
 

 

 

 

ZÁŽITKOVÁ MATEMATIKA  1 

Svět Pythagora,  

objevujeme iracionální čísla. 
 

Anotace: 

Materiál je určen pro žáky 7. nebo 8. ročníku. Má sloužit jako motivace pro objevování matematiky 

kolem Pythagora a iracionálních čísel. 

Materiál slouží pro rozvoj matematické fantazie a obrazů ke klasické matematice. Snaží se probudit a 

ukázat živost a krásu matematiky v rámci spojení s historií a v rámci spojení s vlastním zážitkem. 

Cílem je jednak ukázat, že je v matematice potřeba nejen počítat, ale také prožívat. A také ukázat, že 

čas věnovaný matematickému prožívání není zdržováním, nýbrž je podstatnou součástí budování 

hodnotného, posilujícího a radostného vztahu mezi žákem a matematikou. 

 

 

 

 

 

Vytvořila:  Petra Bidmanová Strnadová 

 
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. 
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ZÁŽITKOVÁ MATEMATIKA  1 

SVĚT PYTHAGORA, OBJEVUJEME IRACIONÁLNÍ ČÍSLA 

Téma: 

Hodiny 8. ročníku. 

Ideálně si rozdělit týdenní hodinovou dotaci na matematická cvičení a zážitkovou matematiku. 

V rámci zážitkové matematiky využít prostor před učivem algebry. 

Dá se využít i do matematických kroužků. 

 

1. ROZDĚLENÍ DO SKUPIN 

Žáci v rámci práce budou řešit matematické problémy ve skupinách. 

Předem si dané skupiny vytvoříme. Každá skupina bude tvořena ze 4 členů.  

Vyrobíme si kartičky se jmény všech žáků. Kartičky žákům rozdáme a seznámíme je s jednotlivými 

rolemi ve skupinách.  

(Je možné vytvořit skupiny o menším počtu členů. Potom lze jednu roli vynechat a rozdělit ji 

rovnoměrně mezi ostatní role. V případě, že je potřeba vytvořit skupinu o větším počtu členů, je 

možné zvolit více objasňovatelů, popřípadě moderátorů. Nebo je též možné nechat nějakou další roli 

vymyslet samotné žáky.) 

Organizátor: 

Drží skupinu pohromadě, aby se soustředila pouze na zadání. Ujišťuje se, že žádné informace 

neproniknou do jiné skupiny. Má na starosti zápis. Výsledky musí zahrnovat myšlenky všech, musí být 

dobře zformulované, používá barvičky, šipky pro zaznamenání matematických řešení. 

Zásobovatel: 

Jako jediný může opouštět svoje místo a jít vyzvednout pomůcky pro skupinu. Než k sobě voláte 

učitele, ujistí se, že je každý připravený. 

Objasňovatel: 

Musí zajistit, aby byl každý ve skupině spokojený s vysvětlením dané myšlenky. Pokud chápe úlohu, 

ujišťuje se, že ostatní chápou též. Ujišťuje se, zda jsou nejdůležitější body myšlenek skupiny zapsané. 

Moderátor: 

Ujišťuje se, že každý má prostor na vyjádření svých myšlenek. Vyzývá ostatní členy skupiny, aby se 

také vyjádřili k problému. 
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Poprvé dáme prostor, aby z druhé strany kartičky žáci napsali tužkou tu roli, kterou by si přáli, nebo 

mají pocit, že jim bude nejvíce sedět. 

Kartičky si vysbíráte, zamícháte a postupně vkládáte do připravené tabulky. Společně se žáky tedy 

pracujete na rozdělení rolí ve skupině.  

Při další práci je dobré skupiny proměňovat, aby si každý žák během roku vyzkoušel všechny role. Na 

závěr je dobré si popovídat o tom, komu co sedí a jak se v dané roli cítil. 

Doporučuji žákům zdůraznit, že ve skupině všichni pracují na řešení matematického problému, jen 

každý z nich má za úkol sledovat ještě něco navíc podle vybraných rolí. 

