová predstavivosť, tvorivosť, sluchovo postihnutí a počujúci adolescenti 
 

Nové možnosti systému vzdelávania spojené so školskou a sociálnou integráciou žiakov 
a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami kladú pred odborníkov viaceré otázky. Existujú 
študijné odbory, ktoré sú mimoriadne vhodné pre ten ktorý typ postihnutia, alebo sa nájdu i také, 
ktoré nie sú vhodné či odporúčané z určitých dôvodov? Možno sa bude zdať táto otázka niekomu 
zbytočná, no keď si spomenieme, že ešte v nedávnej minulosti mládež so stratou sluchu mala 
možnosť uplatniť sa predovšetkým v úzkom spektre robotníckych povolaní a vyššie vzdelanie 
dosiahlo iba veľmi malé percento takto postihnutých, je na mieste sa spýta, v čom tkvie problém, 
resp. ako sa zmenili podmienky. Dnes sa stretávame s viacerými vysokoškolsky vzdelanými 
mladými SP ľuďmi (prevažne v odbore špeciálna pedagogika) a záujem o vysokú školu prejavuje 
stále viac záujemcov. Vysokoškolskí pedagógovia majú záujem poznať charakteristiky poznávacích 
funkcií nepočujúcich a je pravda, že na niektoré otázky nevieme poskytnúť jednoznačnú odpoveď. 
Kolegovia z fakulty architektúry sa zaujímali ako absencia jedného zmyslového kanála ovplyvňuje 
vnímanie architektonického priestoru. Položili nám otázku, či nepočujúci študenti disponujú 
určitými špecifickými schopnosťami resp. sú v určitej výhode pred počujúcimi, alebo sa od nich 
v tomto smere nelíšia. Týmto pilotným výskumom sme sa pokúsili hľadať odpoveď a osvetliť 
naznačený problém. 

Absencia zvukových podnetov a informácií v dôsledku narušenia sluchového vnímania alebo 
centrálneho spracovania sluchových vnemov nezostáva v psychickom vývine izolovaným javom. 
Sekundárne intervenuje do viacerých psychických procesov a funkcií jedinca. Významným 
faktorom v kognitívnom vývine jedinca je obdobie, v ktorom poškodenie sluchu nastalo a taktiež 
rozsah jeho intenzity. Davis at al (1986) potvrdzujú, že aj ľahká porucha sluchu spôsobuje 
komplikácie v komunikácii, vo vyučovacom procese a sociálnej interakcii. Najvážnejšie a žiaľ aj 
najpočetnejšie je prelingválne sluchové postihnutie t.j. vrodené alebo získané do 2. roka života, teda 
pred osvojením si reči. Sluchová deprivácia v ranom vývinovom období primárne sťažuje a 
spomaľuje proces osvojenia si reči a komplikuje komunikáciu s prostredím. Ochudobnená 
percepcia sveta podmieňuje utváranie špecifickej štruktúry poznania, ktorá modifikuje celkové 
správanie jedinca v prostredí (Zvalová, 1975). Odborníci sa zhodujú v tom, že kognitívny vývin deti 
s vrodenou poruchou sluchu podlieha tým istým vývinovým zákonitostiam a etapám ako 
u počujúcich, má však svoje špecifické znaky a tempo. Porucha sluchu nepôsobí na jednotlivé 
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kognitívne funkcie v rovnakej miere. Viaceré výskumy potvrdili, (Gaži, 1979, Myklebust, 1964, 
Solovjev,1977, Rozanovová, 1984) že, najvýraznejšie sa prejavuje v oblasti verbálnych 
intelektových schopností, divergentného myslenia, schopnosti hodnotenia a abstrakcie. Znamená to, 
že rozvoj uvedených schopností u deti s ťažkou vrodenou poruchou sluchu je pomalší a oneskorený 
v porovnaní s počujúcou populáciou, dokonca niektorí autori uvádzajú, že tieto nedostatky 
pretrvávajú až do dospelosti. Na druhej strane v schopnosti zrakovej percepcie a diferenciácie, 
v neverbálnej pamäti, pozornosti, v zrakovo-motorickej koordinácii, manuálnej zručnosti, 
v pohybových a výtvarných aktivitách sa od počujúcich rovesníkov nelíšia.  

S novými postojmi spoločnosti k postihnutým, prezentovanými najmä snahou o ich inklúziu 
do majoritnej počujúcej spoločnosti, pri rešpektovaní odlišností i špeciálnych potrieb nepočujúcich, 
menia sa aj výskumné zamerania odborníkov, ktoré vyvstávajú z aktuálnych potrieb, 

V minulosti v prístupe odborníkov dominoval medicínsky model, ktorý sa zameriaval na 
hľadanie odlišnosti od normy, s cieľom prispôsobovať nepočujúce deti počujúcej populácii. 
V súčasnosti sa kladie dôraz na pozitívne stránky detí s postihnutím, s cieľom ešte viac ich 
stimulovať. Teoreticky sa akceptuje východisko, že kognitívny vývin predchádza vývinu reči a teda 
nie je od nej priamo závislý. V praktickej rovine sa pozornosť surdopédov nezameriava výlučne na 
osvojovanie orálnej reči, jej rovnocenným partnerom sa stal posunkový jazyk – najmä v počiatkoch 
formovania reči, nakoľko dokáže ľahšie sprostredkovať potrebnú výmenu informácii medzi 
nepočujúcim dieťaťom a jeho blízkym okolím. Je otázne, či a nakoľko možno zistenia výskumov 
vychádzajúcich z preferencie orálnej komunikácie v súčasnosti spochybňovať. 

 
Výskumný zámer 

V našom pilotnom sledovaní sme sa pokúsili o sondu v rámci nastolenej otázky, či neúplné 
zmyslové vnímanie ochudobnené o sluchové podnety má zásadný vplyv na kvalitu logického 
myslenia, priestorového vnímania, vizuálno-priestorovú predstavivosť, tvorivé spracovanie 
podnetov. Ako sme sa už zmienili vyššie, naše sledovanie je súčasťou širšie koncipovaného 
problému vnímania architektonického priestoru, ktorý sa rieši v rámci grantového výskumu 
na fakulte architektúry STU v Bratislave. 
Cieľom nášho exploratívneho pilotného výskumu bolo zistiť, či existujú rozdiely v neverbálnom 
logickom uvažovaní, priestorovej predstavivosti a tvorivom potenciáli sluchovo postihnutých 
adolescentov v porovnaní s ich počujúcimi rovesníkmi.  
 

Výskumná vzorka 
Výskum sme realizovali v Združenej strednej škole a gymnáziu pre sluchovo postihnutú 

mládež v Kremnici. Experimentálnu skupinu tvorilo 27 dievčat a 18 chlapcov so sluchovým 
postihnutím. V porovnávacej skupine bolo ich 26 počujúcich spolužiakov, z toho 18 dievčat 
a 8 chlapcov. Bližšie charakteristiky uvádza tabuľka 1: 
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Tabuľka 1: Základné charakteristiky výskumného súboru 
 

Skupina  Počet Vek AM v rokoch 

Sluchovo postihnutí 45 19,06 

 Dievčatá 27 19,02 

 Chlapci  18 19,25 

Počujúci  24 18,55 

 Dievčatá  16 18,24 

 Chlapci  8 19,16 

Spolu  69 18,88 
 
Použité metodiky 

Nonverbálny a Priestorový test z batérie Testy všeobecných schopností (P. Smith, 
Ch. Whetton,1993, v slovenskej úprave M. Jurčovej). Testy vychádzajú z najnovších poznatkov 
teórií myslenia, riešenia problémov a inteligencie. 
Urbanov test tvorivosti (Urban, Kováč, 2002) 

Prvé dve zvolené diagnostické metodiky sú zamerané na meranie dôležitých intelektových 
vlastností, ktoré sú relatívne nezávislé od predošlého vzdelania a sú potrebné prevažne v technicky 
zameraných profesiách. 

Hodnotia logické myslenie, schopnosť jedinca rozpoznať dôležité znaky a rozdiely v znakoch, 
schopnosť porozumieť meniacim sa vzťahom medzi nimi, chápať príčinnú následnosť, predvídať 
dôsledky, schopnosť vizuálno-priestorového myslenia, vytváranie vizuálno-priestorových obrazov 
v mysli a schopnosť mentálnej manipulácie s nimi.  

 
Výsledky a diskusia  

Najskôr sme porovnali výkony celej skupiny SP adolescentov s počujúcimi rovesníkmi, 
potom sme to isté porovnanie urobili osobitne pre chlapcov a dievčatá.  
 
Tabuľka 2. Výsledky počujúcich adolescentov a adolescentov so sluchovým postihnutím v Teste 
všeobecných schopností a v Urbanovom figurálnom teste tvorivého myslenia. 

Počujúci adolescenti 
(N=24) 

Adolescenti so sluchovým 
postihnutím N=45) 

t- test Testy 

AM SD AM SD  

Nonverbálny 17,50 4,66 18,27 4,67 -0,639 

Priestorový 58,88 10,97 58,84 10,75 0,011 

Tvorivosť 33,92 10,25 34,80 8,97 -0,364 
 

Ako je z tabuľky 2 zrejmé, adolescenti so sluchovým postihnutím sa od počujúcich 
rovesníkov štatisticky významne nelíšia v žiadnom zo sledovaných ukazovateľov. Výkony oboch 
skupín v Teste všeobecných schopností zodpovedajú priemerným výkonom štandardizačnej vzorky 
(ako v neverbálnom, tak v priestorovom teste, Smith, Whetton; v úprave Jurčovej, 1993).  

Aj hodnoty počujúcich dievčat boli podobné hodnotám nepočujúcich dievčat (tab.4). Viac sa 
líšili iba priemerné hodnoty skupiny počujúcich chlapcov (tab.3), ktoré boli v porovnaní s výkonom 
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nepočujúcich rovesníkov nižšie. Ani tento rozdiel nebol štatisticky významný. Individuálne 
hodnoty získaného skóre v rámci celého súboru sa pohybovali vo veľmi širokom rozpätí od 7 do 27 
bodov hrubého skóre. Priemerné hodnoty dosiahnuté počujúcimi i nepočujúcimi (AM počujúci = 
17,5 a AM sluchovo postihnutí = 18,27) v tomto teste zodpovedajú podľa noriem (Smith, Whitton, 
1993) 30. – 35. percentilu (T skóre = 45,4) čo svedčí o priemernej úrovni našich probandov 
v sledovaných charakteristikách nonverbálneho logického myslenia a priestorovej predstavivosti. 

Aj vo Figurálnom teste tvorivého myslenia dosiahli počujúci adolescenti a ich rovesníci so 
sluchovým postihnutím podobné výsledky, ktoré sú na úrovni 50. – 56. percentilu – čo predstavuje 
priemer v ich vekovej skupine v bežnej populácii (Urban, Jellen, Kováč, 2002).  
 
Tabuľka 3. Výsledky počujúcich chlapcov a chlapcov so sluchovým postihnutím v Teste 
všeobecných schopností a v Urbanovom figurálnom teste tvorivého myslenia 

Počujúci chlapci (N= 8) Sluchovo postihnutí 
chlapci (N=16) 

t-test Testy 

AM SD AM SD  

Nonverbálny 15,63 4,60 18,82 4,97 -1,58 

Priestorový 61,25 10,87 61,56 10,61 -0,07 

Tvorivosť 37,00 10,25 34,11 8,97 0,718 
  

Tabuľka 3 ukazuje, že chlapci so SP skórovali vo Figurálnom tvorivého myslenia nižšie ako 
ich počujúci rovesníci. Pri porovnaní dievčat sa ukázala opačná tendencia (tab.4). Ani jeden 
z týchto rozdielov však nebol štatisticky signifikantný. 
 
Tabuľka 4. Výsledky počujúcich dievčat a dievčat so sluchovým postihnutím v Teste všeobecných 
schopností a v Urbanovom figurálnom teste tvorivého myslenia 

Počujúce dievčatá (N=16) Sluchovo postihnuté 
dievčatá (N=27) 

t-test Testy 

AM  SD AM  SD  
Nonverbálny 18,44 4,63 18,19 4,61 0,163 

Priestorový 57,69 10,90 57,04 10,72 0,185 

Tvorivosť 32,38 10,09 35,26 8,98 -0,935 
 
Porovnanie výsledkov SP chlapcov a dievčat prináša tabuľka 5. 
 
Tabuľka 5. Výsledky interpohlavného porovnania v skupine adolescentov so sluchovým 
postihnutím v Teste všeobecných schopností a v Urbanovom figurálnom teste tvorivého myslenia 

Chlapci sluchovo 
postihnutí (N=18) 

Dievčatá sluchovo 
postihnuté (N=27) 

t-test Testy 

AM SD AM SD  

Nonverbálny 18,82 4,97 18,19 4,61 0,139 

Priestorový 61,56 10,61 57,04 10,72 1,298 

Tvorivosť 34,11 8,97 35,26 8,98 -0,373 
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V neverbálnom teste dosiahli nepočujúci chlapci i nepočujúce dievčatá veľmi vyrovnané 
výkony. Čiastočne odlišné sú výkony v teste vizuálno-priestorovej predstavivosti, chlapci v ňom 
podali vyššie výkony, no rozdiel nie je štatisticky významný. (Podobné rozdiely sme našli 
v Priestorovom teste aj v prospech počujúcich chlapcov AM=61,25 oproti dievčatám AM=57,69). 
V oblasti tvorivosti sú výkony sluchovo postihnutých chlapcov a dievčat podobné.  
 

Záver 
Naše výskumné predpoklady sa vo veľkej miere potvrdili.  
Nezaznamenali sme významné rozdiely vo výkonoch neverbálneho testu intelektových 

schopností. Schopnosti neverbálneho logického usudzovania sú v oboch skupinách vyrovnané. 
Počujúci i nepočujúci adolescenti sa nelíšili vo vizuálno-priestorovom vnímaní, 

predstavivosti a myslení. Zaznamenali sme interpohlavné rozdiely v oboch sledovaných skupinách 
v prospech chlapcov, no nie štatisticky významné. 

Sledované súbory sa významne nelíšili ani vo výkonoch figurálneho tvorivého myslenia. Na 
základe kvalitatívnej analýzy sa ukázalo, že sluchovo postihnutí vôbec nevyužívali abstrakciu ani 
v kresbovom prejave, ani pri tvorbe názvu. Lepšie uspeli v porovnaní s počujúcimi v kreslení 
nových prvkov kresby a zobrazovaní perspektívy. 

Hoci výsledky nášho sledovania vyznievajú na prvý pohľad pomerne priaznivo v prospech 
sluchovo postihnutých (ich výkony sa nelíšili od výkonov počujúcich), je potrebné si uvedomiť, že 
celkové hodnoty svedčia o priemerných výkonoch. Znamená to, že sluchovo postihnutí, ale aj 
počujúci sa svojimi dosiahnutými výkonmi v nonverbálnom teste logického usudzovania pohybujú 
na hranici stredného a spodného pásma priemeru. Lepšie výsledky sme zaznamenali 
v schopnostiach vizuálno-priestorového vnímania a uvažovania, kde skupinové hodnoty dosahovali 
lepší priemer. Vzhľadom na veľký rozptyl individuálnych hodnôt nemôžeme vylúčiť prítomnosť 
nadpriemerných výkonov jednotlivcov v oboch skupinách. Sme si vedomí, že kontrolná skupina 
počujúcich adolescentov nie je reprezentatívna vzhľadom na skutočnosť, že školu pre sluchovo 
postihnutých zrejme navštevujú žiaci, ktorí neuspeli na iných bežných stredných školách. 
Z uvedených dôvodov naše závery nemôžeme zovšeobecňovať. Táto naša výskumná sonda si žiada 
overenie na väčšej vzorke adolescentov z viacerých typov stredných škôl.  

 

PhDr. Katarína Zborteková 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Špeciálnopedagogická poradňa pre sluchovo postihnutých 
Bratislava 
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Vedomostná úroveň žiakov z matematiky po ukončení 1. stupňa základnej 
školy pre sluchovo postihnutých  

Mgr. Iris Domancová, PhD. 
 
Anotácia: V rokoch 2004 a 2005 uskutočnil riešiteľský tím Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave výskum, 
ktorého cieľom bolo zistiť úroveň vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a matematika u žiakov po ukončení 
1. stupňa základnej školy pre sluchovo postihnutých. Výskum sme realizovali na začiatku 5. ročníka, v 6 základných 
školách pre sluchovo postihnutých na Slovensku. Pri tvorbe písomných testov sme vychádzali zo schválených učebných 
osnov a vzdelávacích štandardov základnej školy pre sluchovo postihnutých.  
Výsledky výskumu ukazujú, že vedomostná úroveň žiakov základných škôl pre sluchovo postihnutých je celkovo na 
priemernej až podpriemernej úrovni. Potvrdil sa náš predpoklad, že výsledky z matematiky budú lepšie ako výsledky zo 
slovenského jazyka.  
V našom príspevku popisujeme úlohy z matematiky, ktoré žiaci riešili najúspešnejšie a najmenej úspešne. Perspektívne 
riešenie vidíme v tom, aby sa úlohám, ktoré sa ukázali pre žiakov ako problémové, venoval väčší časový priestor.  

