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Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

Přihlášky ke studiu přijímáme v prvním 
kole do 6. 5. 2018 na www.vspj.cz

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S námi se bát nemusíte!
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Po úspěšném loňském roce pokra-
čuje série úspěchů našich žáků 
v soutěžích v matematice. V mate-
matické olympiádě v kategoriích žá-
ků šestých, sedmých a osmých tříd 
získali naši studenti dvě první místa 
a jedno druhé místo. Také v mezi-
národní soutěži Matematický klo-
kan vyhráli v okresním kole, „co se 
dalo“. V kategorii Benjamin (6. a 7. 
třída) jsme získali první místo a v 
kategorii Kadet (8. a 9. třída) jsme 
dokonce obsadili všechna tři prv-
ní místa! Co stojí za takovým úspě-
chem? Práce, sebevzdělávání, zkuše-
nosti a nadšení učitelů.

Pedagogové Bigy již čtvrtým 
rokem budují novou koncepci výu-
ky matematiky na nižším gymnáziu. 
Dnešní děti vstupují do zcela jiné-
ho světa, než do jakého vstupovali 
jejich rodiče, o prarodičích nemlu-
vě. Generační rozdíl je tak propast-
ný, že vyžaduje změnu výukových 
metod. To si na Biskupském gym-
náziu dobře uvědomujeme, a pro-
to metodu frontální výuky dopl-
ňujeme (i za pomoci projektu EU) 
metodami modernějšími. Naši kon-
cepci výuky matematiky stavíme 
na několika pilířích. Respektujeme 
individualitu dítěte, frontální výuku 
nahrazujeme mnohem účinnějším 
kooperativním učením, které lze 
ovšem realizovat pouze s vhodnými 
výukovými materiály. Proto využí-

váme kvalitní učebnice matematiky, 
které umožňují jak individualizaci 
výuky, tak i kooperativní učení.  U 
žáků gymnázia je pravděpodobné, 
že se budou matematice věnovat na 
vysokých školách a že bude mate-
matika součástí jejich profese. Proto 
také dbáme na to, aby si děti osvo-
jily matematické „řemeslo“ (časté 
procvičování a za� xování naučené-
ho), a vytváříme vlastní sbírky pří-
kladů.

Výuka matematiky na Bigy je sou-
částí základní koncepce vzdělávání 
žáků na našem gymnáziu.  Snažíme 
se systematicky rozvíjet ten největší 
dar, jaký může společnost mít, a tím 
je talentované dítě. Poskytujeme 
dětem volnost v kreativním myšle-
ní, nenutíme je k uniformitě, nesva-
zujeme jednotnými postupy. Nabí-
zíme jim celou škálu nepovinných 
předmětů a aktivit, ve kterých se 
mohou rozvíjet nad rámec základ-
ního vzdělání. 

 Mgr. Simona Kadlčíková

Nová koncepce výuky matematiky 
na Bigy přináší další úspěchy

Také letos jsou žáci Bigy úspěšní v matematice