 

2. SEZNÁMENÍ S NAŠÍ SPOLEČNOU CESTOU, PŘÍPRAVNÉ ÚKOLY PRO SKUPINY 

2.1. Předpoklad: 

 Předpokládá se, že žáci znají už Thaleta a seznámili se už s pravoúhlým trojúhelníkem, vědí, 

že s tím souvisí jméno Pythagoras (ideální úvod z Hejného, dopočítávání obsahů). My jim 

informace o trojúhelnících, Thaletovi a Pythagorovi v daný okamžik nepřipomínáme 

 Někdy se Thaletova věta učí až v 8. třídě v rámci množiny bodů. Ničemu to nevadí, protože 

aspoň se dá pak připomenout, na čem pracovali o rok dřív a navázat na to. 

 Stejně tak, pokud ještě není probraná Pythagorova věta, může být tato aktivita mostem 

k jejímu budoucímu objevení. 

Připravíme si: 

Žáky pozveme ke společnému kruhu, který můžeme vytvořit z papírové izolepy, nebo to může být 

velký kulatý koberec. 

Na koberec položíme svíčku a kolem ní atlasy, mapy, pravoúhlé trojúhelníky, čtverce o velikosti stran, 

3 cm, 4 cm, 5 cm, číslice 3, 4, 5. 3 dřívka, provázek o délce 12 cm. Pyramidu. 

Celou dobu jsou ve třídě k dispozici papíry bílé, barevné, nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby, pastelky, 

pastely, plastelína, tvrdnoucí hmota, špejle. 

2.2. Vyprávíme příběh: 

Nacházíme se na ostrově Samu v Egejském moři. Zde se v 6. století narodil jeden chlapec.  

V 18 letech se zúčastnil olympijských her a vyhrál všechny pěstní zápasy. 

Rozhodl se cestovat a vyrazit na cesty.  

2.3. Rozdělení přípravných úkolů: 

V rámci skupin rozdáme následující úkoly. Žáky s úkoly prvně seznámíme. Následně si vyberou 

zástupce ze skupiny, který se se zástupcem z jiné skupiny utká v páce (nahradíme tak pěstní zápas). 

Musí si sestavit tabulku, kdo s kým bude hrát a seřadit zástupce podle toho, komu se dařilo v zápase 

v daný moment nejlépe a kdo bude muset ještě natrénovat. Král v páce má možnost si jako první 

vybrat úkol pro skupinu. Vybírá z následujících možností. Ten samý úkol se ve výběru může 
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vyskytnout i dvakrát, je to dokonce vítané, pokud se tak děje. Každá skupina se ho chopí trošku jinak 

a je to zajímavá inspirace pro ostatní. Jako příklad uvádím úkoly pro 6 skupin. Vždy 2 skupiny budou 

mít stejné zadání. 

1. Zakreslí na velký formát mapu, kde bude zahrnuta Itálie, ostrov Samu, Sýrie, Libanon, Egypt. 

2. Zakreslit na velký formát mapu, kde bude zahrnuta Itálie, ostrov Samu, Sýrie, Libanon, Egypt. 

 

 

 

 

3. Zakreslí zvětšenou mapu od Alexandrie do Bagdádu. (Je dobré jim dát přibližné měřítko jejich 

mapy, vzhledem k měřítku atlasu, aby si s tím mohli matematicky pohrát).  

4. Zakreslí zvětšenou mapu od Alexandrie do Bagdádu. (Je dobré jim dát přibližné měřítko jejich 

mapy, vzhledem k měřítku atlasu, aby si s tím mohli matematicky pohrát).   
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5. Vytvoří vlaječky, které budou stát. Mohou jako podstavec využít plastelínu, popřípadě samo 

tvrdnoucí hmotu. 

6. Vytvoří si z tvrdého papíru kruhy, kterými budou značit svoje putování. Tyto kruhy pak budou 

lepit na jejich mapu. Velikost je potřeba zvolit, podle zvolené velikosti mapy. 

 

 

Do našeho společného kruhu, nachystáme vytvořené mapy, vlaječky, zalaminované kruhy. 

 

3. VLASTNÍ SPOLEČNÁ PRÁCE 

 

3.1. Upozornění:  

Vlastní společná práce je různě dlouhá.  

Po každém úkolu moderátoři skupin nasdílí myšlenky celé skupiny. 

Úkolem skupin je plnit průběžné úkoly a vytvářet si z vyprávění postupně na velký formát papíru 

myšlenkovou mapu. 

Doprostřed myšlenkové mapy si udělají prázdný obdélníček a první čáru myšlenkové mapy 

z obdélníčku vedou do Itálie k Pythagorovi, dál  mapu rozvětvují až se dostanou k pythagorejské škole 

atd. 