 
Annotation: In the years 2004 and 2005 The State Pedagogical Institute of Bratislava research team conducted a 
study examining the fluency level in Slovak language and mathematics of hearing-impaired students upon completion 
of the 4th grade of elementary school. The study was carried out through standardized tests at the beginning of 5th 
grade in 6 elementary schools for the hearing-impaired in Slovakia. Tests were structured based on valid curriculum and 
educational standards for hearing-impaired elementary schools. 
The results show the overall level of knowledge among hearing-impaired students to vary from average to below-
average. Our assumption was confirmed that the results of testing in mathematics would return higher results than 
testing in Slovak language. 
In our report we highlight those mathematic problems showing both the least and the most difficulty for hearing-
impaired students. Seeing this in a long-term perspective, we suggest that more time be devoted to those assignments 
appearing troublesome with the students. 
  

V roku 2004 a 2005 riešiteľský tím Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave uskutočnil 
výskum, cieľom ktorého bolo zistiť dosiahnutú úroveň školských vedomostí v predmetoch 
slovenský jazyk a literatúra, matematika po ukončení 1. stupňa základnej školy pre sluchovo 
postihnutých. Realizovali sme ho v základných školách pre sluchovo postihnutých v Bratislave na 
Hrdličkovej a Drotárskej ulici, Kremnici, Lučenci, Levoči a Prešove posledný týždeň v septembri, 
t.j. na začiatku 5. ročníka.  

Pri tvorbe písomných testov sme vychádzali zo schválených učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov základnej školy pre sluchovo postihnutých.  

Výskumnú vzorku tvorili žiaci 5. ročníkov. V roku 2004 sme mali výskumnú vzorku 
27 žiakov so sluchovým postihnutím. V roku 2005 sme vyhodnotili testy 19 žiakov.  

Z hľadiska sluchového postihnutia sme v roku 2004 vo výskumnej vzorke mali 
20 nepočujúcich žiakov (74 %), 4 nedoslýchavých žiakov (15 %) a 2 žiakov s kochleárnymi 
implantátmi (7 %). Do výskumnej vzorky sme v roku 2004 zaradili aj jedného žiaka (4%) 
5. ročníka, ktorý mal telesné postihnutie a narušenú komunikačnú schopnosť.  

V roku 2005 sme mali 12 nepočujúcich žiakov (63 %), 4 nedoslýchavých žiakov (37%).  
Podľa vzdelávacích štandardov pre žiakov so sluchovým postihnutím a bez pridruženého 

postihnutia (forma A) v roku 2004 postupovalo na 1. stupni 19 žiakov (70%), z toho 
14 nepočujúcich žiakov, 3 nedoslýchaví žiaci a 2 žiaci s kochleárnym implantátom. 

Podľa vzdelávacích štandardov pre žiakov so sluchovým postihnutím a s pridruženým 
postihnutím (forma B) v roku 2004 postupovalo na 1. stupni 8 žiakov (30%), 7 nepočujúcich 
žiakov, 1 nedoslýchavý žiak, 1 žiak s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou 
schopnosťou.  
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Graf č.1 Počet žiakov postupujúcich podľa vzdelávacích štandardov formy A v r. 2004  
(n=19) 

 

Graf č.2 Počet žiakov postupujúcich podľa vzdelávacích štandardov formy B v r. 2004  
(n=8) 
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žiak s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

 

V roku 2005 podľa vzdelávacích štandardov formy A postupovalo 18 žiakov (95%), 
12 nepočujúcich, 6 nedoslýchavých žiakov. 

Podľa vzdelávacích štandardov pre žiakov so sluchovým postihnutím a s pridruženým 
postihnutím (forma B) postupoval 1 nedoslýchavý žiak (5%).  
 

Graf č.3 Počet žiakov postupujúcich podľa vzdelávacích štandardov formy A v r. 2005  
(n=18) 
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V roku 2004 v matematike žiaci získali 39,61 bodov (46,33 %) z možných 85,5 bodov 
(tabuľka č. 1). Získané percentá sa pohybujú na úrovni, ktorá je totožná so známkou 4 (tabuľka 
č. 2).  
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nepočujúci nedoslýchaví žiaci s kochleárnymi implantátmi
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V roku 2005 v matematike získali 43, 05 bodov (49,49 %) z možných 87 bodov (tabuľka 
č. 1). Získané percentá sa pohybujú na úrovni, ktorá je totožná so známkou 4 (tabuľka č. 2).  

 
Tabuľka č. 1: Celkové vyhodnotenie didaktických testov z matematiky - september 2004 a 2005  

2004 2005  
matematika/ 

body 
matematika/ 

známky 
matematika/ 

body 
matematika/ 

známky 
priemer 39,61 3,63 43,05 3,58 
body - celkový 
počet 

85,5 - 87 - 

maximum 78,5 - 61 - 
minimum 8 - 14 - 
medián 35,5 4 44 3,5 
percentá 46,33 - 49,49 - 

 
Tabuľka č. 2: Hodnotiaca stupnica: 

známka 1 2 3 4 5 
percentá 100-85% 84-70% 69-50% 49-35% 34% 

 

Tabuľka č.3: Vyhodnotenie didaktického testu z matematiky 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých, 
r. 2004 – percentil 

celkové poradie   body % známka percentil 
1. 78,5 91,81 1 96,20 
2. 72,5 84,80 1 92,50 
3. 58,5 68,42 3 88,80 
4. 58 67,84 3 85,10 
5. 56 65,50 3 81,40 
6. 54 63,16 3 77,70 
7. 51 59,65 3 74,00 
8. 50,5 59,06 3 70,30 
9. 47,5 55,56 3 66,60 
10. 47 54,97 3 62,90 
11. 46 53,80 3 59,20 
12. 45 52,63 3 55,50 
13. 36,5 42,69 4 51,80 
14. 35,5 41,52 4 48,10 
15. 35 40,94 4 44,40 
16. 34,5 40,35 4 40,70 
17. 32,5 38,01 4 37,00 
18. 30,5 35,67 4 33,30 
19. 30 35,09 4 29,60 
20. 29,5 34,50 4 22,20 
21. 29,5 34,50 4 22,20 
22. 24,5 28,65 5 18,50 
23. 23,5 27,49 5 14,80 
24. 23 26,90 5 11,10 
25. 17 19,88 5 7,40 
26. 15,5 18,13 5 3,70 
27. 8 9,36 5 0,00 

maximum bodov 85,5 100,00  100,00 
priemer 39,61 46,33 3,63  
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Tabuľka č.4: Vyhodnotenie didaktického testu z matematiky 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých, 
r. 2005 – percentil 

celkové poradie body % známka percentil 
1. 61 70,11 2 95,00 
2. 60 68,97 3 90,00 
3. 57 65,52 3 85,00 
4. 56 64,37 3 80,00 
5. 54 62,07 3 70,00 
6. 54 62,07 3 70,00 
7. 52 59,77 3 60,00 
8. 52 59,77 3 60,00 
9. 47 54,02 3 55,00 
10. 44 50,57 3 45,00 
11. 44 50,57 3 45,00 
12. 40 45,98 4 40,00 
13. 38 43,68 4 30,00 
14. 38 43,68 4 30,00 
15. 34 39,08 4 25,00 
16. 28 32,18 5 20,00 
17. 23 26,44 5 15,00 
18. 22 25,29 5 10,00 
19. 14 16,09 5 5,00 

body maximum 87 100,00   100,00 
priemer 43,05 49,49 3,58   

 

Tabuľky č.3 a 4 obsahujú okrem bodov a percent aj známky žiakov a percentily. Percentil 
(percentilové body) je údaj, ktorý vyjadruje ako sa jednotliví žiaci so svojim výsledkom umiestnil 
v rámci rebríčka všetkých žiakov, ktorí písali rovnaký test. Číslo udáva koľko percent žiakov 
dosiahlo v teste horší výsledok ako príslušný žiak. Čím je číslo vyššie a bližšie k 100, tým je žiak 
úspešnejší.  

Najčastejšie vyskytujúcou známkou bola v r.2004 a 2005 známka 3.  
 
Zaujímalo nás riešenie jednotlivých úloh.  
V roku 2004 medzi najúspešnejšie riešené úlohy patrili úlohy č. 1 (96 %), č. 12 (89,4%) č. 3 b 

(82,7 %). Úloha č. 1 bola zameraná na spočítanie obrázkov slniečok. Úloha č. 12 znela: Vyfarbi 
trojuholníky na zeleno, štvorce na modro, obdĺžniky na žlto, kruhy na červeno.  

Úlohou č. 3 b bolo napísať číslom čísla, ktoré boli napísané slovom. 
Najmenej úspešne riešenou boli úlohy č. 11 a (6,35 %) a 11 b, c (11 %). Úloha bola zameraná 

na výpočet dĺžky úsečky CD (11 a), narysovanie úsečok AB, CD (11 b) a odpoveď, ktorá úsečka je 
dlhšia (11 c). Zaujímavé je to, že predchádzajúca úloha bola podobného znenia s nasledujúcim 
percentom riešenia 10 a (59,3 %), 10 b (26,5 %), 10 c (22 %).  

Žiakom robila problém aj úloha číslo 7, ktorá znela: Janko má 12 rokov. Mária je staršia ako 

Janko, ale ešte nemá 15 rokov. Napíš, koľko rokov môže mať Mária. Vyriešili ju na 11,6 %.  
  

Úlohu č. 14, v znení Odhadni:  
Aká vysoká asi je tvoja pani učiteľka? Pani učiteľka je vysoká asi _________. 

Koľko kilogramov asi váži tvoja pani učiteľka? Pani učiteľka váži asi ________., vyriešili na 19 %.  
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Ďalšie údaje o poradí úspešnosti riešenia úloh z matematiky sú uvedené v tabuľke č.5. 

 

Tabuľka č. 5: Poradie úspešnosti riešenia úloh z matematiky v percentách v r. 2004 

poradie číslo úlohy Úloha percentá 
1. 1 spočítaj slniečka 96 
2. 12 vyfarbi trojuholníky, štvorce, obdĺžniky, kruhy 89,4 
3. 3b napíš číslom 82,7 
4. 5 vypočítaj 860+80 =, 860-80 = 73 
5. 3a napíš čísla slovom 70,4 
6. 18 vyfarbi polovicu čokolády 70 
7. 2b  počítaj ďalej 1004, 1003,1002.... 68,5 
8. 10a koľko centimetrov má úsečka MN 59,3 
9. 13 premeň jednotky dĺžky 57 
10. 2a počítaj ďalej šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat,...  56 

 5b vypočítaj 327+481=, 687-321=, 82-35...  
11. 9 narysuj úsečku AB (10cm) a úsečku CD (10 mm) 50 
12. 12 premeň jednotky času 49 

13. 8 
Janko má 100 korún. Mária má 10-krát viac korún ako 
Janko. Koľko korún má Mária? 

47 

14. 6 doplň do príkladu správne číslo 45,4 
15. 17 dnes je....  39,8 
16. 4a napíš ako násobenie 3+3+3+3+3+3= 33 
17. 5c  vydeľ a urob skúšku správnosti 31,5 
18. 10b narysuj úsečku KL a úsečku MN 26,5 

19. 15 
odhadni Aká vysoká je asi Tvoja pani učiteľka?  
Koľko kg váži?  

25 

20 10c Ktorá úsečka je dlhšia? 22 
21. 16 Doplň na pravú misku váh hmotnosť (s obrázkom)  19 

22. 7 
Janko má 12 rokov. Mária je staršia ako Janko, ale ešte 
nemá 15 rokov. Napíš, koľko rokov môže mať Mária. 

11,6 

23. 11b Narysuj úsečku AB a úsečku CD. 11 
 11c Ktorá úsečka je dlhšia? Úsečka AB alebo úsečka CD? 11 

24. 11a 
Úsečka AB má 6 centimetrov. Úsečka AB je o 2 
centimetre dlhšia ako úsečka CD. Koľko centimetrov má 
úsečka CD?  

6,35 

 

Tabuľka č. 2: Hodnotiaca stupnica: 

známka 1 2 3 4 5 
percentá 100-85% 84-70% 69-50% 49-35% 34% 

 

V roku 2005 medzi najúspešnejšie riešené úlohy patrila úloha č. 3c (84,21 %), č. 4a (83,55%) 
č. 4 b (81,58 %). Úloha č.3 znela: 
c) Ferko si kúpil malinovku a broskyne. Malinovka stála 16 korún. Broskyne boli o 17 korún 

drahšie ako malinovka. Koľko korún stáli broskyne? 

Úlohy č. 4 boli zamerané na počítanie (89 + 6 =, 360 + 30 =, 546+342=, 987-583=). 
Najmenej úspešne riešenými boli úlohy č. 5 b(7,02 %), 3f, 10 (10,53 %) a 3d (21,05 %).  
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Úloha č. 5 bol slovný príklad  
b) Miška si kúpila tri rovnaké čokolády. Za všetky tri čokolády zaplatila 42 korún. Koľko korún 

stála jedna čokoláda?  

Žiakom robila problém aj slovný príklad, úloha číslo 3f, ktorá znela: Koľko korún zaplatili 

všetci traja spolu (Miško, Eva, Ferko)?  
Úlohu č. 10, v znení Odhadni:  

Aká vysoká asi je tvoja pani učiteľka? Pani učiteľka je vysoká asi _________. 

Koľko kilogramov asi váži tvoja pani učiteľka? Pani učiteľka váži asi ________., vyriešili na 
10,53 %, čo je menej ako v roku 2004. Úloha č. 3d znela: 
Ferko si kúpil malinovku a broskyne. Malinovka stála 16 korún. Broskyne boli o 17 korún drahšie 

ako malinovka. d) Koľko korún zaplatil Ferko za malinovku a broskyne?  

Ďalšie údaje o poradí úspešnosti riešenia úloh z matematiky sú uvedené v tabuľke č. 6. 

  
Tabuľka č.6: Poradie úspešnosti riešenia úloh z matematiky v percentách v r.2005 
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1. 3c 
Slovný príklad: Ferko si kúpil malinovku a broskyne. 
Malinovka stála 16 korún. Broskyne boli o 17 korún drahšie 
ako malinovka. Koľko korún stáli broskyne? 

84,21   

2. 4a Vypočítaj 89 + 6 =, 360 + 30 =  83,55 73 4 
3. 4b Vypočítaj 546+342=, 987-583= 81,58 56 10 

4. 3a 
Slovný príklad: Miško kúpil jahody za 87 korún a jablká za 
38 korún. Koľko korún zaplatil Miško spolu za jahody 
a jablká? 

78,95   

5. 14.  Odmeraj dĺžky úsečiek 72,37    
6. 1a Spočítaj koľko peňazí je na obrázku 71,05   
7. 1b  Spočítaj koľko peňazí je na obrázku 68,42   
8. 1c Spočítaj koľko peňazí je na obrázku 67,11   
9. 13 Narysuj úsečku  63,16   
10. 11 Pomenuj narysované geometrické útvary 61,58   

20. 3 d 
Slovný príklad: Koľko korún zaplatil Ferko za malinovku 
a broskyne? 

21,05   

 10.  odhadni 10,53 25 19. 
21. 3f Slovný príklad: Koľko korún zaplatili všetci traja spolu? 10,53    

22. 5 
Slovný príklad: Miška si kúpila tri rovnaké čokolády. Za 
všetky tri čokolády zaplatila 42 korún. Koľko korún stála 
jedna čokoláda? 

7,02   

 

Tabuľka č. 2: Hodnotiaca stupnica: 

známka 1 2 3 4 5 
percentá 100-85% 84-70% 69-50% 49-35% 34% 

 
V grafe č.4 uvádzame celkové vyhodnotenie didaktických testov z matematiky v roku 2004 

a 2005. V dvoch základných školách pre sluchovo postihnutých bola úspešnosť riešenia úloh v roku 
2005 vyššia, v ostatných školách klesla.  
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Graf č. 4 Celkové vyhodnotenie didaktických testov z matematiky v roku 2004 a 2005 (priemerné percentá) 
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Tabuľka č. 2: Hodnotiaca stupnica: 

známka 1 2 3 4 5 
percentá 100-85% 84-70% 69-50% 49-35% 34% 

 
Výsledky ukazujú, že vedomostná úroveň žiakov základných škôl pre sluchovo postihnutých 

po ukončení 1. stupňa základnej školy pre sluchovo postihnutých je celkovo na priemernej až 
podpriemernej úrovni. Medzi výsledkami z roku 2004 a 2005 nie je štatisticky významný rozdiel. 
Výsledky z matematiky boli lepšie ako výsledky zo slovenského jazyka. 

V roku 2004 žiaci so sluchovým postihnutím najúspešnejšie riešili názorné úlohy na sčítanie 
a identifikáciu geometrických tvarov. Vedeli napísať numerické čísla, ktoré boli vyjadrené slovom. 
Hneď za tým sa umiestnili príklady na sčítanie a odčítanie. V roku 2005 prekvapujúco sa na prvom 
mieste umiestnil jednoduchý slovný príklad a potom príklady na sčítanie a odčítanie. Vo výskume 
sa potvrdilo, že v matematike majú žiaci so sluchovým postihnutím najväčšie problémy so 
slovnými príkladmi a úlohami z geometrie.  

Riešenie do budúcnosti vidíme v tom, aby sa úlohám, ktoré sa ukázali pre žiakov ako 
problémové, venoval väčší časový priestor. Na zváženie je aj vzdelávanie žiakov so sluchovým 
postihnutím podľa vzdelávacích štandardov formy B, ktoré na žiakov kladú menšie nároky ako 
vzdelávacie štandardy A.  
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Z PRAXE 

Zopár zaujímavostí z predchádzajúcich ročníkov súťaže 
Oľga Minárová 

 
Abstrakt: Príspevok je možné rozčleniť na štyri časti. V prvej časti príspevku autorka približuje kategórie 
v matematickej súťaži a podmienky účasti na súťaži. V druhej časti približuje dosiahnuté priemerné úspešnosti 
v matematickej súťaži, v tretej časti porovnáva priemerné úspešnosť sluchovo postihnutých žiakov z bežných škôl 
so žiakmi zo škôl pre sluchovo postihnutých. V poslednej časti približuje náročnosť jednotlivých úloh pre žiakov.  
 
