MATELANDIE
Petra Bidmanová Strnadová
Určeno pro:
• žáky prvního stupně (4., 5. třída)
• žáky druhého stupně (6., 7. třída)
• zopakování rovinných útvarů včetně rýsování, poměry, plochy, délky
• zopakování těles a jejich sítí, objemy, povrchy, poměry
V tomto materiálu naleznete informace:
1. Jak připravit úvodní hodinu matematiky a motivovat žáky k řešení příkladů v zemi
Matelandii. Dopis od matematického průvodce. Návrh místa výletu. Vstup do země
Matelandie.
2. Matšíkova ulice a geometrické útvary. Matšíkova ulice a sítě těles
• úvod
• popis hry Chodí Matšík okolo
• fotografie
• hrací karty
• přílohy v pdf k vytištění a zalaminování
• přílohy v pdf na doplnění svých nápadů.
• Inspirace, jak s materiálem pracovat

MATELANDIE
Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci
projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie
a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Země plná matematiky
(jakýkoliv jiný název, který si zvolíte, nebo si sami žáci zvolí)

Aktivita 1: Procházka s matematikou na začátek školního roku.
•
•

Metodická poznámka:
Při procházce se třídou lze využít jako úvod do výuky matematiky, téma vás může
provázet celým rokem.
Během procházky žáci najdou dopis od průvodce matematickou zemí. Průvodcem
můžete být vy nebo zvolte (vyrobte) jiného matematického průvodce, který s vámi bude
po celý rok. Do aktivity je možné zapojit i žáky a venku si z přírodnin takového
matematického průvodce společně vyrobit.

Dopis od matematického průvodce
Milá _______________ třído,
teď je ta správná chvíle, abych vám po podzimním větru poslal pozvánku na návštěvu krásné
země Matelandie. Zatím spolu pouze nahlédneme k jejím hranicím, ale máme aspoň možnost
se pozorně rozhlédnout.
Matelandie je matematická země, ve které je vše v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi. Na
její území zavítali už v dávných dobách matematičtí průzkumníci, kteří po sobě nechali více či
méně zřetelné stopy.
Pokud se chcete vydat do této země, má to ale jeden háček. Na hranicích visí nápis „Opatrně s
našimi závorkami“. Pro vstup do země totiž platí důležité opatření. Vstup je povolen pouze
tomu, kdo v sobě probudí touhu a zvědavost hledat matematiku všude kolem sebe. Radost a
chuť pustit se do něčeho nového nám otevírá úžasné a nečekané možnosti.
Když jsem já vstupoval do Matelandie a rozhlédl se kolem sebe, zaujalo mě toto:

Vidím na zemi 2 číšky bukvic, 1 peříčko, 6 semínek bukvic, 3 listy smetanky, 4 větvičky a 18
silnějších stébel trávy. Když si čísla napíši vedle sebe a použiji závorky a znaménka, zažiji
první dobrodružství v Matelandii.
(Použitá znaménka, další operátory a závorky volte podle pokročilosti třídy a probraného
učiva).

Příklady spočítej, jsou tvořené naší přírodou a mnou. Já jsem už svůj vstup do Matelandie našel.
Teď je řada na tobě.
Úkol pro žáky:
Zkus najít i ty nějaké místo v přírodě, kde si myslíš, že může ležet vstup do Matelandie. Zvolené
místo vyfotografuj. Rozhlédni se kolem sebe a najdi 6 různých čísel v přírodninách a objektech
v okolí. Tato čísla napiš vedle sebe a přidej mezi ně znaménka (+, -, ∙, ∶) a závorky. Vytvořený
příklad vypočítej. Se stejnými čísly to zkus ještě pětkrát, s tím, že pokaždé zvolíš jiná znaménka
a na jiné místo vložíš závorky (viz můj příklad výše). Vytvoříš tak pět úloh pro své kamarády:

Metodická poznámka:
Výše uvedený úkol zadejte jako práci na doma, třeba jako součást víkendové procházky
s rodinou. Fotografie mohou děti poslat elektronicky nebo přinést do školy vytištěné. Můžete
rozvést diskusi o tom, proč je zaujalo zrovna toto místo, zda i ostatní tam vidí něco co
s matematikou může souviset.
Až žáci daný úkol splní, dostanou se k hranicím Matelandie a můžete společně projít dovnitř.
Slavnostní vstup na území Matelandie lze opět spojit s procházkou po okolí. Jako vstup do
Matelandie může ideálně sloužit nějaká brána, dveře, průchod…Mohu doporučit návštěvu
Vranova u Brna, kde, pokud se dáte od Penzionu na Gruntě dále nahoru po červené a půjdete
kolem pastviny pro ovce, objevíte kouzelné místo, které je pro vstup do země jako stvořené.
Můžete ale zvolit jakékoliv jiné místo, které máte rádi a chtěli byste ho žákům propojit právě
s matematikou.

Než žáci projdou reálnou nebo pomyslnou branou do Matelandie:
1. Dejte jim za úkol najít v okolí nějaký pěkný podzimní lístek. Na ten lístek napíší (každý
za sebe), co by chtěli zažít v zemi Matelandii.
2. Při průchodu branou jim předneste upravenou básničku od Alenky Naďové
3. Při vstupu do Matelandie přes bránu, si lístek s přáním položí na dlaň a sfouknou jej.
Symbol toho, že jejich přání se začíná realizovat.
Doporučení: lístky si nenápadně sesbírejte, přečtěte a jejich přáním se nechte inspirovat při
dalším objevování Matelandie

„Do dlaně mi spadl list.
Píši na něj vzkaz.
A Bůh ví,
komu ho vítr doručí.
Jisté je,
že na kratinkou chvíli,
zastaví se čas,
Než kdosi přečte si vzkaz,
uslyší své srdce zas.
Pak pustí jej,
pošle dál,
každý může mít matematiku rád.“
Cíl série aktivit:
Celý rok se žáky doplňovat jednotlivé ulice, lesy, řeky a další části země Matelandie a spojovat
krásy přírody, architektury, přírodní děje a jevy v našem okolí s matematikou. Naučit je hledat
matematiku kolem sebe a ukázat jim, že z ní nemusí mít strach, ale že naopak může přinášet
pocity radosti a naplnění, vést ke spolupráci a dialogu.

Země Matelandie

Aktivita 2: Matšíkova ulice a geometrické útvary
V naší zemi Matelandii žije Matšík stavitel. Jeho velkým snem je postavit si ulici, kterou se
svými kamarády sám navrhne a vybuduje.
Potřebuje k tomu ale získat stavební materiál. A s tím byste mu mohli pomoci právě vy.
V Matelandii může stavět jen ten, kdo se dobře orientuje v geometrických útvarech, které tu
pro stavbu domů používají. Pomozte Matšíkovi získat co nejvíce geometrických útvarů na
stavbu jeho vysněné ulice.

a) Hra: Chodí Matšík okolo…
(upravená hra od Mindoku: Chodí Pešek okolo)
Hrací materiál:
Karty s geometrickými útvary
Matšíkové
Matšíky si mohou žáci vyrobit (v zemi Matelandii s nimi budou dále pracovat) nebo můžete
použít přiloženou kartu či jakoukoliv figurku. Počet Matšíků je závislý na počtu skupin a hráčů.
Pokud uděláme 5 skupin po 5 žácích, vyrobí si každá skupina 5 stejných Matšíků (nebo 5
různých Matšíků, jen je musí něco spojovat, aby bylo jasné, že patří k sobě).

Úvod:
Žáci se rozdělí po 2-5 hráčích do skupiny. Každá skupina má za úkol nasbírat co nejvíce
materiálu na stavbu ulice.
Poté vytvoříme nové skupiny, v každé nové skupině bude vždy jeden hráč z každé původní
skupiny. V těchto nových skupinách probíhá hra, při ní se každý hráč snaží získat co nejvíce
materiálu na stavbu ulice. Na závěr se hráči vrátí do svých původních skupin a každý hráč
původní skupiny může přispět svým získaným materiálem na stavbu ulice.