Myšlenkovou mapu dělají přímo na velkoformátový papír tužkou, na závěr tomu dají barevnou 

podobu. 

V rámci předmětu informatika, je možné pak myšlenkovou mapu převést do Orgpadu. 

https://orgpad.com/ 

 

3.2. Pokračujeme ve vyprávění: 

V nedaleké Ionii strávil tento muž několik let u Thaleta. Pak pobýval v Sýrii u fénických mudrců. Odtud 

odjel na horu Carmen v dnešním Libanonu. Poté strávil 20 let v Egyptě. 

Potom však do země vtrhli Peršané, zajali ho a odvezli do Babylonu. Ani tady neztrácel čas. Za 12 let 

strávených v Mezopotámské metropoli, získal nesmírné znalosti babylónských písařů a mágů a 

nakonec se, obohacen o praktické a teoretické znalosti, vrátil na ostrov Samos, odkud odplul před 40 

lety. 

Na Samu však v té době vládl tyran Polykrates a náš už dospělý muž tyrany bytostně nenáviděl. Záhy 

proto znovu odjel. Tentokrát zamířil na západ, k pobřeží Velkého Řecka. A usadil se ve městě Krotonu. 

A tam založil svou školu, která trvala téměř 150 let. 

https://orgpad.com/
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3.2.1. Úkol: 

Pomocí indicií z koberečku, zkus přijít na to, o kterém slavném matematikovi byla řeč. Na první 

vlaječku napíšeme jeho jméno a pomocí koleček na mapě označíme místa,  kudy cestoval.  

A pokračujeme v povídání: 

Jedním z prvních členů jeho školy byl také Hippasos. Škola si našla sídlo ve městě Krotonu, na samém 

spodku Italské „boty“. V tom městě bydlel jeden bohatý a mocný člověk jménem Kylon, který se chtěl 

za každou cenu dostat mezi Pythagorejce. Jeho žádost několikrát odmítli. Prudký a panovačný Kylon 

nesnesl, aby se mu odpíralo, po čem jeho srdce prahlo. Umínil si proto, že se pomstí. Členové školy se 

pravidelně scházeli ve velkém domě a probírali záležitosti města. Kylon a jeho stoupenci se tam 

přiblížili a dům zapálili. Všichni, kteří v tu dobu byli uvnitř, tak uhořeli až na jednoho. Muž, který přežil 

a vyvázl bez úhony se jmenoval Filolaos. Jako mnoho myslitelů té doby se zabýval astronomií. 

Vymyslel udivující systém uspořádání světa. Nejen, že se Země podle něj otáčí kolem své osy, ale 

dokonce ani není středem vesmíru. Tento názor zastával už 2000 let před Koperníkem a Galileem. A 

co tedy podle jeho názoru zaujímá střed Vesmíru? Centrální oheň. Filolaos do středu vesmíru umístil 

Centrální Oheň, kolem něhož obíhají Země, ostatní planety a Slunce. 

3.2.2. Úkol:  

Zapálíme si svíčku, a na vlaječku napíšeme další 2 jména a to Hippasos a Filolaos a umístíme je 

k Pythagorovi. 

Pokračujeme ve vyprávění: 

Přímo proti Krotonu leží ve výkroji italské boty Tarent. A v něm žil Archytas. Hodně se spekuluje o tom, 

zda zrovna on do matematiky více nevčlenil číslo jedna. Copak jednička neexistovala odjakživa?  

Archytas číslo jedna zbavil jeho výjimečnosti a odlišnosti a udělal z něj číslo jako každé jiné. 

Archytas je taky považován za prvního inženýra. Aplikoval totiž velký počet geometrických principů na 

studium technických zařízení, založil umění mechaniky. Nespokojil se ale pouze s tím, že stroje kreslil 

na papyrus, dokonce je sám i sestavoval. Vyrobil mechanického ptáka. Dřevěnou holubici, která úplně 

sama létala. Archytas byl pravděpodobně taky úplně první grafiťák v dějinách světa. Stalo se to tak. 

Nesnášel, když se mluvilo sprostě. Když k tomu byl ale jednoho dne situací donucen, prudce se obrátil 

k ostatním zády a přiskočil ke zdi. Tam velkými písmeny načmáral slovo, které mu nešlo z úst. 