Kľúčové slová: vedomostná súťaž v matematike, sluchovo postihnutý žiak, integrovaný žiak, úspešnosť v matematike  

  
1. Kategórie, v ktorých sa súťažilo: 

Prvý a druhý ročník súťaže: Žiaci súťažili v jednej kategórii – žiaci 5. – 9. ročníkov.  
Tretí až ôsmy ročník súťaže: Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: v kategórii mladších (žiaci 
5. - 6. ročníkov) a v kategórii starších žiakov (žiaci 7. – - 8. ročníkov). 
Deviaty ročník súťaže: Žiaci súťažia v kategóriách podľa ročníkov: 5., 6.,7., 8. a 9. 

 
Súťaže sa môže zúčastniť žiak, ktorý chodí do uvedeného ročníka a má sluchové postihnutie. 

V priebehu súťaže sme sa stretli s nasledovnými pripomienkami v tomto smere: veľké vekové 
rozdiely žiakov v rámci jednej kategórie, veľké rozdiely v stupni postihnutia. Súťažia žiaci so 
sluchovým postihnutím cca 40 dB a žiaci so sluchovým postihnutím vyšším ako 100 dB. 
 
2.  Dosiahnuté priemerné úspešnosti:  

Súťažné úlohy z matematiky pripravovali pre súťažiacich študentky z Pedagogickej fakulty 
alebo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Najvyššiu úspešnosť 
dosiahli v 2. ročníku, v roku 2000 – súťažili väčšinou žiaci 8. - 9.ročníkov v úlohách z učiva 5. 
ročníka. Na grafe sú modrou farbou znázornené úspešnosti žiakov mladšej kategórie a fialovou 
úspešnosti žiakov staršej kategórie.  

r.1999 r.2000 r.2001 r.2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006
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3. Porovnanie úspešnosti  sluchovo postihnutých žiakov vzdelávaných v školách pre sluchovo 

postihnutých a sluchovo postihnutých žiakov vzdelávaných integrovane v bežných školách  

  

V kategórii mladších (starších)žiakov súťažilo v priebehu 3. až 5. ročníka 65 žiakov 
(67 žiakov) zo škôl pre sluchovo postihnutých a 24 (25)sluchovo postihnutých žiakov z bežných 
škôl. Pri porovnávaní úspešností je veľmi dôležité si uvedomiť skutočnosť, že kým zo škôl pre 
sluchovo postihnuté deti súťažili skôr nepočujúci žiaci, z bežných škôl to boli skôr nedoslýchaví až 
ľahko nedoslýchaví žiaci.  

V nasledujúcej tabuľke je dosiahnutá priemerná úspešnosť prvých troch najlepších škôl 
v skupine základných škôl pre sluchovo postihnutých a prvých troch najlepších škôl v skupine 
bežných škôl.  

Mladšia kategória Staršia kategória  

Školy pre SP Bežné školy  Školy pre SP Bežné školy  

1. m 43% 56% 56% 40% 

2.m 35% 40% 35% 37% 

3.m 32% 37% 25% 27% 
 
Najúspešnejší žiaci:  
Sabina Dvulitová – ZŠI pre SP - (súťažila - 3 x) – obsadila trikrát prvé miesto,  
Danka Bednárová – ZŠI pre SP - (súťažila 3 x) - obsadila raz prvé miesto a dvakrát druhé miesto  
Jančovič - ZŠI pre SP (súťažil 3 x) - obsadil dvakrát prvé miesto 
Mária Sečianska – bežná ZŠ (súťažila 4 x) - obsadila raz prvé miesto a raz druhé miesto  

 

Na grafe č. 2 a č. 3 sú modrou farbou znázornené úspešnosti žiakov mladšej zo škôl pre 
sluchovo postihnutých (skôr nepočujúci žiaci)a fialovou úspešnosti sluchovo postihnutých žiakov 
(skôr nedoslýchaví žiaci) z bežných škôl. 
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4. Úspešnosť riešenia úloh  

mladšia kategória (žiaci 5. a 6. ročníka):  
Zadanie úlohy Úspešnosť  

Počítaj a dopĺňaj do okienok správne čísla. 
+ 0,5 - 7 + 4,5 : 11 

  
 

90 % 

Premeň:  a) 48 cm =.... dm =.... mm 
b) 830 dm =... m =... 0,083 km 

73 % 

Koľko kociek je na obrázku?  
 
  

73 %  

Koľkých rokov sa dožil známy hudobný skladateľ Antonín Dvořák, 
ktorý žil v rokoch 1841 až 1904?  

69,2 % 

Janka má 45 korún. Chce si kúpiť čokoládu, ktorá stojí 27,50 Sk.  
Zostane jej ešte na cukríky, ktoré stoja 19,50 Sk?  

62 % 

Eva má 6 sestier a každá sestra má 2 bratov. Koľko súrodencov má 
Eva? 

46,7 % 

Koľko litrov mlieka je v 10 pollitrových krabiciach? 20 % 

Odpíš vetu, ktorá neplatí:  
 a) Číslo 6 je 5 – krát menšie ako číslo 30.  
 b) Číslo 25 je o 5 menšie ako číslo 35. 
 c) Číslo 35 je o 5 väčšie ako číslo 30. 

20 % 

Trojnásobok hľadaného čísla je o 9 menší ako číslo 21. Aké je to 
číslo? 

20 % 

Doplň matematické znamienka +, -,.,: alebo () 
4  4  4  4  =  4  

0 % 

Vypočítaj a vyjadri v uvedených jednotkách: 
32 kilogramov bez 3 000 gramov je........ gramov 

0 % 

Doplň znamienka +, -,.,: 4  4  4  =  4  3  0 % 
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Graf 3: Porovnanie úspešností v staršej kategórii:
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Káva s pohárom stojí 8,20 Sk. Káva je o 6 Sk drahšia ako pohár. 
Koľko stojí káva a koľko pohár? 

0 % 

Vypočítaj, koľko korún by stálo oplotenie záhrady znázornenej na 
obrázku, ak 1 meter pletiva stojí 150 Sk. 

0 % 

Pršať začalo o 9 hodine a 20 minúte. Prestalo pršať o 11 hodine a 15 
minúte. Koľko minút pršalo?  

0 % 

Čokoláda je trikrát drahšia ako keksík. Čo je drahšie? Tri čokolády 
alebo osem keksíkov? Prečo? 

0 % 

 
staršia kategória (žiaci 7. a 8. ročníka):  

Zadanie úlohy Úspešnosť  

Počítaj a dopĺňaj do okienok správne čísla. 
+ 0,5 - 7 + 4,5: 11  

  

90 % 

Premeňte: a) 48 cm =.... dm =.... mm 
 b) 830 dm =... m =... 0,083 km 

73 % 

Koľko kociek je na obrázku?  
 
 
  

73 %  

Janka má 45 korún. Chce si kúpiť čokoládu, ktorá stojí 27,50 Sk.  
Zostane jej ešte na cukríky, ktoré stoja 19,50 Sk?  

62 % 

Janko čakal na Marienku 2/3 hodiny. Marienka však neprišla a Janko 
na ňu čakal ďalšiu 1/6 hodiny. Koľko čakal Janko na Marienku? 

60 % 

Doplň znamienka +, -, *,: a zátvorky. Znamienka a zátvorky sa môžu 
opakovať: a) 5  2  5  2  =  21  

b) 4  2  4  2  =  16  

50 % 

Vyjadrite v požadovaných jednotkách: 
8 l = dm 10 000 cm = m  
0,1 h = s 6 dní = h = min 

40 % 

Nakresli 3 priamky, ktoré sa pretínajú práve v jednom bode. 20 % 

Zmestí sa do akváriu tvaru kvádra s rozmermi: dĺžka = 0,4 m; šírka = 
0,2 m; výška = 0,5m  
30 litrov vody?  

8 % 

Doplň znamienka +, -,.,:  4  4  4  =  4  3   0 % 

Pekárenský zásobník na múku bol naplnený do ¾ objemu. Po odobratí 
875 kg múky bol naplnený do 2/5 objemu. Koľko ton múky je v plnom 
zásobníku? 

0 % 

Vypočítaj: 23 - [2,6 + (6 - 9) - 4,52] =  0 % 

Pršať začalo o 9 hodine a 20 minúte. Prestalo pršať o 11 hodine a 15 
minúte. Koľko minút pršalo?  

0 % 

V izbe sa stretli babka, jej dcéry a vnučky. Boli tam 3 mamy a 6 dcér. 
Koľko bolo v miestnosti ľudí? 

0 % 

 

2 
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Pedagogické dokumenty, poznávací proces a monitor  
u sluchovo postihnutých žiakov 

Oľga Minárová 

Abstrakt: Príspevok je možné rozčleniť na tri časti. V prvej časti príspevku autorka približuje proces modifikácie osnov 
a štandardu matematiky bežných škôl pre požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých detí. V druhej časti 
približuje typy matematických úloh, veľmi dôležitých pre správny rozvoj matematických zručností nielen sluchovo 
postihnutých detí. V tretej časti sa zamýšľa nad kompatibilitou certifikačného merania MONITOR-9 s osnovami, 
štandardom a pokynmi hodnotenia a klasifikácie sluchovo postihnutých detí.  
 

Kľúčové slová: sluchovo postihnutý žiak, pedagogické dokumenty, osnovy, štandard, hodnotenie a klasifikácia, 
poznávací proces, certifikačné meranie MONITOR-9 
 

1. Základné pedagogické dokumenty: 

Učebné osnovy i vzdelávací štandard z matematiky pre sluchovo postihnutých (variant A a B) 
patria medzi záväzné pedagogické dokumenty. Osnovy aj štandard matematiky pre školy pre 
sluchovo postihnutých vypracovala Ústredná predmetová komisia pri ŠPÚ pre predmet matematika, 
ktorej členmi boli predovšetkým učitelia matematiky základných škôl pre sluchovo postihnutých. 

Pri vypracovávaní osnov a štandardu Ústredná predmetová komisia pri ŠPÚ pre predmet 
matematika brala v úvahu: 
� paragraf 3 ods.2 zákona č.29/1984 o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších 

predpisov, v znení zákona č.229/2000Z.z sa žiakom so špeciálno výchovno – vzdelávacími 
potrebami poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam 
špecifickými formami a metódami zodpovedajúcimi ich postihnutiu.“ (1) 

� osnovy matematiky pre 1. a 2. stupeň bežných škôl a osnovy matematiky pre 1.a 2. stupeň 
pre sluchovo postihnutých žiakov - B. variant, skĺbením ktorých sa učitelia snažili nájsť 
optimálne osnovy pre sluchovo postihnuté deti  

� štandard matematiky pre 1. a 2. stupeň bežných škôl  
� výskum a práce Dr. Zbortekovej - poukazujúce na to, že “utváranie štruktúry poznania, 

prejavy správania a celkový vývin osobnosti má svoje špecifiká”... “ napríklad dlhšie obdobie 
latencie - fázy zbierania dostatočného množstva informácií a následné kvalitatívne zmeny- 
skoky...” (2) 

� preťaženosť mládeže učebnou látkou – na to poukazoval už v 19. storočí český pedagóg 
Gustav Adolf Lindner; prehustenie osnov jednotlivých predmetov nielenže pretrvalo dodnes, ale 
vzrástlo, v dôsledku čoho sú učitelia i žiaci preťažovaní; toto prehustenie osnov silne 
ovplyvňuje kvalitu poznávacieho procesu a namiesto rozvíjania intelektu, rozvíjania 
poznávacích schopností a tvorivosti žiakov sa vo vyučovacom procese hlavný priestor venuje 
osvojovaniu si veľkého množstva učiva;  

� vlastné dlhoročné pedagogické skúsenosti z vyučovania matematiky sluchovo post. detí 
� výsledky celoštátnych súťaží v matematike, poukazujúce na to, že súťažiace sluchovo 

postihnuté deti (vyberaní žiaci) dosahujú o 20 – 30 % nižšiu úspešnosť pri riešení ako počujúce 
deti vo všeobecnosti, najväčšie problémy majú pri riešení slovných a verbálno - logických 
úlohách (3)  
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Tabuľka: Úspešnosť súťažiacich žiakov v jednotlivých rokoch(posledné údaje)  

Ročník súťaže 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 

Rok súťaže 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kategória mladších žiakov (žiaci 5. – 6. roč.) 23% 27% 39% 23% 47% 32% 

Kategória starších žiakov (žiaci 7. – 8. roč.) 23% 22% 40% 28% 49% 22% 
 
potrebu väčšej hodinovej dotácie na jednotlivé matematické tematické celky: najmä na  

� učivo, v ktorom podstatnú časť tvoria slovné úlohy. Pre porovnanie:  
 

Tabuľka: Potrebný počet hodín na jednotlivé témy – podľa zápisov v triednych knihách 

Bežné osnovy  počujúci  nepočujúci Nedoslýchaví 

Opakovanie 5.r  25 h 34 h - 65 h  34 h - 49 h 

Desatinné čísla 5.r.  40 h 50 h - 56 h 43 h - 48 h 

Objem a povrch 6.r.  15 h 24 h - 25h 19 h 

Racionálne čísla 7.r.  15 h 44 h - 48 h 25 h - 36 h 

Pomer, úmernosť 7.r  16 h  21 h - 34 h 22 h - 29 h 

 

� vyšší priemer vymeškaných hodín ako na bežných školách (napr: počet vymeškaných hodín 
jednej a tej istej triedy v priebehu školskej dochádzky na druhom stupni: 5.r: - 127 h, 6.r: - 236 
h, 7.r.: - 99 h, 8.r.: -121 h. V uvedenom počte vymeškaných hodín nie sú zahrnuté vymeškané 
hodiny z dôvodu rôznych školských akcií.).  

� nepostačujúce navýšenie počtu prípravných ročníkov na „dobehnutie“ nedostatočne rozvinutých 
komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí v predškolskom veku  

� ukazujúcu sa zmenu zloženia skupín sluchovo postihnutých žiakov dochádzajúcich do škôl pre 
sluchovo postihnutých – pribúdajú žiaci z viacnásobným postihnutím 

� priebeh poznávacieho procesu v matematike 
Podľa Hejného a Kuřinu sa poznávací proces z týchto etáp:  

1. etapa separovaných modelov  

(Konkrétnosť) 

  

tu dochádza  

k 1. abstrakčnému zdvihu 

2. etapa univerzálneho modelu  

(Zovšeobecnenie)  

  

tu dochádza 

k 2. abstrakčnému zdvihu  

3. abstrakcie    

4. kryštalizácie   

5. automatizácie   
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Najdôležitejšou etapou sa v poznávacom procese javí 1. etapa – etapa separovaných 
modelov. Ide o etapu, ktorá v sebe zahŕňa proces od prvých skúseností s novým modelom, 
poznávanie vzájomných súvislostí rôznych separovaných modelov (tri cukríky, tri keksíky, tri 
žuvačky, tri...). Ak deti pochopia súvislosti separovaných modelov, vytvoria si najskôr komunity 
separovaných modelov (iné sú tri a iné dva...), čím sa dostanú po viac – menej uvedomelé poznanie 
ich podstaty: tri cukríky, tri keksíky, tri žuvačky môžem ukázať cez tri prsty – vytvoria si sami 
univerzálny model. Niektorým žiakom k vytvoreniu pojmu čísla, slova, vzťahu, súvislosti... stačí 
možno 10 separovaných modelov, iným 50 a niektorým nestačí možno ani 100.  

V tejto etape poznávacieho procesu je veľmi dôležitá žiakova aktivita a jeho objavovanie. 
Žiaľ, toto tvorivé heuristické poznávanie a objavovanie vo vzdelávacom procese sa postupne 
nahradilo mechanickým učením sa predloženého učiva. Učitelia poukazujú na to, že je to jeden 
z priamych dôsledkov prehustených osnov.  

 

Podľa Hejného a Kuřinu úspech etapy separovaných modelov podporuje intelektové 
sebavedomie detí (nemyslia tým samotnú inteligenciu - nadanie), ale sklony dieťaťa k zdravému 
špekulatívnemu mysleniu. Upozorňujú na to, že ak sa prvý abstrakčný zdvih - proces prechodu 
z etapy separovaných modelov do etap univerzálneho modelu urýchľuje, a predčasne sa 
prezrádza univerzálny model – napr. model prstov, model počítadla,... vedie to k závažných 
„chorobám“ poznávacieho procesu dieťaťa. Dochádza k zaradeniu prezradenému univerzálnemu 
modelu (rodičom, spolužiakom, učiteľom,...) medzi separované modely. Dieťa potom ten 
„univerzálny model“ napr. prsty používa ako separovaný model dovtedy, kým si sám nenájde iný 
univerzálny model. Dochádza tak k formálnemu – mechanickému učeniu sa a vzniká veľmi ťažká 
porucha poznávacieho procesu žiaka – tzv. formalizmus.  