Ukázka rozdělení:
Rozdělení do skupin. Každá skupina bude stavět svou vlastní ulici.

Rozdělení do karetní hry, kdy každý ze skupiny má tak možnost získat stavební materiál pro
svoji skupinu.

Získávání materiálu – karetní hra
Postup:
1. Příprava karet
Kartu Matšíka zatím odložíme stranou. Zbylé karty promícháme. 6-8 vybraných karet
rozmístíme po obvodu kruhu lícem nahoru. Důležité je, aby šipky na kartách směřovaly vždy
ven z kruhu. Zbývající karty umístíme lícem dolů na střed kruhu, to bude společný dobírací
balíček. Všichni hráči se pokusí zapamatovat si co nejvíce geometrických útvarů na kartách
(bez šipek).

2. Samotná hra
Nejprve si každý z hráčů pečlivě zapamatuje geometrické útvary na šesti kartičkách na obvodu,
ty se následně otočí lícem dolů. Poté se na cestu připraví Matšík. Pohybuje se od jedné karty ke
druhé, podle daného počtu kroků a směru šipek. Vždy, když se Matšík zastaví, musí hráč, který
je na řadě, uhodnout rovinný útvar na kartě a správě ho pojmenovat. Matšík chodí okolo tak
dlouho, dokud se hráči, který je na řadě, daří uhodnout geometrické útvary na kartách otočených
lícem dolů. Pokud se Matšík zastaví na kartě, která je již otočená lícem nahoru, vezme si hráč
všechny předchozí karty k sobě. Pokud se mu nepodaří dojít k už otočené kartě, nic nezískává
a pokračuje další hráč. Tímto způsobem žáci získávají stavební materiál pro svou stavitelskou
skupinu. Netlačte to na to, kdo má víc kartiček. Nejde o soutěžení, kdo má víc, jde o to, nasbírat
materiál pro další práci a pomoci skupině.

3. Průběh hry - ukázka
• Rozmístíme karty podle obrázku.

•
•
•

Dáme časový limit na zapamatování karet ležících po obvodu (dle úrovně žáků).
Karty po obvodu otočíme lícem dolů.
Určíme začínajícího hráče a pořadí, v jakém se budou střídat

•

Žák sedící po pravé straně hráče, který je právě na řadě vezme svého Matšíka (pro
některé žáky může být Matšík psychickou podporou – nejsem na to sám, pro jiné to
bude jen symbol toho, do jaké skupiny patří) a umístí jej vně kruhu, vedle libovolné
karty otočené lícem dolů.

•

Žák, který je na řadě musí uhodnout, co je zobrazeno na kartě u Matšíka. Hlasitě
pojmenuje geometrický útvar, který je podle jeho mínění na kartě vyobrazen. Karta se
poté otočí a zkontroluje se, zda žák uhodl.

•

Pokud žák správně uhodne rovinný útvar zobrazený na kartě, karta zůstává otočena
lícem vzhůru. Ten samý žák pokračuje v hádání. Teď je důležitá šipka na kartě. Matšík
postoupí ve směru šipky, a o tolik políček, kolik určuje číslo na kartě vedle šipky. (Tak
i zajistíme to, že dojde ke střídání a že všechno nezíská jen první žák).

•

Žák, pokud uhodl, znovu hádá, jaký rovinný útvar ukrývá karta, na které se Matšík
zastavil. Poté je karta také otočena. Žák takto pokračuje v hádání tak dlouho, dokud se
mu daří a dokud nenarazí na už otočenou kartu. V tom případě si vezme karty, které
jsou otočené lícem nahoru a uhodl je. To budou karty, které v další fázi použije jeho
skupina ke stavbě. Chybějící karty se doplní z balíčku uprostřed. Žáci si zase zapamatují
dané karty, poté je otočí a hrají zase od začátku, s tím, že začíná další žák a Matšíka
umisťuje žák, který právě skončil. Celý postup se stále opakuje a střídá.