3.2.3. Úkol:  

Na vlaječku přidáme i jméno Archytas 

 

4. PYTHAGOREJSKÁ ŠKOLA 

Připravíme si třídu tak, aby žáci seděli za zástěnou, neviděli na nás, ideálně přes třídu natáhnout 

starou záclonu, nebo nějakou průhlednou látku. Odteď budou muset jenom poslouchat. Průhledný 

závěs jim umožní spoléhat se hlavně na sluch. Zároveň pedagog bude mít větší přehled o tom, co se 

děje před závěsem. 
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Někdy je pro pedagoga těžké zůstat za záclonou a nemít takový přehled o třídě. Vy se ale můžete 

pohybovat u žáků, jen na samotné vyprávění se přesunete za závěs. Druhá možnost je vložit důvěru 

do samotných žáků a vyzkoušet si, jak zvládnou pracovat sami a pak si to vzájemně prodiskutovat na 

společném sdílecím kolečku. Možná budete překvapení, jak to zvládli. 

Takže všechna vyprávění, včetně úkolů zadáváme za závěsem. 

4.1. Příběh: 

Na nízkém stolu za závěsem budou stát 4 stejné sklenice. První je prázdná, druhá naplněná do ½, na 

třetí bude nálepka ¼ a na čtvrté 1/3. Připravíme si 2 tyčinky od trianglu. A lehce ťukneme na 

prázdnou sklenici, pak na poloplnou. A pak na obě naráz. 

Toto zopakujeme i s prázdnou a z 1/3 plnou. A naposledy s prázdnou a z ¼ plnou sklenicí. 

Pokud budeme mít prostor, mohou si donést sklenice do školy i žáci a každá skupina vytvořit číselnou 

harmonii v hudbě i jednotlivě. 

Necháme působit a jen prohlásíme, že Pythagoras viděl čísla všude. Třeba i v hudbě.  

Pythagoras vytvořil první klasifikaci čísel. Dnes nám to přijde samozřejmé a zdá se nám, že čísla 

existovala odjakživa. Byla to však premiéra. Pythagoras rozdělil čísla do 2 kategorií, na sudá a lichá. 

Na ta, která jsou dělitelná 2 a na ta, která nejsou. Vytvořil pravidla výpočtů zahrnující sudost. 

 

4.1.1. Úkol: 

Ve skupinách zkusí přijít na to, co dostávám, pokud sečtu 2 sudá čísla, sečtu 2 lichá čísla, sečtu sudé a 

liché číslo, vynásobím mezi sebou sudé a liché číslo, vynásobím mezi sebou 2 lichá čísla, vynásobím 

mezi sebou 2 sudá čísla.  

Pozveme moderátory jednotlivých skupin za závěs, aby ostatním prezentovali svoje matematické 

myšlenky. 

Následně zástěnu částečně odkryjeme a částečně necháme. Tudíž si připravíme prostor vstupovat 

mezi žáky a zároveň tam necháme i trošku toho tajemna. 

 

Pokračujeme ve vyprávění: 

Pythagorovu větu nevymyslel Pythagoras. Musíme dát císaři, co je císařovo a odebrat Pythagorovi, co 

mu nepatří. Egypťané a Babylóňané totiž dávno před tím zjistili, že trojice celých čísel spojuje určitý 

vztah. 

4.1.2. Úkol: 

Žáci dostanou několik kousků dřeva různých délek, budou mezi nimi i ta vhodně dlouhá. A buď budou 

vzpomínat, jak z nich mohou dát dohromady pravoúhlý trojúhelník (pokud už Pythagorovu větu znají) 

a nebo budou zkoušet a hledat možnosti, jak by takový pravoúhlý trojúhelník mohl vzniknout. 
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Můžeme jim tady dát i nápovědu, ať se podívají na pomůcky, které se nacházeli na našem společném 

úvodním kruhu, kde byl i provázek s 12 díly a pyramida. 

Pokračujeme ve vyprávění: 

Na jedné babylónské tabulce je zaznamenáno přibližně 15 trojic celých čísel, z nichž vyplývá, že součet 

čtverců dvou z nich se rovná čtverci třetího. Tabulka byla vyryta víc než 1000 let před Pythagorovým 

narozením. Jedna taková trojice byla například 45, 60, 75. 