Prvý abstrakčný zdvih je u žiakov urýchľovaný z dôvodu preťažovania veľkým množstvom 
nového učiva, učiteľ nemá dostatok času na to, aby nechal svojich žiakov objavovať nové poznanie; 
nie je priestor na hranie sa, vedenie dialógového učenia sa, ktoré podporuje objavné učenie sa 
žiakov pri hľadaní vzťahov, komunít modelov...V súčasnej dobe napriek dlho proklamovanej 
humanizácii školstva proces vzdelávania stále pretrváva na viac – menej mechanickom osvojovaní 
si hotových poznatkov. Učiteľ vysvetľuje, žiak sa to snaží chápať a keď nie je schopný pochopiť, 
tak sa to jednoducho nabiflí. Proces hľadania a poznávania sa z učebného procesu takmer úplne 
vytratil.  

Formalizmus u sluchovo postihnutých detí je naviac posilnený ich nedostatočnou slovnou 
zásobou, narušenými komunikačnými schopnosťami a nedostatočnými praktickými skúsenosťami z 
bežného života.  
 

2. Hodnotenie a klasifikácia:  

Viac – menej v súlade s osnovami a štandardom sú aj Metodické pokyny na hodnotenie a 
kvalifikáciu sluchovo postihnutých žiakov a Metodicko-informatívny materiál „žiak s poruchami 
správania v základnej škole“. Podľa týchto dokumentov sa: „Takýmto žiakom poskytuje vzdelanie 
zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špecifickými formami a metódami 
zodpovedajúcimi ich postihnutiu.“ a žiak nemôže mať zníženú známku z vyučovacieho predmetu, 
pokiaľ sú nedostatočné učebné výsledky dôsledkom zdravotného postihnutia, čiže v našom prípade 
sluchového postihnutia poprípade aj iného pridruženého postihnutia. (1)  
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Takýto prístup je v súlade s demokratizáciou spoločnosti i školstva, ktorá umožňuje:  
� učiteľovi slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť flexibilne prispôsobiť obsah vzdelávania 

žiakovým individuálnym schopnostiam, 
� rodičovi slobodne a zodpovedne vybrať pre svoje dieťa vhodnú školu na základe charakteru 

a výsledkov školy.  
 

Na základe osnov a štandardu učiteľ má možnosť flexibilne a individuálne upravovať rozsah 
obsahu učiva možnostiam a predpokladom žiakov – šiť základné učivo na mieru konkrétneho žiaka. 
Zodpovedá to i požiadavkám paragrafu 3 ods.2 zákona č.29/1984 o sústave základných a stredných 
škôl v znení neskorších predpisov, v znení zákona č.229/2000Z.z o žiakoch so špeciálnymi 
výchovno – vzdelávacími potrebami. Šikovným nepočujúcim sa vytvárajú podmienky na 
pokračovanie v štúdiu i na bežných stredných školách, slabším žiakom sa vytvára priestor na 
dopĺňanie dôležitých praktických zručností a rozvíjanie slovnej zásoby.  

 

3. Rozvoj matematických zručností sluchovo postihnutých detí v matematike:  

Okrem rešpektovania individuálneho tempa poznávacieho procesu, individuálneho prístupu 
k hodnoteniu a klasifikácii úrovne poznatkov, sú pre správny rozvoj matematických zručností 
sluchovo postihnutých detí dôležité nasledovné spôsoby riešenia:  
 

� Riešenie úloh v spojení s manipuláciou s predmetmi a zvýšením zážitkovosti poznávacieho 
procesu; ide o zvýšenú kompenzáciu nedostatočných praktických a komunikačných 
skúseností sluchovo postihnutých detí v dôsledku obmedzenej predškolskej starostlivosti  

� Riešenie úloh s obsahovým charakterom (nielen úlohy formálneho charakteru typu: 
Porovnaj čísla 765 a 658):  

Úloha 1: Je pravda, že 1 124 korunová bábika je lacnejšia ako 924 korunová bábika?  
Úloha 2: Porovnávaj dvojice pomocou slov (dlhšie, teplejšie, chladnejšie, ťažšie, 

ľahšie, väčšie, vyššie, nižšie,...): 
4 600 kilogramový slon je ____ ako 4 450 kilogramový slon.  

 
� Riešenie názorných úloh (úlohy vedú k rýchlejšiemu pochopeniu úloh na úmernosť): 

Úloha 8: Doplň k tovaru cenu, ktorú treba za tovar zaplatiť:  

5 čokoládových tyčiniek = 35 Sk  
1 čokoládová tyčinka = ____ Sk.  
3 čokoládové tyčinky = ____ Sk  

 

� Riešenie slovných úloh s antisignálom (nielen slovné úlohy so signálom):  
Signál: V texte sa vyskytuje slovko spolu, preto sa bude sčítavať. V texte je slovíčko 

menej, preto sa bude odčítavať. Slovíčka spolu, menej napovedajú, čo sa bude 
robiť, sú to úlohy s jasným signálom na postup práce. 

Antisignál: V texte sa vyskytuje slovko spolu, ale oni majú odčítať. V texte je slovíčko 
menej a oni majú pričítať. Slovíčka spolu, menej nás zavádzajú, čo sa bude robiť, 
sú to úlohy s antisignálom na postup práce. 
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Úloha 3: Doplň vety:  
a)  Ak Monika je ťažšia ako Lenka, potom Lenka je___ ako Monika. 
b)  Mirka má 41 kilogramov. Barborka je ľahšia ako Mirka.  
 Môže mať Barborka 40 kg? Môže mať 45 kg? Uveď ďalšie možnosti! 
c)  Zorka má 39 kilogramov. Zorka je ľahšia ako Boženka.  
 Môže mať Boženka 35 kg? Môže mať 45 kg? Uveď ďalšie možnosti! 

Úloha 4:  
a) Samko prišiel domov o 1545 hod. Silvia prišla o 10 minút skôr ako Samko.  
 O koľkej hodine prišla domov Silvia? 
b) Samko prišiel domov o 1545 hod. Samko prišiel o 10 minút skôr ako Braňo.  
 O koľkej hodine prišiel domov Braňo? 

 
� Riešenie úloh s odhadom a kontrolou výpočtu, úloh na pozornosť a rozmýšľanie:  

Úloha 5:  Ktorý odhad je presnejší. Odhad A alebo odhad B?  
 Presnosť odhadu over výpočtom príkladov na kalkulačke: 
 8 459 + 1 217 je približne A, 9 700 B, 9 000  
Úloha 6:  Bez počítania urči, ktorý výsledok je najväčší.  
 Svoju odpoveď vysvetli.  
 a) 990. 45 b) 990. 22 c) 990. 11 d) 990. 90 
 Správnosť over výpočtom na kalkulačke.  
Úloha 7:  Bez počítania priraď z čísel 2 898; 3 024; 47; 186 543 výsledky k príkladom: 
 a) 2 961: 63 b) 2 961 – 63 c) 2 961. 63 d) 2 961 + 63  
 Správnosť priradenia over pomocou kalkulačky.  

  
� Riešenie úloh objavným prístupom (každé hádanie je správne) 

Úloha 9: Marienka si kúpila kvetované šaty a kabátik za 3 200 Sk. Kabátik bol o 400 Sk 
drahší ako šaty. Koľko korún stál kabátik a koľko korún stáli šaty? Pomôž si pri počítaní 
tabuľkou:  

Šaty  

nevieme koľko - hádame 

Kabátik  

o 400 Sk viac ako šaty 

spolu 

(kontrola správnosti hádania) 

Hádam  2 000 Sk 2 000 + 400 = 2 400  2 000 + 2 400= 4 400 veľa 

Hádam menej  1 900 Sk    

   

Pokračuj v hádaní a kontrole správnosti hádania. 
  

Pri rovniciach a najmä slovných rovniciach sa môže stať, že slabší žiaci nebudú vedieť prejsť 
od riešenia úloh tipovaním k formálnemu spôsobu riešenia pomocou zápisu s premennou a riešenia 
rovnice s premennou: 2x + 400 = 3 200.  

  
Napriek tomu, že uvedené úlohy a spôsoby riešenia nie sú implicitne uvedené v základnom 

učive osnov matematiky, sú pre rozvíjanie matematických zručností veľmi dôležité. Naviac, 
využívanie takýchto úloh v matematike pomôže žiakom pri rozvíjaní a upevňovaní slovnej zásoby, 
rozvoji matematického myslenia, predstavivosti, schopnosti kontrolovať svoje výsledky, schopnosti 
nejakým spôsobom nájsť riešenie úlohy (trebárs tipovaním),... Pre praktický a každodenný život ich 
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pokladáme za viac potrebné, ako riešenie objemov, povrchov kužeľa, ihlana, riešenie úloh 
s lineárne lomenými výrazmi, trigonometrických funkcií,...  
 
4.  Certifikačné merania 

V súvislosti s novými osnovami a štandardom pre sluchovo postihnutých žiakov robil ŠPÚ 
v rokoch 2004 – 2005 výskum, v ktorom sa zameral na zisťovanie vzdelanostnej úrovne žiakov 
5. ročníkov základných škôl pre sluchovo postihnutých. Cieľom výskumnej úlohy bolo zmapovanie 
vedomostnej úrovne žiakov po ukončení I. stupňa základnej školy pre sluchovo postihnutých 
v predmetoch slovenský jazyk a matematika. Predmetom výskumu boli vedomosti žiakov so 
sluchovým postihnutím po ukončení I. stupňa v predmetoch slovenský jazyk a matematika. 
Didaktické testy sa vypracovávali podľa osnov škôl pre sluchovo postihnutých. Dosiahnuté 
výsledky sú v nasledovnej tabuľke:  

 
Tabuľka č. 3: Celkové vyhodnotenie didaktických testov z matematiky - september 2004 - september 2005  

 r. 2004 
/body  

r. 2004/ 
percentá 

r.2004/ 
známky  

 r.2005 
/body 

r.2005/ 
percentá 

r.2005 
/známky  

Priemer 39,61 46,33 3,63  43,05 49,49 3,58 
 

Od r. 2006 sú nepočujúci žiaci povinní podľa vyhlášky zúčastniť sa certifikačného merania 
MONITOR-9, i napriek odlišnostiam osnov pre školy pre sluchovo postihnutých a osnov pre bežné 
školy. Ide o certifikačné merania všetkých žiakov 9. ročníkov. Didaktické testy sa vypracovávali 
podľa osnov pre bežné školy. Z merania sa vylučujú len žiaci s mentálnym postihnutím. Dosiahnuté 
výsledky všetkých deviatakov so sluchovým postihnutím (vzdelávaných či už segregovanou alebo 
integrovanou formou) sú v nasledovnej tabuľke: 

 r.2006/ 
počet 

r. 2006/ 
sluchovo p. 

r.2006/ 
intaktní 

r.2007/ 
počet 

r. 2007/ 
ŠVVP. 

r.2006/ 
intaktní 

Priemer 82 48,5 % 66% 487 45% 61% 
 
Včlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími podmienkami do tohto jednotného 

certifikačného merania je  
� na jednej strane správny. Dáva nadaným sluchovo postihnutým deťom možnosť pokračovať 

v štúdiu na bežnej strednej škole, čím majú väčšiu možnosť pri výbere strednej školy,  
� na druhej strane diskriminujúci. Testy sú zostavované na základe osnov a štandardu pre 

bežné školy. V testoch sú príklady, ktoré sa podľa osnov pre školy pre sluchovo 
postihnutých v čase písania monitoru ešte nepreberali, alebo sa vôbec nepreberajú. Tým sa 
nerešpektujú pri certifikačných meraniach sluchovo postihnutých žiakov základné 
pedagogické dokumenty pre školy pre sluchovo postihnutých. Vopred odsudzuje väčšinu 
detí so špecifickými výchovno vzdelávacími potrebami na neúspech, netestuje sa, čo vedia; 
dokazuje sa, čo nevedia. Predĺženie času na vypracovanie testov až na dvojnásobok je 
nepostačujúce, nakoľko sa im neposkytol dostatočný časový priestor na osvojenie 
a upevnenie si učiva.  

 
Typy úloh, ktoré sa v tomto a predchádzajúcom certifikačnom meraní nachádzali 

v MONITORe, ale sluchovo postihnutí žiaci sa to ešte neučili: 
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� Valec má objem 200 litrov. Aký objem má druhý valec, ktorý je dvakrát širší a má polovičnú výšku? 

� Tomáš má štyri futbalové dresy: červený, modrý, biely a zelený. Koľkými spôsobmi ich môže Tomáš 
poukladať na policu vedľa seba tak, aby červený a modrý dres boli susedné?  

� Na volejbalovom turnaji hrali tri družstvá zo zahraničia a 4 domáce družstvá každý s každým jeden 
zápas bez odvety. Koľko zápasov bolo odohraných na tomto turnaji? 

� Máme 5 úsečiek s dĺžkami 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 11cm. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodne 
vybranej trojici z nich budeme môcť zostrojiť trojuholník?  

� Určte pre ktoré x bude mať funkcia y = ½ x – 2 hodnotu 5,2...  

 
Typy úloh, ktoré sa v tomto a predchádzajúcom certifikačnom meraní nachádzali 

v MONITORe, ale sluchovo postihnutí žiaci to nemajú v osnovách: 
 

– Súčet dvoch čísel je – 10, 5 a rozdiel týchto dvoch čísel je 3,5. Vypočítajte súčin týchto dvoch čísel. 

– Obdĺžnik PQRS je rozdelený na dva podobné obdĺžniky Q1 a Q2. Veľkosti menších strán týchto 

obdĺžnikov sú 6 cm a 3 cm.  S  R  

Vypočítajte obsah obdĺžnika. 

6 cm  

 
 P  3 cm  Q  

Upravte: (2a2/3: a3/b2) 2 a ≠ 0, b ≠ 0  

– Zjednodušte: (a2 – b2)/ab: (a + b)/a a ≠ 0, b ≠ 0 

– Vypočítajte: (b – 1)/(b2 + b) – (b + 1)/(b2 + b) b ≠ 0...  

 

Návrh realizácie certifikačného merania sluchovo postihnutých v budúcnosti:  

 

� Vypracovávať dvojaké varianty MONITORu: A-variant a B-variant, tak ako existujú 
už dvojaké varianty maturitných. B – variant pre sluchovo postihnutých by sa 
odlišoval od A – variantu nielen formou, ale aj obsahom. Mal by obsahovo 
zodpovedať štandardu B pre sluchovo postihnuté deti. Sluchovo postihnutí žiaci by 
mali tým možnosť si vybrať, či budú vypracovávať A alebo B variant MONITORu. 

� V rámci správy o certifikačnom meraní uvádzať úspešnosť škôl pre jednotlivé 
postihnutia, ale vytvárať kategórie jednotlivých postihnutí, kde okrem úspešností 
škôl zameraných na príslušné postihnutie budú uvádzané aj dosiahnuté úspešnosti 
jednotlivých bežných škôl u integrovaných sluchovo postihnutých žiakov. Pomohlo 
by to rodičom pri zodpovednejšom zaraďovaní svojho dieťaťa do 1. ročníka. 

 

Výhody dvojakých variantov certifikačného merania: 

� žiaci so špecifickými výchovno vzdelávacími potrebami by neboli pri certifikačných 
meraniach diskriminovaní – boli by testovaní len z učiva, ktoré v škole preberajú 

� sluchovo postihnutým žiakom so záujmom pokračovať v štúdiu na bežných 
stredných školách by bola daná možnosť vypracovávať A- variant MONITORu  

� znížilo by sa riziko, že učitelia sluchovo postihnutých žiakov sa budú snažiť so 
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žiakmi preberať úlohy monitorového typu na úkor praktických úloh dôležitých pre 
život a na úkor rozvíjania reči  

� vzhľadom adekvátnosti obsahu monitoru k obsahu preberaného učiva, by bolo 
možné resp potrebné upustiť u žiakov so sluchovým postihnutím od predĺženia času 
na vypracovanie MONITORu a tlmočeniu písomnej časti MONITORu do 
posunkovej reči, žiaci by to mali ovládať  

� učitelia by mali v prípade potreby možnosť viac sa orientovať na obsahové 
a objavovacie aspekty poznávacieho procesu, nie na formálne a kopírovacie aspekty 
poznávacieho procesu  

� rodičia sluchovo postihnutých detí by mali možnosť pri zaraďovaní svojho 
postihnutého žiaka sa zodpovedne rozhodnúť  

 
A aké sú postoje k Monitoru samotných sluchovo postihnutých žiakov? To vypovedajú 

práce niektorých žiakov 9. ročníka našej školy: 

Nikolka:  
Pripravovala som sa na Monitor najskôr na 8. február. Nebola som ani na tanečnom sústredení. 

Potom na 13. marca som sa zase pripravovala na Monitor, ani cez víkend som nemala voľno. Vtedy som sa 
práve učila, trénovala som matiku. Nebála som na Monitor, ale nevedela som, ako to dopadne. Pred 
Monitorom som spala dobre. Snažila som sa ísť spať skôr, ako chodím zvyčajne neskoro spať. V triede boli 
naši dve učiteľky a učiteľka z Drotárskej školy. Prišla pozrieť aj pani riaditeľka, ale len na chvíľu. Pani 
učiteľky neboli vôbec prísne. Oni boli v pohode. Mohla som sa najesť, napiť. Mala som čokoládu, to je dobré 
na mozog aj na ukľudnenie.  

