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Pomůcka pro podporu rozvoje prostorové představivosti, logického myšlení a kombi-
načních schopností zejména v oblasti abstraktního myšlení. Vhodný pro všechny typy
škol. Doporučujeme do hodin matematiky/geometrie.

Základní pravidla všech hlavolamů CUTS:
• Cílem hry je hracími kameny vyplnit celou šachovnici
• Kameny stejné barvy se smí dotýkat jen rohy
• Každá úloha má pouze jedno řešení

„Seznámila jsem se s pomůckou Cuts, která je určena pro žáky (předpokládám)
základních škol a víceletých gymnázií. Celkově hodnotím tuto pomůcku jako velmi
zdařilou, a to jak po technické stránce provedení, tak po obsahové stránce úloh, které
zahrnuje. Základem práce v geometrii na základní škole je práce se čtvercovou sítí,
triangulace ve čtvercové síti, vyplňování prostoru a roviny, práce s parketážemi apod.
To vše, dle mého názoru, pomůcka zahrnuje a práce s ní může přinést jako přidanou
hodnotu do hodin matematiky. V případě pomůcky Cuts bychom mohli mluvit o práci
s taktilně vizuálními reprezentacemi-modely (tj. modely, které lze vnímat zrakem
i hmatem). V oblasti vzdělávání hrají vizuální reprezentace důležitou roli při utváření
představ žáků o daném matematickém pojmu. Cuts kromě uvedeného ještě propojuje
logické myšlení s dalším druhem matematického myšlení, s myšlením prostorovým.
Z hlediska pěstování kompetencí je kromě kompetence k učení a k řešení problému
pěstována při práci s pomůckou i kompetence pracovní, a to v části zápisu pracovního
postupu, který považuji za úžasný nápad. Pomůcka je podle mého názoru pro základní
školy v geometrickém vyučování výborným prostředkem budování pojmů, jako je ro-
vina, mnohoúhelníky, obsah rovinných útvarů, problémy kombinatoriky, logiky apod.
Úlohy jsou voleny velmi vhodně a jsou uspořádány se vzrůstající obtížností. Velmi
oceňuji provedení hrací desky, včetně označovacích čtverečků jako prvků kontroly hry.
Hrací kameny jsou dostatečně pevné, pěkně barevné a dobře drží na hrací desce.“1

1Binterová, H.: Hodnocení CUTS, dopis ze dne 28. 7. 2014
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Obr. 1: Rozdělení CUTS podle vhodnosti pro jednotlivé stupně škol

Doporučení a ocenění:
• Hlavolam roku 20132

• Doporučeno Českou pedagogickou komorou3

• Správná hračka – vybráno odborníky4

Jako příklad pro práci s didaktickou pomůckou CUTS uvádíme doporučený po-
stup pro práci s CUTS Quadro.

Doporučený postup pro práci s didaktickou učební pomůckou CUTS Quadro
(vhodná pro II. stupeň základních škol a střední školy)

• Žákům rozdáme tabulky CUTS Quadro (viz obrázek 2 a 3).
• Vysvětlíme pravidlo o vyplnění hracího pole bez střetu barvy, tj. základní

pravidlo všech her CUTS – kameny stejné barvy se smí dotýkat jen rohy.

2Dostupné z http://www.cuts-cz.eu/news/cuts-je-hlavolamem-roku-2013/
3Dostupné z http://www.cuts-cz.eu/certifikaty/#ceska-pedagogicka-komora-001-

jpg
4Ocenění udělené v roce 2016, dostupné z www.hrackobrani.cz/wp-content/uploads/2016/

10/SH2016_WEB.pdf
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Obr. 2

Obr. 3

• Určíme úlohu k vyřešení. Pro první seznámení je dobré zvolit úlohu lehčí,
vybíráme proto nižší číslo a nebráníme žákům v práci ve dvojicích nebo ve
skupinách.

• Poté může následovat soutěž v samostatném vyřešení některé z lehčích úloh.
Podle schopností žáků a zaměření školy můžete volit různou obtížnost úloh. Nej-
obtížnější nalezneme na přiložené kartě úloh, pro které nelze vytvořit logický
postup. Jednou z největších výhod je, že jednodušší úlohy zaujmou i žáky, kteří
si myslí, že mají s matematikou a logickým myšlením problémy.
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• Dalším úkolem může být řešení úlohy čistě logickým způsobem. Celý postup je
vysvětlen na příkladu úlohy č. 16 (viz obrázek 4 a 5 – Pracovní list pro učitele
- řešení úlohy č. 16).

Obr. 4



Magnetický hlavolam CUTS – didaktická pomůcka 5

Obr. 5

• Logický postup lze zaznamenat jednoduchým zápisem. Pro označení jednotli-
vých tvarů používáme tato písmena: C pro čtverec, a dále T, L a Z odpovídající
tvarům jednotlivých kamenů. Pro určení barvy používáme písmena: B (modrá),
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G (zelená), R (červená), Y (žlutá). Jako ukázku uvádíme zápis úlohy č. 16 ze zá-
kladní hrací desky: a16: h8-L, h6-TY, e3-f5-LR, h8-LB, e8-CR, e6-ZB, c6-TG,
a6-LY, h3-LG, a4-TB, g2-ZY, e2-ZG, c2-Z (viz obrázek 6 – Zápis logického
postupu).

Obr. 6
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Po tomto seznámení s pomůckou CUTS, mohou dostat žáci, jako samostatný
úkol vyřešení úlohy z některé karty a postup řešení zapsat. Úloha, kterou žákům
zadáváme, může být pro každého jiná. Pro řešení a zápis úlohy by měli mít žáci klid
a čas k zamyšlení, proto doporučujeme formu domácího úkolu.

Pro práci ve škole slouží na komunikaci mezi učitelem a žáky CUTS školní tabule,
která má stejně jako jednotlivé hrací desky CUTS Quadro šachovnici označenou
písmeny (viz obrázek 7). Učitel vybere zadání z „přidaných úloh“, postaví ji na tabuli
a společně ji řeší s žáky, či vyzývá žáky, aby přišli položit další kámen.

Obr. 7 Obr. 8

Jednotlivé druhy CUTS a jejich přesný popis a doporučení pro jednotlivé typy
škol naleznete na www.cuts-cz.eu. Pokud si nebudete jistí, jaký druh je vhodný
právě pro vás, rádi vám poradíme.

Přímý nákup je možný na www.eshop.kukamat.cz, školám poskytujeme slevy.
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