Ukážete nebo promítnete na plátno fotku Pythagora a položíte otázku: 

4.1.3. Úkol: 

Jmenuje se Pythagorova věta správně? Proč je podle Pythagora pojmenovaná? V případě, že už o ní 

slyšeli. Pokud ne, tak jim dáme k dispozici pouze obrázek pravoúhlého trojúhelníku a dokreslených 

čtverců nad jeho stranami. 

A další otázka, pokud už se nezeptá někdo před tím? 

Proč je mezi námi stále ten závěs? Proč trčíme za ním? 

Dojdete možná k tomu, že je potřeba rozlišovat výsledek a důkaz. A Babylóňané a Egypťané měli 

možná výsledek a Pythagoras přidal důkaz?  

 

Nakreslete společně ve skupinách Pythagorejský strom. Ukážeme jim jeden příklad. A za úkol mají 

vymyslet svůj Pythagorejský strom.
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https://www.zsstraz.cz/index.php?a=304&addpost 

 

4.1.4. Shrnutí:  

Zažili jste teď situaci těch, kteří se chtěli stát Pythagorovými žáky. Pythagoras totiž nejprve kandidáta 

pozoroval, aby zjistil, zda dokáže udržet tajemství. Jestli umí mlčet a nechat si pro sebe všechno, co se 

dozvěděl při výuce. Na počátku ho zajímalo více mlčení než slovo. 

K výuce tudíž žadatelé měli přístup pouze sluchem a toto trvalo 5 let.  

Texty Pythagorejců byly tajné. Byly sepisovány dvojjazyčným jazykem. Většina vědomostí se 

předávala ústně. Také pro předávání existovaly dva způsoby. Mezi Pythagorejci totiž byli akusmatici, 

kterým se oznamovaly výsledky, ne však výpočty, jimiž se k výsledkům dostalo.  

 

Vy jste ale už zdatnými matematiky, a tudíž právě  celý závěs odkládám. Vy už kromě výsledků, znáte i 

výpočty. 

 

5. NĚCO SE CHYSTÁ 

5.1. Příběh 

Takový Pythagorejec nevstal dřív, dokud si nevybavil všechny události, které prožil předešlého dne. 

5.1.1. Úkol: 

Zkuste si napsat všechno, co jste včera prožili. Zkuste si vzpomenout úplně přesně na to, co jste 

viděli, říkali a koho jste potkali. Každý sám za sebe. Na sepsání máte 5 minut. 

Potom se postavte do řady za sebe s metrovými rozestupy. Takto to udělá každá skupina s tím, že 

první bude ten, který je ochotný se podělit o jeho včerejší prožitky. Má za úkol svůj text přečíst tomu, 
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kdo stojí za ním. Ten si musí zapamatovat co nejvíce informací. Tyto informace pouze ústně předá 

třetímu. Ten pak opět ústně poslednímu členovi skupiny. Poté se žáci v dané skupině zase sejdou u 

svého pracovního místa a ten, kdo byl poslední, všem převypráví včerejší den toho prvního. 

5.1.2. Úkol: 

Někdy je dobré naplánované plynoucí aktivity rozbít něčím nečekaným, co třeba zdánlivě se 

směrem práce nesouvisí. Ale s matematikou ano. Potom se dá využít například této aktivity: 

Do skupiny dáme 4 stejné vázy a popisek. V první váze je voda v 1/3, ve druhé váze je voda v ¼, ve 

třetí váze je voda v ½. Vodu z těchto 3 váz přeléváme do té poslední prázdné vázy. Zkuste prvně 

odhadnout, jak to dopadne. Potom zkuste početně a nakonec prakticky dokázat, že jste měli správný 

odhad. Matematicky to zkuste vysvětlit.  

6. DRAMA O TŘECH JEDNÁNÍCH 

Setkání v kruhu, u mapy.  

Jsme v 5. století před naším letopočtem, kdesi ve velkém Řecku, pravděpodobně na pobřeží jižní Itálie, 

nedaleko Krotonu. 

Nastává Drama o třech jednáních 

6.1.  Jednání první: Všechno je číslo. 

Jaká byla ta čísla, jejichž posláním bylo vypovídat o světě v Pythagorově době? Jednalo se o celá 

kladná čísla, protože v té době záporná čísla ještě neexistovala (existovala, ale neuměli s nimi 

pracovat, nebyla „objevená“). A pak zlomky, ale jen některé. 