Matematiku som písala takmer tri hodiny, to bolo hrozné. Viete si predstaviť tri hodiny len počítať a 
počítať? Slovenčinu som písala len dve hodiny. Slovenčina bolo oveľa ľahšia ako matika. Na druhý deň sme 
si prekontrolovali s pani učiteľkami, ako sme asi vypracovali Monitor. Z matiky očakávam asi 50% a zo 
slovenského jazyka asi 90 %. V škole sme sa učili úplne iné ako bolo na Monitor. Z matematiky boli na 
monitore niektoré príklady, ktoré sme sa ešte neučili. 

 Som spokojná, že na celom Slovensku máme rovnaký monitor. Nechcem, aby sme mali ľahšie. Nie 
sme blbí, ale sme len nepočujúci. Chápete to?! Na strednú školu budem mať aj prijímacie skúšky. Výsledky 
Monitoru ich nezaujímajú. Nemusím sa ani pripravovať na skúšky, len si pozriem slovenčinu a inač nič. Na 
skúšky budem robiť slovenčinu a maľovať. Myslím, že skúšky budú ľahšie ako monitor.  
 
 Miško: 

Najskôr plánovali Monitor 8. februára. Pripravoval som sa, učil som sa slovenský jazyk 
a matematiku. Ale bol som sklamaný, že nebol Monitor, lebo na Slovensku boli chrípkové prázdniny. Termín 
bol preložený na utorok - 13. marca. Najprv som bol raňajkovať a potom som začal písať Monitor o 800. 
Matematika trvala až 3 hodiny. Potom som desiatoval a po desiatej písal slovenský jazyk - začal o 11.20, trval 
až 2 hodiny. Matematika bola ťažká, slovenský jazyk bol lepší. Všetci deviataci na Slovensku mali rovnaké 
príklady, ale bolo to nespravodlivé. Dávam návrh: Nepočujúci dostanú iné príklady ako počujúci. Monitor 
mám za sebou, bola to moja prvá životná skúška.  
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Sluchovo postihnuté dieťa predškolského veku a rozvíjanie matematických 
predstáv v (špeciálnej) materskej škole. 

Lucia Hromádková, SR 
 
Abstrakt : Príspevok sa zaoberá problematikou vytvárania a rozvíjania matematických vzťahov a pojmov u (intaktných 
a sluchovo postihnutých) detí predškolského veku prostredníctvom rozvíjania matematických predstáv v materskej 
škole (špeciálnej materskej škole). Autorka formuluje ciele a obsah rozvíjania matematických predstáv a zdôrazňuje ich 
význam v predškolskej edukácií a príprave na vstup do (špeciálnej) základnej školy.  
 
Kľúčové slová: intaktné, sluchovo postihnuté dieťa predškolského veku, matematické predstavy, materská (špeciálna) 
škola, činnostné a skúsenostné učenie 

 

S matematikou sa všetci stretávame už v ranom detstve prostredníctvom aktivít a činností 
s predmetmi, ktoré nás obklopujú už od narodenia. Jednoduché hry, činnosti a aktivity, majú 
funkčný a senzomotorický charakter. Umožňujú nám od ranného detstva získavať prvé predstavy 
o vlastnostiach a vzťahoch predmetov a poskytujú prvotné informácie o priestorových vzťahoch. 
Tieto prvotné a konkrétne skúsenosti sú základom pre vytváranie elementárnych matematických 
operácií a základných matematických pojmov. 

Vstupom dieťaťa (intaktného alebo sluchovo postihnutého) do materskej školy (špeciálnej 
materskej školy) sa stimulovanie matematických pojmov a matematických kompetencií realizuje 
cieľavedome prostredníctvom rozvíjania matematických predstáv. Pod rozvíjaním matematických 
predstáv rozumie Program výchovnej práce v špeciálnej materskej škole pre sluchovo postihnutých 
(1995, s. 25) najmä utváranie elementárnych kvantitatívnych vzťahoch- t. j utváranie základných 
predstáv o veľkosti, tvare, množstve predmetov a javov, o ich umiestnení v priestore a čase.  

Ciele, úlohy a obsah rozvíjania matematických predstáv v materskej škole a špeciálnej 
materskej škole určuje pedagogický dokument Program výchovy a vzdelávania detí v materskej 
škole (1999) a Program výchovnej práce špeciálnej materskej školy pre sluchovo postihnutých 
(1995). Plnenie cieľov a úloh v (špeciálnej) materskej škole z oboch uvedených Programov je pre 
pedagóga v (špeciálnej) materskej škole záväzné podobne ako v základnej škole (špeciálnej 
základnej škole) sú pre učiteľa záväzné osnovy alebo vzdelávacie štandardy. Výber aktivít 
a činností, prispôsobenie metód, voľba pomôcok pre hru s matematickým zámerom je na odbornosti 
a tvorivosti učiteľa.  

Matematické predstavy majú dôležitú úlohu nielen v rozvíjaní elementárnych kvantitatívnych 
vzťahoch, ale aj najmä v podporovaní, rozvíjaní poznávacích (kognitívnych) procesov a 
v stimulovaní základov logického myslenia. Ich význam v predškolskom veku je i v podporovaní 
vlastností osobnosti akými sú presnosť a schopnosť sústrediť. Matematické predstavy v (špeciálnej) 
materskej škole sú základom pre vytváranie vzťahu k matematike, ktorý je dôležitý v ďalšom 
vzdelávaní v základnej škole ako aj pri profesijnej príprave. V rámci matematických predstáv 
v (špeciálnej) materskej škole by deti mali získať dostatočné množstvom skúseností, ktoré im 
pomôžu zvládnuť požiadavky z matematiky v nižších ročníkoch (špeciálnej) základnej školy.  

Cieľom matematických predstáv v predškolskom veku je podľa Programu výchovy 
a vzdelávania detí v MŠ (1999, s. 128) je: 

- získavať skúsenosti a objavovať vzťahy medzi objektami okolitého sveta, 
- rozvíjať fantáziu so zameraním na samostatnú činnosť, 
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- rozvíjať tvorivé myslenie, 
- rozvíjať komunikačné zručnosti, 
- podnecovať a rozvíjať začiatky logického myslenia,  
- rozvíjať samostatné riešenie konkrétnych problémov, 
- formovať základné matematické operácie, 
- rozvíjať špecifické matematické schopnosti, 
- rozvíjať priestorovú predstavivosť, 
- rozvíjať psychomotoriku.  
Rozvíjanie matematických predstáv podľa Programu výchovnej práce špeciálnej materskej 

školy pre sluchovo postihnutých (1995, s. 46) tvoria nasledovné okruhy: 
1. Orientácia v priestore, tvorí ju vedomie o polohe vecí v priestore, o možnostiach zmeny 

polohy, chápanie a používanie označení polohy (napr. hore, dolu, vysoko, nízko, vnútri, 
vpredu, vzadu. na pod, v, pred za, do oproti, vpravo, vľavo, medzi, okolo a pod. 

2. Tvar, schopnosť rozlišovať tvar predmetov (kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik, guľa, 
kocka) 

3. Veľkosť, objem, tvorí schopnosť na základe porovnávania uvedomiť si rozdielnu veľkosť 
predmetov a osôb, chápať označenia: malý – veľký, vysoký – nízky, dlhý – krátky, široký 
– úzky, hrubý – tenký, ťažký –  ľahký, tučný – chudý, zmeny vo veľkosti a objeme 

4. Množstvo, počet, tvorí ju vedomie o rozdielnom množstve a počte predmetov a použitie 
označení- veľa, málo, nič, všetko, viac, menej, rovnako, koľko, predstavy o počte 
predmetov od 1 do 6 a označenie čísel. 

5. Orientácia v čase, tvoria ju časové vzťahy- časti dňa (ráno, večer, po obede, deň), časové 
úseky (jar, leto, jeseň, zima) základné časové pojmy (teraz, potom, dnes, zajtra, včera) 

 
Program výchovy a vzdelávania v materskej škole (1999) ako aj autori inovácie tohto 

Programu Uherčíková a Haverlík (1998/99, s. 8) vymedzujú obsah matematických predstáv podľa 
matematických pojmov, s ktorými sa deti (intaktné, sluchovo postihnuté) v predškolskom veku 
majú oboznámiť: 

• Priraďovanie- znamená rozdeľovanie predmetov vo vzťahu jeden voči druhému, 
• Rátanie- zahŕňa mechanické odriekavanie za sebou idúcich čísel a odpoveď na otázku 

„Koľko?“ 
• Usporadúvanie- zahŕňa schopnosť usporadúvať veci, podľa veľkosti (od najmenšieho po 

najväčšie) a potom podľa počtu. Aby dieťa dokázalo usporadúvať podľa počtu musí 
najprv poznať číslice a byť schopné priradiť k nim príslušné množstvo.  

• Výpočet- označuje proces spočítavania alebo odčítavania konkrétnych predmetov. 
• Klasifikácia- zahŕňa schopnosť triediť predmety podľa vlastností (farby, veľkosti, tvaru) 
• Meranie- je proces zisťovania počtu štandardných jednotiek v nejakom predmete. 
• Porovnávanie- predstavuje schopnosť určiť na základe merania, že jeden predmet je 

väčší, menší alebo rovnako veľký ako iný predmet. 
• Priestorová predstavivosť- zohráva dôležitú úlohu neskôr v základnej škole pri 

zvládaní geometrie.  
 

Oboznamovanie s týmito pojmami a ich postupné ovládanie tvorí podľa autorov (tamtiež) 
tieto okruhy, ktoré tvoria obsah rozvíjania matematických predstáv v (špeciálnej) materskej škole: 

1. Porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore. 
2. Porovnávanie a triedenie tvarov. 
3. Porovnávanie a triedenie v súboroch podľa veľkosti, objemu, množstva a počtu.  
 

Podľa autorov Uherčíkovej a Haverlíka (1998/99, s. 8) sa tieto okruhy čiastočne prelínajú, 
pretože jednotlivé poznatky nemožno rozvíjať izolovane. Preto aj úlohy z jednotlivých okruhov 
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majú učitelia plniť súbežne. 
Deti predškolského veku (intaktné alebo sluchovo postihnuté) vstupujú do (špeciálnej) 

materskej školy s rozdielnou úrovňou vývinu podľa rodinného prostredia, ale aj podľa 
individuálnych osobitostí a aj s rozdielnymi životnými a edukačnými skúsenosťami, či už 
matematickými alebo inými. Úlohou učiteľa v rozvíjaní matematických predstáv je diagnostikovať 
vývinovú úroveň, diagnostikovať úroveň matematických skúseností detí a pripraviť didaktické 
prostriedky pre stimulovanie a rozvíjanie týchto skúseností. Kým Program výchovnej práce 
v špeciálnej materskej škole pre sluchovo postihnutých (1995) nevymedzuje vekové kategórie, 
Program výchovy a vzdelávania detí v materskej škole (1999) stanovuje dve vekové kategórie a to 
od 3 do 5 rokov a od 5 do 6 rokov. V prvej kategórií autori Uherčíková a Haverlík (1998/99, s. 6) 
umožňujú pedagógom rozvrhnúť oboznamovanie s jednotlivými okruhmi podľa úrovne dieťaťa 
a jeho skúseností, v druhej kategórií (od 5 do 6 rokov), by deti už mali byť primerané pripravené na 
vstup do (špeciálnej) základnej školy. Vymedzenie vekových kategórií nemožno brať striktne, ak je 
dieťa talentované, zvláda úlohy, ktoré mu pedagóg zadá, môže dieťa (intaktné, sluchovo postihnuté) 
riešiť úlohy aj pre vyššiu vekovú kategóriu. U sluchovo postihnutých detí je treba zvážiť úroveň 
intelektu, úroveň matematických skúseností a ako aj schopnosť dieťaťa komunikovať. Podľa toho 
vyberáme matematické aktivity, činnosti a pomôcky. Získavať skúsenosti s matematickými 
vzťahmi je nutné prostredníctvom konkrétnych činností, deti manipulujú a hrajú sa s predmetmi 
ktoré môžu spočítavať, porovnávať, merať, zoraďovať, triediť a pod. V predškolskom veku, preto 
odporúčame rozvíjať matematické poznatky najmä: 

1. pozorovaním predmetov okolo seba a ich manipuláciou,  
2. manipuláciou s jednoduchými pomôckami zo svojho bezprostredného okolia (váhy, odmerky, 

pravítka, hodiny, kalendár a pod.) 
3. manipuláciou s didaktickými prostriedkami (Lego dacta, pracovné listy, hlavolamy 

a skladačky, vkladanie tvarov, podlahové čísla, hry loto, domino, magnety, Program Flip- flop 
a i.). 

 
Pomôcky, ale aj aktivity musia byť pre dieťa príťažlivé, majú vzbudzovať spontánnu 

pozornosť dieťaťa a uspokojovať prirodzenú detskú zvedavosť a schopnosť aktivity. Úloha 
pedagóga spočíva nielen v príprave pomôcok a aktivít (hier), ale aj vo vystihnutí správneho času pre 
učenie sa matematických vzťahov. Napr. Deti sa nevedia v hre dohodnúť o kocky. Nastáva situácia, 
kedy deti môžu rozdeliť kocky na rovnaký počet kusov. Alebo môžeme merať čas striedania sa pri 
vození na trojkolke počas pobytu vonku. Rozvíjať matematické predstavy detí možno aj pri takom 
čase v (špeciálnej) materskej škole, akým je čas stolovania a hygieny. Deti môžu doplniť počet 
lyžíc, toľko koľko je detí, spočítať koľko detí potrebuje uterák a pod. Matematická úloha, ktorú 
pedagóg dieťaťu (intaktnému, sluchovo postihnutému) predkladá by mala umožniť dieťaťu zažiť 
pocit úspechu, že túto úlohu zvládlo. Ak je pre dieťa (sluchovo postihnuté, intaktné) úloha ešte 
náročná poskytne dieťaťu pomoc pedagóg alebo pedagóg požiada o pomoc aj iné dieťa. Postupne 
tak u dieťaťa podporujeme nielen samostatnosť, ale aj schopnosť kooperácie medzi deťmi a 
komunikačné zručnosti.  

V súčasnosti sa v didaktike materskej školy postupne stále viac objavuje nová koncepcia, 
ktorá využíva teórie založené na globálnom a aktívnom pôsobení dieťaťa predškolského veku, a na 
jeho predchádzajúcich životných a edukačných skúsenostiach. Aj z tohto dôvodu sa uvedené 
vymedzenie vekových kategórií v matematických predstáv zdá byť zmysluplné. Postmoderná 
koncepcia zdôrazňuje i skúsenostné a činnostné učenie sa dieťaťa, ktoré by malo byť založené na 
komplexnom a integrálnom rozvoji osobnosti dieťaťa. Aj keď nová koncepcia prinesie 
pedagogicko-didaktické aktivity, ktoré budú prirodzenou cestou spracovávať obsah edukácie bez 
výraznejšieho predmetového usporiadania do tzv. zložiek výchovy, logicko-matematická oblasť, či 
matematické koncepty ako priestor, usporiadanie a rozmer budú mať vždy svoje opodstatnenie 
v predškolskej edukácií.  
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Osvojovanie matematických poznatkov a ich vplyv na čítanie s porozumením 
u sluchovo postihnutých 

Mária Juranová 

 

Abstrakt: V článku sa autorka zaoberá vzťahom osvojovania základných matematických zručností a čítania 

s porozumením. Svojimi skúsenosťami uvádza niektoré príklady a poukazuje na potrebu navodenia správnej didaktiky 

u sluchovo postihnutých detí ako v matematike tak aj v slovenskom jazyku. 

 

Kľúčové slová: manipulácia s predmetmi, slovná zásoba, automatizácia počítania, zovšeobecnenie a abstrakcia. 

 

Počas našej dlhoročnej praxe v ktorej sa venujeme čítaniu s porozumením sa nám potvrdilo, 
že výrazný rozvoj matematických zručností a abstrakcia čísel úzko súvisí s kvalitou čítania 
s porozumením. Pri chápaní textu majú spravidla problémy žiaci neovládajúci numerické počítanie 
s prechodom čísel do dvadsať. 

V celom systéme vzdelávania sluchovo postihnutých má podľa nás matematika spolu 
s (slovenským) jazykom základné postavenie, pretože rozvíja rýchlejšie logiku, zovšeobecnenie, 
abstrakciu a iné myšlienkové operácie ako ostatné predmety. Dáva široký priestor na algoritmus, 
formou hier sa už v predškolskom období požaduje od detí samostatný úsudok, aby si z daných 
skutočností vyvodili nový záver. 

Ťažisko matematiky v predškolskom a mladšom školskom období vidíme v manuálnej 
činnosti. Táto nám dáva priestor na spoznávanie matematických relácií a operácií, ktoré odrážajú 
realitu a podstatu deti dokonale pochopia. Manipulácia s rôznymi predmetmi (paličky, stavebnicové 
kocky, guľky, škatuľky, zelenina, ovocie...) dáva dostatočný priestor k osvojeniu množstva. V praxi 
sa nám potvrdilo, že bez problémov sa už štvorročné sluchovo postihnuté deti (bez pridružených 
postihnutí) naučia poznať čísla a manipulovať s predmetmi do desať. V tejto počiatočnej fáze sú 
dôležité hry na rozvíjanie myslenia, nielen priraďovanie čísla k množstvu. Už s prvým číslom 
a prvým slovom manipulujeme s predmetmi a zadávame slovné úlohy na základe životných 
príbehov. Využívame slová: odišiel, prišiel, zjedol, zobral, priniesol.., čiže dávame priestor 
rovniciam a ponúkame prvky logiky bez odborných termínov (Učíme sa rovnice, nerovnice a pod). 
Napríklad už v počiatočnom období školskej dochádzky (ale aj v materskej škole) môžeme zadávať 
slovné príklady. Uvádzam niektoré: 

NA  BOLI 3 . JANKO SI ZOBRAL  a PETRA . KOĽKO 

ZOSTALO NA ? 