•

Pokud žák z nějakého důvodu neuhodne (ať už si nepamatuje, co tam je za útvar, nebo
neví jeho název), žádné karty si nebere, karty se bez výměny otočí a pokračuje další
hráč.

Až dojdou karty, žáci se se svými úlovky vrátí zpátky do své původní skupiny spolu
s Matšíkem.

K dispozici máte:
•
•
•

karty s rovinnými útvary na vytisknutí a vystřihnutí
karty se sítěmi těles na vytisknutí a vystřihnutí
karty bez obrázků k vlastnímu doplnění, podle toho, co potřebujete zopakovat.

Doporučení:
Nejlepší varianta je, pokud dáte žákům prostor si vyrobit kartičky sami. Můžete oslovit i
vyučující výtvarné výchovy, informatiky, atd..
Každý žák dostane za úkol narýsovat daný počet geometrických útvarů (dáte jim jen podmínku
maximální velikosti), oni si ho narýsují, vystřihnou a vlepí do kartičky. Společně můžete potom
karty zalaminovat. A využívat dál.
Nebo si mohou narýsovat rovinné útvary na papírA4, vystřihnou a zalaminují. Budou mít tak
materiál pro stavbu ulice (viz níže). Zároveň si zopakují látku měřítko plánu - jako další úkol
zmenší svůj geometrický útvar v potřebném měřítku na rozměry kartičky, vystřihnout a nalepí
na kartičku.

Aktivita 3 - Stavba ulice
Žáci ve skupině shromáždí získané kartičky s geometrickými útvary a pojmenují je. Jejich
úkolem je vymodelovat ulici, ve které mohou použít pouze geometrické útvary získané
z předchozí hry.
Rovinné útvary pro stavbu ulice můžete mít předem připravené a tak je budete mít za
úkol jen rozdat do skupin podle toho, jaké kdo získal. Druhá možnost je, že si žáci musí
rovinné útvary na stavbu sami vyrobit – útvary z kartiček zvětší v daném poměru,
narýsují na k tomu určený papír a vystřihnou.
Je na vás, jaká pravidla si nastavíte pro stavbu ulice. Zda žáci použijí geometrické útvary
v omezeném počtu, nebo zda si mohou jednotlivých druhů vyrobit více kusů.

Každá skupina pak před ostatními prezentuje svoji práci. Žáci mohou sestavovat další
matematické příklady týkající se jejich ulice. Další hodinu si ve skupinách mohou vyměnit
vymodelované ulice a spočítat úkoly, které pro ně připravila jiná skupina.

Úkoly spojené s ulicemi v Matelandii jim můžete zadávat také vy. Mohou počítat kolik barvy
bude potřeba třeba na natření fasády domu, jak velkou plochu budou moci zatravnit, jaké
množství pletiva budou potřebovat pro oplocení svého pozemku, kolik materiálu spotřebují na
výrobu draka, atd..
Čím více do toho budou žáci zapojení, tím lépe. Jsou schopni vymyslet hodně zajímavé úkoly,
kde se procvičí různá matematická témata.

Závěr:
Postavená ulice v zemi Matelandie.
Úlohy ze země Matelandie se budou postupně rozšiřovat a přidávat. V plánu je vytvořit sérii
úloh spojených právě se zemí Matelandie, týkající se hlavně 2. stupně základní školy.
b) Karty ke hře k nahlédnutí:
1. Varianta: Ulici budou žáci znázorňovat v rovině, počítat plochu, oplocení atd.
Rovinné útvary (v příloze najdete kartičky upravené přímo k tisku a zalaminování):

2. Varianta: Ulici budou žáci znázorňovat v prostoru, počítat objem, plochu, oplocení atd.
Sítě těles (sítě v kartách převzaté od Lenka Pavlíčková) :

c) Karty ke hře k tisku a k rozstříhání
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