 

6.2. Jednání druhé: Je-li číslo stranou čtverce, žádné „známé“ číslo nemůže být jeho 

úhlopříčkou. Úhlopříčka a strana nejsou souměřitelné. 

Strana a úhlopříčka, dvě pozoruhodné úsečky ve čtverci.  

6.2.1. Úkol: 

Zkuste najít všechny vztahy a zajímavosti, pravidla, která platí pro strany čtverců a 

úhlopříčky. 

Jaké další rovinné útvary můžeme ve čtverci najít a co pro ně platí? 

6.2.2. Úkol: 

Jaké vztahy budou platit pro úhlopříčku čtverce, který má stranu o velikosti 1 jednotka? 

Existuje vůbec číslo, kterým se dá její délka vyjádřit? Pomocí dostupných čísel z doby 

Pythagora? (viz výše). 

 

6.3. Jednání třetí: Existují tedy veličiny, které žádné číslo neumějí vyjádřit. 

Příběh: 
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Jak reagovala řecká společnost na taková odhalení? Tento jednoduchý čtverec v sobě skrýval 

propast, do níž padají všechny jistoty. Základní vztah mezí čísly a veličinami, který byl podstatou 

soudružnosti Pythagorejského světa, byl brutálně porušen. A to dokonce přímo v samém srdci jednoho 

ze dvou vedoucích útvarů antického světa: ve čtverci. 

Oni úhlopříčku uměli sestrojit, ale neuměli ji změřit. Do té doby se dalo ale změřit všechno, co bylo 

sestrojeno. Vždyť přece všechno je číslo. A najednou byl konec této solidaritě mezi konstrukcí a 

měřením. 

Zjištění, ke kterému dospěli sami pythagorejci, ohrozilo jejich vidění světa. Za každou cenu muselo 

zůstat v tajnosti. 

6.3.1. Úkol. 

Zkusme společně zakreslit úhlopříčku čtverce o velikosti 1 a přenést ji na číselnou osu. 

Příběh: 

Ale samozřejmě se objevil někdo, kdo to nevydržel. A toto je právě ten skandál, který Hippasos vynesl 

z kroužku Pythagorejců. Následně za podivných událostí ztroskotala loď, na které se nacházel. Byla to 

náhoda? 

Došlo ke zhroucení určité myšlenky, stavějící na harmonii. 

 

Však se vraťme na začátek, do chvíle, když jsme zapalovali naši první svíčku.  

NENÍ TAJEMSTVÍ BEZ OHNĚ. 

 

7. Hrajeme si s iracionálními čísly. 

 

Některé odmocniny nelze zapsat zlomkem. Označujeme je jako čísla iracionální.  

 

7.1. Úkol: 

Narýsujte si do sešitu odmocninového šneka: 
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Z odmocninové spirály vyberte ty odmocniny, které lze vyjádřit čísly (se kterými Pythagorejci 

pracovali) a které ne – které jsou novými iracionálními čísly. 

 

 

7.2. Úkol: 

Vytvořte obraz, jehož součástí bude odmocninový šnek. 

Inspirace: 
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7.3. Úkol: 

Běžte ven a pomocí větviček, provázků, za pomocí kladívka a hřebíčků si zkuste takového 

odmocninového šneka vymodelovat. Dozdobit přírodninami, popřípadě korálky. A pověsit na 

stromy kolem školy. 
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7.4. Úkol: 

Jakoukoliv odmocninu z čísla a můžeme taky vymodelovat pomocí origami. Zkuste si pomocí 

návodu vymodelovat právě odmocninu ze 2. Srovnejte si velikost s odmocninovým šnekem. 
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Další naše společná sezení budou slavnostní. Prožili jsme společně nějaký čas s Thaletem 

a hlavně s Pythagorem. Thales a Pythagoras se při příjezdu na egyptskou půdu vylodili 

poblíž jednoho místa, kde o několik století později vzniklo jedno velmi významné město. 

Město vklíněné mezi moře a jezero Mareotis, se rozkládá na úzkém pruhu země, tvořené 

zčásti pískem a zčásti bažinami. Před ním je v moři maličký ostrůvek. Chrání město proti 

prudkému vlnobití. Faros!!! 

A na toto krásné místo se vydáme příště. 
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