ZUZKA MÁ 4 HANKA o JEDEN VIAC. KOĽKO MÁ HANKA?  
  

Ako každý predmet i matematika má svoju vlastnú slovnú zásobu, ktorá však nie je izolovaná. 
Určitou výhodou v tomto období (keď deti nepoznajú písmená) je posunkový, resp. posunkovaný 
jazyk. Na ich základe sa učia chápať pojmy: viac- menej, menší – väčší, chudší – tlstejší, o koľko 
viac – menej, rovnaké, nerovnaké... spoznávajú kilogramy, hodiny, litre, metre, farby, tvary, 
skúšajú odhad a pod. Práve úlohy súvisiace s týmito pojmami majú vplyv na rozvoj myslenia. Je 
dôležité, aby sa u žiakov vzhľadom k slovnej zásobe formovali rozličné typy štruktúr pre riešenie 
adekvátnych typov príkladov. 

mise 

mise 

slivy slivy slivu 

 sliv 

cukríky cukrík cukríkov 
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Dôležitú úlohu pri rozvoji matematického myslenia hrá osobnosť učiteľa, jeho erudovanosť, 
pracovitosť a aktivita. Tvorivý učiteľ s určitými dispozíciami k zadávaniu neobvyklých úloh je 
nezaplatiteľným pre sluchovo postihnuté deti. Oceňujeme učiteľov, ktorí požadujú od žiakov 
samostatný úsudok, aby z daných skutočností vyvodili nový záver. Na takýto typ cvičení však 
mnoho žiakov nie je zvyknutých. Pri sledovaní učebníc (počnúc slovenským jazykom) ako i učiva 
na nástenkách, tabuliach, sa vo väčšine prípadov deťom pasívne ponúkajú odpovede. Žiaci sú 
zvyknutí hľadať odpovede na otázky priamo v texte učiteľa, čo je pohodlné nielen pre neho ale i pre 
žiaka. Navyše správnou odpoveďou sa často krát učiteľ uspokojí v domnienke, že žiak učivo chápe. 
Je potrebné však žiakom zadávať úlohy, ktoré ich priamo nenavigujú na odpoveď, ale musia 
najskôr analyzovať, potom zovšeobecniť a podeliť sa so skúsenosťou. 
 
Uvádzam príklady z hodiny komunikácie (ktoré podľa nášho názoru pomáhajú rozvoju 
matematického myslenia) a matematiky. 
Tradičný text: 
Janka išla do záhrady. Trhala ruže. Pichla sa do prsta. 
Odpovedzte: 
Kam išla Janka? Kto išiel do záhrady? Čo robila Janka? Čo sa stalo Janke? 
 

Netradičný text: 
Doplňte odpovede: 
Janka sa pichla v záhrade do prsta.  
Čo trhala Janka? 

 
Tradičný text: 
Petra si zobrala nôž a cibuľu. Cibuľa štípala. Petra plakala. 
Odpovedzte: Čo si zobrala Petra? Čo robila Petra? 
 

Netradičný text: 
Petra krájala na stole zeleninu ostrým nožom a plakala.  
Napíšte odpoveď. 
Čo krájala Petra? 

 
Tradičný text: 
Koľkého je dnes? 
Dnes je....... 
 

Netradičný text: 
Včera bolo druhého októbra, zajtra bude...............(koľkého)? 

 
Klasický príklad:  
Otec má 4 jablká. Mame dal 2 jablká. Koľko jabĺk má mama? 
 

Problémový príklad: 
Otec a mama mali po štyri jablká. Otec dal mame 2 jablká. 
O koľko jabĺk má viac mama?  

 
Klasický príklad: 
1 žuvačka stojí 3 koruny. Koľko zaplatíme za 2 žuvačky? 
 

Problémový príklad: 
Tri žuvačky stoja 6 korún, koľko stoja dve žuvačky? 
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Klasický príklad: 
Na jednej ruke mám 5 prstov. Koľko prstov mám na 2 rukách? 
 

Problémový príklad: 
Dve ruky majú desať prstov. Koľko prstov má desať rúk? 

 
Uvedené príklady však evokujú aj ďalšie otázky, ktoré si môžu klásť a kontrolovať na ne odpovede 
navzájom už deti. 
 

Tieto úlohy môžu byť riešené najprv obrázkom, manipuláciou predmetmi, krátkym 
záznamom a pod. Vychádzať z konkrétnosti neznamená mechanicky reprodukovať. Pri takomto 
type príkladov treba vychádzať z vrodených dispozícií dieťaťa ako sú emócie, tvorivosť a aktivita 
detí. 

Mimoriadne dôležité je správne zovšeobecnenie množstva a čísla do päť s prechodom do 
desať a neskôr do desať s prechodom do dvadsať. Už pri manipulácii počítania prstami (napr. 3 + 3, 
4 + 3) by mali mať deti určitú zručnosť a učiteľ na základe vizuálneho vnímania môže sledovať či 
u nich prevláda ešte konkretizácia, alebo nastupuje už abstrakcia čísla. Domnievame sa, že učiteľ by 
s učivom nemal ísť ďalej, pokiaľ nenastane určitá automatizácia a žiak neovláda spočítanie 
množstva očami a nie prstami. Dôležité je prejsť aj na spočítavanie ako i odčítanie predmetov po 
dvoch, troch, štyroch. Podobne automatizácia spojov sčítania a odčítania do dvadsať musí byť 
dokonalá. Samozrejme, že si žiak môže vybrať taký algoritmus, ktorý mu je najbližší, a učiteľ mu 
ho ozrejmí, alebo spolu so žiakom môžu k nemu logicky dôjsť. 
 
Napríklad:  
5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 11 alebo 5 + 6 = 11 lebo 6 je o jeden väčšie ako 5. 
 
Ak žiak toto učivo bez problémov, zvládne potom hravo nájde analógiu sčítania a odčítania 
s prechodom do 100 a samozrejme cez stovky, tisícky... 
 

Od školského roku 1995 /96 sledujeme a analyzujeme schopnosti sluchovo postihnutých detí 
čítať text s porozumením. Ako kontrolu správnosti čítania sme využili posunkovanú slovenčinu 
a kontrolné otázky. Všímali sme si vzťah: čítanie s porozumením a pamäťové počítanie do 100. 
I keď vzorka detí je pomerne malá a v triedach pracujú učitelia s rôznym prístupom k práci, 
rôznymi metódami a metodikou, dospeli sme k nasledovnému záveru: 
 

Najväčšie problémy pri čítaní s porozumením, t.j. neschopnosť abstrakcie, zovšeobecnenia 
slov, nesprávnu skladbu slova, viet majú žiaci, ktorí neovládajú a nemajú zautomatizované spoje 
sčítania a odčítania, násobenia a delenia do 100. (T. j. písomne vo vzduchu pod sebou sčítavajú, 
odčítajú čísla ako sú 75 – 20 a pod.) Pričom mnohí z nich (podľa psychológa školy) majú vysoké 
skóre praktickej inteligencie. Do skupiny problémových detí patria deti s rôznym stupňom 
sluchového postihnutia. Domnievame sa, že veľký podiel na rozvoji myslenia okrem aktívneho 
prístupu detí, rodičov majú i správne a hlavne dôsledné metódy a metodika práce, erudovanosť 
a tvorivosť učiteľa. 
 
 
Mgr. Mária Juranová.  
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku 
Hrdličkova 17,  
833 20 Bratislava 
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Skúsenosti z vyučovania matematiky sluchovo postihnutých 
Bóda Mária 

Preklad z AJ: Jozef Minár 
 
Abstrakt: V príspevku približuje autorka svoje skúsenosti z vyučovania matematiky sluchovo postihnutých detí, 
a približuje čitateľom niektoré zo svojich metód práce so sluchovo postihnutými deťmi.  
 

Kľúčové slová: sluchovo postihnuté dieťa, hodiny matematiky, metódy práce,  

 

Všetci moji priatelia – niekedy dokonca moji kolegovia – mi zvyknú hovoriť, že „pri 
nepočujúcich deťoch to máš ako učiteľka matematiky ľahšie, lebo počty a vzťahy sú viditeľné“. 

Je v tom niečo pravdy, ale ako vždy, keď sa niečo také povie, je to ďaleko od pravdy.  
Keď máme úlohu 2 + 2, je to zrejmé, ale matematika nie je tak jednoduchá a sú tam špeciálne 

problémy, ktoré treba riešiť. Kvôli obmedzenej reči sa v prípade sluchovo postihnutých detí 
vyžaduje špeciálny prístup v porovnaní s počujúcimi.  

Pokúsim sa zvýrazniť niektoré problematiky, ktoré podľa môjho názoru sú veľmi dôležité 
počas vyučovania matematiky. Začnime od začiatku:  

Myslím si, že je veľmi dôležité dotknúť sa dvojíc slov s opačným významom: „viac – menej“, 
a „menší – väčší“. Vyzerá, že nevadí, keď povieme, že „7 je väčšie ako 5“, namiesto „7 je viac ako 
5“, ale je efektívnejšie, keď používame „viac – menej“ s číslami a necháme termíny „väčší – 
menší“, keď hovoríme o veľkosti.  

Keď už poznáme jednotky, je ľahké znázorniť rozdiel medzi slovnými dvojicami. Napríklad, 
keď premieňame 5 metrov na decimetre, uvedomíme si, že od menšej jednotky potrebujeme viac, a 
od väčšej potrebujeme menej. Premena jednotiek bude spôsobovať problémy taktiež v budúcnosti a 
veľmi pomôže vrátiť sa k termínom „viac–menej“ „menší – väčší“. Po tomto operácia samotná 
nespôsobuje príliš veľa problémov. Túto metódu, ako pomôcku, používam aj vo vyšších ročníkoch.  

Je tiež veľmi dôležité nepodceniť špeciálne pojmy matematiky. Slová, ktoré počujúce dieťa 
počuje každý deň, si počujúce dieťa ľahko a rýchlo osvojí, ale v prípade nepočujúceho dieťaťa je to 
proces ťažkého učenia. Súvislosti aj časti súvislostí sú potrebné. Myslím si, že je veľmi dôležité, že 
deti sa neučia slová bez významu. Slová bez významu sa ťažko naučia a ľahko zabudnú. Na 
nešťastie vidím, že to nie je zdôrazňované ani na bežných školách. Keď dieťa vie, že slovo „kilo“ 
znamená 1000-krát, tak možno tak rýchlo nezabudne, že kilometer je 1000 metrov.  

Písmeno pre hodinu je „h“, lebo latinské slovo hora (hodina) sa začína „h“.  
Označenie objemu je „V“, lebo používame medzinárodné značky, ktoré vždy vychádzajú 

z latinského alebo gréckeho jazyka.  
A tak by sme mohli povedať veľa príkladov.  
Je veľmi dôležité sa vždy vracať ku základom, interpretácii, kvôli povahe sluchového 

postihnutia a obmedzeniam reči, nakoľko deti sú ľahko pomýliteľné zdanlivou podobnosťou dvoch 
vecí.  

Napríklad pomiešanie násobenia a umocňovania. Ale keď vysvetlíme – dokonca opakovane 
ukážeme, rozdiel medzi 3. 2 a 32, je šanca, že si to zapamätajú.  

Keď sa vrátime k reláciám, jedna z najdôležitejších je nahradenie (v zmysle napríklad keď sa 
rovnica 2x + 1 – 1 = 99 – 1 upraví na tvar 2x = 98), ktorá nie je samostatnou reláciou, ale bez toho 
by nebolo písané odčítavanie a písané delenie. 

A najťažšie úlohy sú slovné úlohy. Možno toto je časť našej práce, ktorá je menej úspešná. 



52 

Dokonca aj keď dieťa je schopné vyriešiť úlohu, ak ju zadáme inými slovami, už má problém. 
Počujúce deti taktiež potrebujú veľa pomoci, nehovoriac o tých, ktoré majú problémy 
s porozumením reči a písaného textu. Neexistuje iné riešenie okrem výkladu spôsobom, ktorý 
zaručí porozumenie. 

Musím sa priznať že používam posunkový jazyk a čítanie nahlas ako pomôcku. Môže to 
vyzerať nepotrebne, ale keď počujem, čo číta, môžem počuť, že je to nesprávne, a že nechápe 
význam textu. Tiež nám pomáhajú posunky, lebo ak to dokáže povedať v posunkovom jazyku, 
potom text chápe. Často sa stáva že zameriava svoju pozornosť iba na začiatok slova, ale celé slovo 
má iný význam. Tieto problémy sa vyskytujú aj v nižších triedach, ale skutočným problémom sú 
slovné úlohy na rovnice. Rozdielne typy sa viac menej vyriešia, ale ak je tam ich kombinácia, je to 
koniec sveta. Potrebujeme veľa času. 

Geometria je trochu ľahšia, lebo je viditeľná. Avšak je tu veľa mien a výrazov, ktoré robia 
život ťažším. Skúste použiť metódu porovnávania a rozlišovania, pretože to je najľahšia cesta na 
vybudovanie systému. Veľmi dôležitá je systemizácia viditeľného a pochopiteľného, pretože takto 
sa to dá ľahšie zapamätať. Nechajte deti urobiť systemizáciu, nechajte ich prísť s polohou napríklad 
dvojrozmerných útvarov. 

V geometrickom rysovaní môže dieťa mať veľa úspechov, ak ho naučíme, aké dôležité je 
urobiť náčrt, a potom rozmýšľať nad konštrukciou. 

Pri funkciách je najväčší problém vysvetliť samotný pojem funkcie. Musíme zdôrazniť presný 
význam slova: závisieť od niečoho. Ak sa to spraví, kreslenie je jednoduché, všetci to budú mať 
veľmi radi, lebo je to zaujímavé. 

V tejto časti je najťažšou úlohou grafické riešenie nerovností. Je ťažké pochopiť, ktorá 
funkcia je väčšia alebo menšia, ktorým smerom máme myslieť, a ktorá hodnota „x“ je vo 
vodorovnom smere. Toto nie je jednoduché. 

Ešte jednu tému mám na mysli, o ktorej si myslím že má cenu o nej hovoriť, a ktorá sa tiež 
vyskytuje v našom každodennom živote, a to sú percentá. Opäť je najdôležitejší výklad: 1% 
znamená 0.01. Tvar percenta, „1/2“, „0,5“ a „50%“, transformácia týchto robí doplňovanie ľahším. 

Je dôležité, aby sme zabezpečili, aby všetky výrazy, ktoré počujúce dieťa vie už v čase, keď 
ich my učíme, aby ich nepočujúce dieťa vedelo tiež. Musíme vysvetliť presný význam pojmov 
100%, 50%, 25%, 10%, 1%(celok, polovica, štvrtina, atď.). Toto nie je veľmi ťažké. 

Zhrnutie: pre nepočujúce deti je matematika ťažká na úrovni myšlienok, a potrebuje iné 
metódy, ako počujúce deti. Musíme sa postarať o to, aby mali za každým slovom presný význam. 

Myslím si že to, čo dnes spôsobuje najviac problémov je to, že musíme naučiť menej šikovné 
deti viac učiva a za menej hodín. 

 
Mathematics and the hearing impaired child. 

All of my friends – sometimes even my collagues – are used to say, that „you have an easy 
job teaching mathematics, because the numbers and relations are visible.” 

There is some truth in it, but as always if we say something like this, the statement is far from 
the truth. 

When the task is 2+2, it is visible, but mathematics aren’t so simple, and there are some 
special problems, which need to be cared for because of the limitation of speech, and require special 
approach in the case of a hearing impaired child compared to the hearing ones. 

I try to emphasize a few, which in my opinion are very important during the teaching of 
mathematics. 
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Let’s see from the beginning. 
I think it is very important from the beginning to touch upon the difference of the „more-less” 

and „smaller-greater” antagonisms. It seems that it doesn’t matter if we say that 7 is greater than 5, 
rather that 7 is more that 5, but it is more effective if we use the „more-less” with numbers and 
leave the „smaller-greater” when we talk about size. Once we know the measures it is easy to 
picture the difference between the word pairs, for example when we convert 5 meters to decimeters 
and we realize that from the smaller unit we need more, and from the greater we need less. 

The changing of measures will cause problems in the future also, and it helps a lot to get back 
to the „more-less”, „greater-smaller” words. After this the operation itself doesn’t cause too much 
difficulty, but I use this method even in higher classes to help. 

It is very important not to disregard the special terms of mathematics. The words a hearing 
child hears every day are easily in his head, but in the case of a hearing impaired child it is the 
process of hard learning. The relations and the parts of relations are needed. I think it is very 
important that the children do not learn words without meaning, because they are hard to learn and 
easy to forget. Unfortunately I see that this isn’t emphasized even in the normal schools. If a child 
knows that the word „kilo” means thousanfold, than perhaps he won’t forget easily that 1 km is 
1000 meters. 

The letter for hour is „h” because the latin word hora starts with it. The sign for cubic content 
is „V”, because we use international signs which are mostly based on latin or greek language. 

And we could say a lot of example. 
It is very important to always get back to the basics, the interpretation, because of the nature 

of the hearing damage and the limits of speech, the children are easily misguided by the mock 
similarity of two things. 

For example the mixing up of multiplication and raising to a power. But if we explain – even 
show - every single time the differnece between 3x2 and 3, there is a chance that they will 
remember. 

Getting back to the relations, one of the most important is the replacement, which is not a 
separate relation, but without it there is no written substraction and written division.  

And the hardest tasks are the tasks with text. Perhaps this is the part of our job which gives 
the less success. Even if the child is able to solve similar tasks, if we say it with different words 
there is a problem. Hearing children also need a lot of help, not to mention the ones who have 
difficulties understanding the talk and written text. There is no other solution but interpretation, in a 
way which ensures understanding. 

I must admit that I use the sign language and the reading aloud for help. It maybe seems 
needless, but if I hear what he reads, I can hear that it is incorrect, and that he doesn’t understand 
the meaning. The signs help too, because if he can tell it with sign language, than he understands 
the text. It happens a lot that he turns his attention only to the beginnig of the word, but the whole 
word has a different meaning. These problems appear also in lower classes, but the real problem are 
the equations with text. The different types are solved more or less, but if there is a mixture, that 
there is the end of the world. We need a lot of time. 

Geomethrics are a bit easier because it is visible. However there are a lot of names and 
expressions which make life harder. Try to use the method of comparison and discrimination, 
because this is the easiest way to build up the system. Very imprtant is the systematization of 
visible and understandable, because this way it is easier to remember. Let the children make the 
systematization, let them come up with the aspects for example in the case of two-dimensional 
figures. 
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In geometrical framing the children can get a lot of success, if we teach them how important 
is to do a sketch, and to think about the steps of design. 

At functions the biggest problem is describing the word itself. We have to emphasize the 
exact meaning of the word: depends on something. If this is done, the drawing is easy, most of them 
like it very much because it is spectacular. 

In this part the hardest task is the graphical solution of inequalities. It is hard to understand 
which function is the smaller or the bigger, which direction shall we think, and that the value of „x” 
is in horizontal direction. This is not simple. 

One more topic is in my mind which I think is worth of speaking, and it is also appearing in 
our every-day life, and this is percentage calculation. Once more the interpretation is the most 
important: it means 0.01. The form of the percent, the”1/2”, the „0,5” and the „50%”, transforming 
these makes the completing easier. 

It is important that all of the expressions a hearing child knows by the time we teach these 
things, we have to make sure that the hearing impaired knows also. We have to explain the exact 
meaning of: 100%, 50%, 25%, 10%, 1%(whole, half, quarter, etc.). This is not so hard. 

Summarizing: for the hearing impaired child the mathematics is difficult on the level of ideas, 
and needs different methods than at the hearing children. We have to take care that there is an exact 
meaning behind every word. 

I think that nowadays what causes the most problem is that we have to teach more in less 
hours for more retarded children. 

 

Mgr. Mária Bóda 
ZŠI pre SP  
Budapest 
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Zopár postrehov z vyučovania matematiky sluchovo postihnutých  
Mgr. Borguľová a kol.  

 
Abstrakt: V príspevku približuje autorky svoje skúsenosti z vyučovania matematiky sluchovo postihnutých detí, 
a približujú čitateľom niektoré zo svojich metód práce so sluchovo postihnutými deťmi.  
 

Kľúčové slová: sluchovo postihnuté dieťa, hodiny matematiky, metódy práce,   

 
Druhý stupeň ZŠ:  

Najväčším problémom pri vyučovaní matematiky na druhom stupni je neexistencia učebníc. 
Používame učebnice pre ZŚ, ktoré nevyhovujú našim požiadavkám pre zložité texty slovných úloh, 
často neprehľadné vysvetlenie nového učiva, málo úloh na precvičovanie a domáce úlohy. Aj vo 
vyšších ročníkoch deti potrebujú učebnice s jednoduchými a zrozumiteľnými obrázkami pre lepšie 
zapamätanie nového učiva, či rýchlejšie pochopenie situácie v slovnej úlohe. Tým netvrdím, že je to 
nevyhnutné pri každej úlohe. Žiaci sa musia naučiť aj sami zvládnuť text, z ktorého by po osvojení 
a precvičení učiva mali dokázať nakresliť presne danú situáciu (napr. v téme Pytagorova 
veta).Skutočnosť, že nemáme k dispozícii vhodné učebnice komplikuje život učiteľom, žiakom aj 
ich rodičom. Tí aj keby chceli svojmu dieťaťu pomôcť a riešiť s ním nejaké úlohy - napr. v čase 
ochorenia, alebo prázdnin, nemajú sa o čo oprieť. Ja sa snažím čerpať najmä z rôznych iných 
učebníc a zbierok.  

Zo svojej praxe mám skúsenosť že v nijakom prípade nesmieme podceňovať názornosť 
vyučovania a najdôležitejšie pravidlá, definície, vzorce...tzv. plagáty, kde je to najnevyhnutnejšie 
z momentálne preberaného mať na viditeľnom mieste v triede a neustále sa k tomu vracať. Ak 
učivo už žiaci ovládajú je to na opačnej strane magnetickej tabule a ten, kto niečo zabudne, môže si 
to tam nájsť. V neposlednom rade to pomáha ja vychovávateľovi rýchlejšie sa zorientovať 
v preberanom učive a precvičovať ho v popoludňajšom čase prípravy na vyučovanie.  

Som učiteľkou matematiky na druhom stupni ZŠ a môžem konštatovať, že pokiaľ sluchovo 
postihnuté dieťa kvalitne zvládne pamäťové sčítanie a odčítanie s prechodom cez desiatku a malú 
násobilku, je tak zručné, že ľahko zvládne učivo matematiky aj vo vyšších ročníkoch. Samozrejme 
súvisí s tým aj primeraná slovná zásoba (slovné úlohy), jemná motorika (rysovanie),praktické 
zručnosti (jednotky času, hmotnosti, dĺžky)...  

Žiak, ktorý dobre ovláda pamäťové a písomné numerické počítanie sa tak môže plne sústrediť 
na sledovanie diania v triede počas vyučovania. Úlohu môže riešiť samostatne v rovnakom tempe 
s tým, čo sa rieši pri tabuli, dokáže aktívne vstupovať do tohto procesu a upozorniť na prípadnú 
chybu, respektíve ako riešiť úlohu iným spôsobom, zatiaľ čo žiak s pomalým tempom práce, 
problémami v pamäťovom počítaní, slabými zručnosťami v písomnom počítaní bojuje s týmito 
problémami a nemôže si preto uvedomiť algoritmus riešenia úlohy. Bezducho sa snaží len rýchlo 
opisovať z tabule a podstata mu uniká. V posledných rokoch badať skutočnosť, že pribúda počet 
žiakov s pridruženými poruchami, čo tiež sťažuje prácu učiteľa. 

Riešenie slovných úloh je najväčším problémom našich žiakov. Osvedčilo sa mi (najmä 
v úlohách o priamej a nepriamej úmernosti) pri zápise úlohy využívať farby, ktoré používame na 
označovanie slovných druhov už na prvom stupni. Priamo v texte podčiarkujeme dôležité slová- 
napr. žltou: slivkový, čerešňový, červenou: mal, dal, ostalo, čiernou: Janko, Ivan,...Žiaci tak ľahšie 
dokážu samostatne správne urobiť zápis slovnej úlohy. Ak sa to žiakom nedarí, môžu začať 
posledným riadkom zápisu- to znamená, že zapíšu najprv otázku a podľa nej potom doplnia vyššie 
riadky.  

Ďalší problém majú žiaci s jednotkami akéhokoľvek druhu a ich premenou. Toto učivo je 
dôležité „nútiť“ žiakov pochopiť a zvládnuť najmä prakticky meraním (hra na krajčíra), vážením 
(pomôž mamičke upiecť koláč a napíš recept), rysovaním na centimetrovú, neskôr na milimetrovú 
sieť a aj pri jednotkách objemu použiť napríklad aj odmerný valec..., jednoducho spolupracovať 
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s vyučujúcim fyziky, telesnej výchovy, technických prác, odvolať sa na učivo zemepisu (rozloha 
štátu), jednoducho využívať medzipredmetové vzťahy. Samozrejme dôležité je aj nenásilne 
vtiahnuť do tohto procesu rodičov žiakov zadávaním primeraných domácich úloh.  

V poslednom čase sa snažím vo väčšej miere využívať pri vyučovaní matematiky aj niektoré 
počítačové programy. Žiakov práca s PC zaktivizuje, usilujú sa pracovať samostatne a zodpovedne. 
Vhodných počítačových programov je málo, preto by som uvítala, keby sme simohli navzájom 
radiť, odporúčať zaujímavé stránky – zriadiť nejakú vlastnú stránku...? 

Názorných pomôcok je veľmi málo, zakúpenie nových je často obmedzené ich vysokou 
cenou a tak sme my – učitelia nútení vyrábať si ich provizórne sami. Tak isto je mi veľmi ľúto, že 
naši žiaci so zvýšenými potrebami nemajú žiadne pracovné listy ani zbierky úloh (s výnimkou 
5.roč.). 

Je naozaj veľmi náročné pre učiteľa matematiky zvládnuť všetky úskalia tak, aby dokázal 
z nepočujúceho dieťaťa „vydolovať“ čo najviac tak, aby matematika bola preňho zaujímavá, aby 
zažilo pocit uspokojenia a neustáleho objavovania niečoho nového, aby sa na hodinu matematiky 
tešilo.  
Prvý stupeň ZŠ:  

Učivo matematiky v prípravnom ročníku mi vyhovuje. Žiaci ho zvládajú individuálne podľa 
svojich schopností. Absolventi našej materskej škôlky nemajú vážne ťažkosti, nezaškolené deti žiaľ 
áno. 

Veľmi nám chýba učebnica matematiky aj pracovné listy s ktorými by sme mohli pracovať. 
Používame iba nepublikované pracovné listy z matematiky. 

Podľa môjho názoru by deťom prospelo zvýšenie počtu hodín matematiky v týždni zo 4 na 
úkor slovenského jazyka (11). 

Vo vyšších ročníkoch je situácia podobná. Skúsenosti sú také, že ten kto dobre zvládne 
základy sčitovania a odčitovania do 20 v 1. ročníku, následne v 2. ročníku do 100 nemá problém. 
No kameň úrazu je v slovných úlohách. Aj tie najjednoduchšie slovné úlohy so žiakmi musíme 
slovo za slovom rozoberať, čo nám uberá z hodiny. Ešte dobrá situácia je, keď so žiakmi 
precvičujeme tzv. ústne podanie slovnej úlohy, tam je priestor na viacnásobné prekontrolovanie či 
žiaci danému pokynu v príklade porozumeli. Horšie je to pri samostatnej práci, kde žiaci musia 
príklad prečítať a až potom vyriešiť. Často sa to zvrtne na otázky zo strany žiakov napr. je to 
príklad na +, alebo –? Nehovorím o príkladoch typu o koľko viac /menej/ atď. To, že žiaci vedia 
počítať (rozumej numericky) ešte neznamená, že vedia usudzovať z daného slovného príkladu a tu 
je každá rada vzácna. 

Čo sa týka vyučovania vo vyššom 4. ročníku tam je potrebné prehodnotiť niektoré témy 
v časovo-tematických plánoch. Napríklad učenie obsahu štvorca predchádza narysovaniu štvorca 
a zostrojovaniu kolmíc, kde žiaci nevedia, že štvorec to je vlastne geometrický útvar zostrojený 
z kolmíc. 

Učebnice – absolútne nevyhovujú učebnice bežných ZŠ kde je množstvo odpútavacích aktivít 
s ktorými často má problém samotný učiteľ. 

 
 

Mgr. Borguľová 
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna 
PREŠOV 
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...aj nepočujúci môžu študovať matematiku... 
Vanda Bittererová 

Abstrakt: Autorka v príspevku spomína na vyučovanie matematiky zo svojich školských rokov, na osnovy B – variantu 
pre nepočujúcich žiakov, spomína na vznik matematických súťaží, ale i na ťažkosti pri výbere strednej školy. Záverom 
poukazuje na to, že na Slovensku neexistujú matematické posunky. Tiež sa zamýšľa nad potrebou zmeny pravidiel 
matematickej súťaže. 

Kľúčové slová: osnovy, B – variant, nepočujúci, matematika, matematická súťaž, matematické posunky,  

  

Dovoľte mi podeliť sa s Vami s mojimi skúsenosťami, nepočujúcej študentky, z matematiky. 
Pochádzam z Bratislavy, momentálne som študentkou 4.ročníka na Fakulte matematiky, 
informatiky a fyziky UK, odbor učiteľstvo matematika a informatika.  

Navštevovala som Materskú školu a Základnú školu pre sluchovo postihnutých na 
Hrdličkovej. Počas školy som chodila na rôzne súťaže a bola som úspešnou riešiteľkou 
matematických súťaží. Keď som mala v deviatej triede napísať do prihlášky, na akú školu chcem 
ísť, dlho som uvažovala. Dobre som sa učila a chcela som takú školu, kde by som mohla svoje 
vedomosti ďalej rozvíjať. Možností bolo veľmi málo. Jediná stredná škola s maturitou pre sluchovo 
postihnutých bola odevná priemyslovka. Na poslednú chvíľu som sa v novinách dočítala, že 
v novom školskom roku budú otvárať Gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici. 
Mala som radosť, lebo už od základnej škole na Hrdličkovej ma veľmi bavila matematika a chcela 
som pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole. A splnil sa mi sen. Som veľmi vďačná rodičom a 
sestre, ktorí sa mi odmalička veľa venovali, veľa som čítala knihy, a teraz veľa vecí ovládam už 
sama.  

Vráťme sa späť do Základnej školy, kde nás vyučovali podľa osnov škôl pre sluchovo 
postihnutých žiakov – B-VARIANT a niektorí učitelia si k tomu pridali aj učivo pre bežné školy. 
V ôsmej triede nastúpila nová učiteľka z matematiky pani Minarová, ktorá videla, že nepočujúci sa 
môžu učiť matematiku rovnako ako ostatní počujúci veď matematika je založená na logike. Sama si 
zmenila a upravila osnovy a začala novú aktivitu - nástennú súťaž matematiky, ktorú robili 
dobrovoľníci, tí ktorí chceli sa viac naučiť a vedieť nové veci. Navrhla aj matematickú olympiádu v 
rámci školy, ktorá sa odvtedy koná každý rok. Po skončení mojej dochádzky na Základnej škole sa 
zmenila na celoslovenskú súťaž, neskôr medzinárodnú súťaž matematiky. Tento rok pripravujem 
príklady pre medzinárodnú súťaž matematiky ja. Vďaka patrí pani učiteľke Minarovej, ktorá vo 
mne, malej siedmačke, videla moje schopnosti v matematike, že som v nej bola dobrá a dávala mi 
navyše veľa úlohy z bežnej školy. Tie som si sama doma počítala, a ak som nerozumela rada mi ich 
dovysvetľovala. Vedela sa prispôsobiť žiakom a dávala im možnosť získať viac vedomosti ako 
vyžadovali osnovy. Vďaka jej prístupu som si obľúbila matematiku už od malička. Naučila som sa 
od nej veľmi veľa vecí, ktoré súvisia v súčasnosti s mojou vysokou školou. A rodičia mi dávali 
navyše príklady zo sestrinho zošita, je odo mňa mladšia iba rok. Buď som ich sama vypočítala a 
keď som ich nevedela vyriešiť, pomohli mi rodičia, tiež dobrí matematici. Aj dedko mi pomáhal pri 
učení, najmä cez jarné a vianočné prázdniny. Napriek tomu, že rodičia ma vôbec nenútili do učenia, 
ja sama som všetko chcela vedieť a oni mi to umožnili. Na strednej škole som nemala žiadne 
problémy s matematikou.  
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Zistila som, že pre mnohé pojmy a matematické výrazy mi chýbajú posunky. Začala som sa 
pýtať učiteliek matematiky na školách pre sluchovo postihnutých, ako sa dané výrazy posunkujú 
a zistila som, že na Slovensku takéto posunky neexistujú. Zatiaľ sa nikto nevenoval špecializácii 
matematických posunkov. Myslím si, že veľa žiakov nerozumie matematike a nechápu súvislosti 
hlavne preto, lebo neexistuje veľa posunkov. Našťastie, prvá učebnica z matematiky kde sú 
posunky, už je hotová. Dúfam, že tieto posunky pomôžu ostatným žiakom lepšie pochopiť 
matematiku a obľúbiť si ju ako ja. 

Na medzinárodnej súťaži matematiky súťažia žiaci bez ohľadu na audiogram, hoci v športe 
musia ukázať aj audiogram, aby mali rovnaké podmienky. Podľa mňa je to nespravodlivé, pretože 
spolu súťažia žiaci so stratou 60 dB a 100 dB. To je veľký rozdiel. Žiaci so stratou 60 dB poznajú 
oveľa viac slov, môžu nové informácie aj počúvať a rýchlejšie ich chápať. Rada by som sa 
v budúcnosti týmto problémom zaoberala a upravila niektoré pravidlá. 
Je ešte veľa veci, ktoré by bolo možné spomenúť... Verím že v budúcnosti sa zlepšia podmienky 
v špeciálnych školách, zvýši sa informačná gramotnosť, záujem o prácu s počítačmi a lepšie 
zvládnutie informačných technológii.  
 

 

Vanda Bittererová, 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
Bratislava, 
Mlynská dolina 
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Výučbový program na internetovej stránke pre sluchovo postihnutých 
Janka Šišková 

 
Abstrakt: Príspevok približuje obsah a prácu s internetovou stránkou vypracovanej cielene pre sluchovo postihnutých 
žiakov 9. ročníka. Sluchovo postihnutí žiaci môžu nájsť na stránke výklad a úlohy na tieto tematické oblasti: Číselné 
výrazy, Výrazy s premennou, Úprava celistvých výrazov, Mocniny, Obvod a obsah rovinných útvarov, Obvod a obsah 
priestorových útvarov. 
 
Kľúčové slová: internetová stránka, matematika, sluchovo postihnutý žiak,  
 

Keďže trend používania internetu pri výučbe stále stúpa, ako diplomovú prácu na FMFI UK 
som sa pokúsila navrhnúť a vypracovať internetovú stránku uľahčujúcu vyučovanie matematiky. 
Stránka je určená pre sluchovo postihnutých žiakov hlavne deviateho ročníka. Má slúžiť ako 
pomôcka na opakovanie pred prijímacími skúškami na strednú školu, ale vďaka názorným 
animáciam je tiež využiteľná pri prvotnom vysvetľovaní látky. Stránka je uverejnená na adrese 
http://matematika.stred.eu. 
 

 
Stránka je logicky členená na šesť častí. Na začiatku žiaka osloví úvodná stránka, ktorá má za 

úlohu upútať a privítať žiaka. V časti „témy“ je možné si zvoliť tému, ktorou sa chce žiak ďalej 
zaoberať. V „nauč ma“ sú konkrétne témy rozpracované a vysvetlené, v časti „skúšaj ma“ si žiak 
môže overiť a precvičiť svoje znalosti z danej témy. Časť „učiteľ“ je určená učiteľovi, ktorý tu 
môže pridávať a vymazávať príklady. „Pomoc“ je určená pre tých, ktorý sa nevedia na stránke 
zorientovať.  

Po kliknutí na odkaz „témy“ sa žiakovi zobrazí ponuka tém, ktoré sú na stránke rozpracované. 
Sú to: 
 a) Číselné výrazy  
 b) Výrazy s premennou 
 c) Úprava celistvých výrazov 
 d) Mocniny 
 e) Obvod a obsah rovinných útvarov 
 f) Obvod a obsah priestorových útvarov (nedokončená kapitola) 
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a) Číselné výrazy: V tejto téme je možné sa dozvedieť čo je to číselný výraz, čo je hodnota 
výrazu a ako sa pracuje s výrazom v zátvorke. 

b) Výrazy s premennou: Žiak v tejto kapitole môže zistiť čo je to premenná a aká je hodnota 
výrazu pre konkrétnu premennú, čo je jednočlen, dvojčlen, atď. 

c) Úprava celistvých výrazov: Táto kapitola je zameraná na vysvetlenie algoritmov sčitovania, 
odčitovania a násobenia (jednočlenom, výrazom) výrazov a úpravy výrazu na súčin 
(vynímaním čísla pred zátvorku, vynímaním výrazu pred zátvorku, použitím vzorcov). 

d) Mocniny: V tejto kapitole je vysvetlený pojem mocniny, exponentu, základu mocniny. Ďalej 
je tu vysvetlený súčin, podiel a súčet mocnín tej istej premennej. 

e) Obvod a obsah rovinných útvarov: V tejto najrozsiahlejšej kapitole je rozpracovaný obvod 
a obsah najbežnejších rovinných útvarov a to štvorca, obdĺžnika, kosoštvorca, rovnobežníka, 
trojuholníka, lichobežníka a kruhu. Pri zložitejších útvaroch sú znázornené aj jeho prípadné 
prvky (výška lichobežníka, ťažnica trojuholníka, tetiva kruhu) a typy (pravouhlý trojuholník, 
rovnoramenný lichobežník). Okrem toho je tu vysvetlená aj Pytagorova veta, kvôli jej 
častému používaniu pri výpočtoch príkladov na túto tému. 

f) Obvod a obsah priestorových útvarov: Táto kapitole je zatiaľ nedokončená, a je možné sa 
tu dozvedieť len o jedinom a základnom telese a tým je kocka (jej základné vlastnosti a prvky 
ako hrana, vrchol, stena, uhlopriečka a povrch a objem tohto telesa). V budúcnosti by mohla 
byť táto kapitola rozšírená i ostatné priestorové telesá, pretože obrázky a animácie sa zdajú 
byť silným nástrojom na názorné spracovanie tejto témy.  

 
V časti „nauč ma“ je podrobne vysvetlená zvolená téma. Na bližšie vysvetlenie som použila 

viac obrázkov ako textu, aby stránka bola čo najviac zrozumiteľná pre nepočujúcich žiakov.  
Konkrétne témy som vypracovávala za pomoci existujúcich učebníc, podľa ktorých sa učia 

žiaci ZŠI Hrdličkova. Ku každému vysvetlenému pojmu, ktorý sa nachádza vo farebne odlíšenom 
odstavci (modrej farby) sú vzorovo vyriešené príklady, tiež farebne odlíšené. 

 

 V časti stránky „skúšaj ma“ si žiak môže precvičiť a overiť svoje vedomosti z konkrétnych 
tém. Príklady sa vyberajú z databázy príkladov k danej téme náhodne, neopakujú sa. Príklady sú v 
testovej forme a všetky majú 4 možnosti odpovede, ktorých je len jedna správna. V strede stránky 
sa nachádza zadanie príkladu aj s jeho možnosťami správnych odpovedí, vľavo od zadania sa 
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nachádza textové pole, určené pre správnu odpoveď. Úplne vpravo môže užívateľ vidieť otáznik, 
ktorý slúži ako pomôcka k príkladu. Po príchode kurzora myši nad otáznik sa objaví pomôcka. 
Pomôcky sú väčšinou jednoduché pokyny, napríklad pri príklade v ktorom je potrebné urobiť viac  

 

krokov je v pomôcke snaha naviesť žiaka na prvý krok riešenia. V spodnej časti stránky pod 

zadaním sa nachádza tlačidlo  

 

„Skontroluj!“, ktoré kontroluje zadaný výsledok. Užívateľ má tri možnosti zlej odpovede. 
Posledné tlačidlo, ktoré sa na stránke nachádza je „Ďalší príklad“. Toto tlačidlo je možné stlačiť 
kedykoľvek, i pri nedoriešenom príklade. Stránka tak poskytuje užívateľovi možnosť kedykoľvek 
zmeniť zadanie v prípade, že mu napríklad nevyhovuje jeho náročnosť.  

Posledná časť stránky je určená učiteľovi. Aby sa zabránilo žiakom vchádzať do tejto časti, 

učiteľ musí poznať prihlasovacie meno a heslo. Po prihlásení môže pridávať a vymazávať príklady. 

S testovaním stránky v praxi mi pomohla RNDr. O. Minárová zo ZŠI Hrdličkova 
v Bratislave, kde som mohla vidieť, že žiaci pri práci so stránkou nemali žiadne závažné problémy a 
stránka sa im veľmi páčila. 

Myslím si, že táto stránka môže pomôcť i pri výučbe matematiky na bežných školách, ale aj 
doma, či pri mimoškolskej výučbe. 
 
 
Janka Šišková, 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
Bratislava 
Mlynská dolina 
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Komparácia učebníc 
Zbierky úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ a Zbierky úloh z matematiky pre 

5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých 
Ľubomíra Kúdelová 

 
Abstrakt: Autorka príspevku porovnala prácu so starou a novou zbierkou matematiky. Porovnala ju nielen po formálnej 
stránke, ale aj po obsahovej stránke. Novovytvorená učebnica dáva žiakom nové možnosti pri ich vzdelávaní 
v predmete matematika.  
 
Kľúčové slová: matematika, učebnica, sluchovo postihnutý, 

 

Novovytvorená učebnica Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo 
postihnutých autoriek Oľgy Minárovej a Saskie Vidovej je pre sluchovo postihnutých žiakov a ich 
učiteľov veľkým prínosom. Dovolíme si takéto tvrdenie na základe niekoľkoročnej práce 
s učebnicou pre intaktných žiakov a učebnicou pre sluchovo postihnutých, s ktorou sme pracovali 
na našej škole vyše roka.  

Pri komparácií oboch učebníc sme vychádzali z niekoľkých dôležitých faktorov: 

1) celkový vzhľad učebníc 

Musíme konštatovať, že práca s novou učebnicou bola omnoho lepšia a príjemnejšia nielen 
pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Je doplnená vhodnými obrázkovými materiálmi, čo žiakov 
motivuje a pomáha im zvládať niektoré ťažšie úlohy. 

2) obsah učebníc  

Autorky novej učebnice využili pomerne veľa heuristických úloh pomáhajúcim žiakom 
rozvíjať logické myslenie, odhad, správny úsudok, rýchlejšie pochopenie zadaných úloh. 
V súvislosti s heuristickými úlohami treba podotknúť, že sme zistili, že používaním tejto 
učebnice sú motivovaní aj slabší žiaci k omnoho lepším výsledkom. 
Veľmi dobre sa pracovalo so žiakmi pri riešení názorných úloh, ktoré ich rovnako vedú 
k rýchlejšiemu pochopeniu úloh, k pohotovejším reakciám. Takýchto úloh je v učebnici pre 
intaktných žiakov veľmi málo. 
Žiakom sa páčili aj úlohy zamerané na pozornosť a rozmýšľanie, ktoré sú v bežnej učebnice 
zastúpené, ale ich forma je pre sluchovo postihnutých žiakov náročnejšia. Napríklad úlohy, 
v ktorých žiaci priraďujú výsledky k jednotlivým príkladom a pomocou kalkulačky si potom 
overujú ich správnosť, je pre sluchovo postihnutých žiakov omnoho vhodnejšia ako 
mechanické počítanie týchto príkladov. Spojili sme riešenie týchto úloh so súťažou a hodiny 
matematiky sa stali pre našich žiakov omnoho zaujímavejšími. 
Sluchovo postihnutí žiaci majú veľké problémy v praktickom živote, nevedia odhadnúť cenu 
nákupu, nevedia odhadnúť hmotnosť kupovaného ovocia, zeleniny. Autorky do spomínanej 
učebnice vložili aj takéto úlohy, čím ešte viac zvýšili hodnotu tejto učebnice. Osobitne by sme 
chceli vyzdvihnúť úlohy na rozvoj komunikačných zručností a na rozvoj čítania 
s porozumením. Problém čítania s porozumením je známy. Žiak nie je schopný vyriešiť 
žiadnu úlohu skôr, kým ju nepochopí. Autorky vložili do tejto učebnice veľa typov úloh, 
pomocou ktorých sa sluchovo postihnutí žiaci učia nielen komunikovať, riešiť úlohy, ale 
v prvom rade sa učia čítať s porozumením.  
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Tvorenie nových učebníc spočíva aj v ďalšom, pre sluchovo postihnutých žiakov, dôležitom 
aspekte, a to v správne osvojenej technike čítania. Autorky na tento dôležitý fakt nezabudli 
a vložili do učebnice úlohy zamerané na osvojenie si správneho čítania a písania čísloviek. 

 

Záver 

 

V zbierke úloh je veľké množstvo cvičení, nie všetky sme so žiakmi mohli prepočítať. 
Dôležité je však to, že každý učiteľ, ktorý by chcel túto učebnicu využiť na hodinách matematiky, 
má možnosť si vybrať cvičenia a úlohy, podľa potreby. 

Veríme, že nezostane len pri zbierke pre 5. ročník a v blízkej budúcnosti sa učitelia 
matematiky a ich žiaci dočkajú aj zbierok pre ďalšie ročníky. 

Tvorba učebníc pre žiakov so sluchovým postihnutím je správnou cestou k tomu, aby naši 
najlepší žiaci pokračovali v štúdiu na stredných školách a dosahovali aj vysokoškolské vzdelanie. 

Naša škola sa vďaka práci takýchto učiteľov môže pochváliť aj tým, že máme už niekoľko 
vysokoškolsky vzdelaných žiakov.  
 

 

Mgr. Ľubomíra Kúdelová 
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku, 
Hrdličkova 17  
Bratislava 
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ABSTRAKTY 
 
Mgr.Jitka Vítová 

 
The abstract: The article makes us acquainted with the results of the diploma work which was 
concentrated on comparing  of achieved educational goals in mathematics of the pupils with hearing 
handicap and those at common basic school in Czech Republic. 
 
Key words: mathematics, pupils with hearing handicap, didactic test, curriculum, Standard of 
Elementary Education, Frame Educational Programme, Educational goals. 
 
Darina Tarcsiová 

 
The abstract: This article analyses pupils with hearing handicap problems in mathematics.according 
to foreign studies results and shows the  contemporary searched areas and states that these problems 
are given much less attention generally than are given to creating and development of speaking 
language. The other part of the article is created by the basic information about sign language as an 
independent language system which has visual-motor modality, while this modality has, according 
to our minds ,more possibilities to explain some ideas from the mathematical dictionary. In the last 
part there is an analyses of the three areas refering to usage of the sign language in the subject of 
mathematics. 
 
Key words: the people with hearing handicap, sciences,mathematics, speaking language, sign 
language, three dimensionality, simultaneous perception and productivity, problematic areas, 
research results. 
 
Katarína Zborteková 

 
The annotation: New possibilities in the system of education connected with the school and social 
integration of the children with special educational needs give to specialists several questions. What 
are the specifics of their cognitive abilities that should be considerated in the studies? Which 
studying spheres are the most suitable for different types of handicaps, or which are not suitable at 
all. How can we optimally arrange the conditions of education for pupils and students with 
handicap to minimize its consequences. Colleagues from The Faculty of Architecture were 
interested in the question whether incomplete sense perception lessened of hearing impulses has 
fundamental influence on the quality of perception, visual - space imagination, logical thinking and 
creative work out of impulses. The subject of our study was to find out whether there are essential 
differences in logical nonverbal conclusion, visual-space imagination and creative potential of 
hearing handicapped and hearing adolescents. 45 hearing handicapped and 24 hearing students of 
secondary professional school and gymnasium (secondary school) were examined according to 
these characteristics.Statistically significant differences were confirmed only in some cases of 
creative thinking. 
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Key words: perception, thinking, space imagination, creativity, hearing handicapped 
 

Oľga Minárová 

 
The abstract: The article can be divided into four parts.In the first part the author brings the 
cathegories in mathematical competition and conditions for taking part in the competition. In the 
second part she brings achieved average success in the mathematical competition, in the third part 
she compares average success of hearing handicapped pupils from common schools with the pupils 
from the schools for hearing handicapped. In the last part she shows difficulties of different tasks 
for pupils. 
 
Key words: knowledge competition in mathematics,hearing handicapped pupil, integrated pupil, 
success in mathematics, hearing adolescents. 
 
Oľga Minárová 

 
The abstract: The article can be divided into three parts. In the first part the author brings the 
process of modification of the curriculum and standard of mathematics at the common schools for 
the requests of  educational process for hearing handicapped children. In the second part she gives 
the types of  mathematical tasks, very important for the correct development of  mathematical skills 
not only for handicapped children. In the third part she reflects the compatibility of certificating 
measuring MONITOR-9 with curriculum,standard and instructions for assessment and 
classification of hearing handicapped children. 
 
Key words: hearing handicapped pupil, pedagogical documents, curriculum, standard, assessment 
and classification, educational process, certificating measuring MONITOR-9. 
 
Lucia Hromádková 

 
The abstract: The article concerns with the problems of creating and development of mathematical 
relations and notions for (intact and hearing handicapped) children of pre – school age by the means 
of developing mathematical ideas in kindergarten (special kindergarten).The author formulates 
goals and contents of developing mathematical ideas and underlines their importance in pre-school 
education and preparation for starting the (special) basic school. 
 
Key words: intact, hearing handicapped child of the pre-school age, mathematical ideas, 
kindergarten (special),activity and experience learning.  
 
Mária Juranová 

 
The abstract:The article is concentrated on the relation between acquiring the essential 
mathematical skills and reading with comprehension. Her experience gives some examples and 
shows the need of introducing of the right didactic at hearing handicapped children both 
inmathematics and Slovak language. 
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Key words: manipulation with objects, vocabulary,automation of counting,generalization and 
abstraction. 
 
Mgr. Borguľová and coll. 

 
The abstract: In this article the authors inform us about their experience in the teaching mathematics 
hearing handicapped children and they enlighten to readers some of their methods of work with 
hearing handicapped children. 
 
Key words: hearing handicapped child, the lessons of mathematics, methods of work  
 
Vanda Bittererová 

 
The abstract: The author reminds us the teaching of mathematics in her school years, the curriculum 
B - variant for not hearing pupils, she reminds the beginning of the mathematical competitions but 
also the difficulties with the choice of the secondary school.In the conclusion she indicates that 
there do not exist any mathematical signs in Slovakia.She also thinks about the nessecity of 
changing the rules of mathematical competition. 
 
Key words: curriculum, B - variant, not hearing,, mathematics, mathematical competition, 
mathematical gestures (signs). 
 
The abstract: The article informs about the contents and work with internet page, worked out 
especially for the hearing handicapped pupils of the 9th class.Hearing handicapped pupils can find 
explanation and tasks in this page for different thematic areas:number expressions,expressions with 
variable, arranging of the whole expressions, the powers,circumference and capacity (volume) of 
formations, circumference and capacity of space formations. 
 
Key words: internet page, mathematics, hearing handicapped pupil. 
 
Ľubomíra Kúdelová 

 
The abstract: The author compared the work with the old and the new Collection of Mathematics. 
She compared it not only in formal way but also the contents. The new created pupil´s book gives 
the pupils new possibilities of education in the subject of mathematics. 
 
Key words: mathematics, pupil´s book, hearing handicapped 
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