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Tato práce přibližuje potenciální přínos pojmu MOZAIKA pro rozvoj matematické gramotnosti. 

Tato práce nezpracovává nematematický pojem „MOZAIKA“ zcela systematicky, vyčerpávajícím způsobem a vědecky, 
ale chce být inspirací pro další činnosti pedagogů či dětí samotných pro jejich další rozvoj matematické gramotnosti. 

Předpokládám, že se nebude číst postupně, 
ale spíše návštěvami jednotlivých kapitol z jídelního lístku na základě aktuálního zájmu či nezájmu samotného návštěvníka. 

Stačí kliknout na odkazy vedoucí z jídelního lístku k jednotlivým kapitolám a pak na odkazy vedoucí zase zpět k jídelnímu lístku. 

Práce si klade za cíl být živou inspirací k vlastnímu vykročení čtenáře „o kousek dál“ libovolným z naznačených směrů.

Většina obrázků je opatřena hypertextovými odkazy na stránky, které dané téma přibližují dalším textem, obrazy či videem.

Určení se hodí spíše pro volnočasové aktivity než do předem přísně plánované výuky s předem určeným učivem k naučení.

Přeji čtenářům obohacení o nové poznatky, i chuť si něco nového zkusit připravit, pořídit, či dokonce vlastnoručně vyrobit 
a poté i s dětmi do hloubky probádat. 

ÚVOD
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Mozaika figurální i nefigurální
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Wikipedie:

Mozaika (opus musivum, "věnované múzám") je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných různobarevných kostiček, kolíčků nebo destiček z kamene, 
keramiky, nebo skla. Upevňují do měkké omítky nebo tmelu.

cojeto.superia.cz:

Mozaika je pojem z oblasti stavebnictví. Jedná se o druh dekorace, kdy se kousky určitého materiálu poskládají na povrch stropu, stěny, podlahy či jiné plochy. Vznikne tak komplexní 
kresba, která je z těchto kousků sestavena. Dekorace může být složena z částí kamenů, sklíček, kovu nebo dřeva. Mozaiky ze skla bývají označovány jako balotinské, tam, kde se kousky 

skládají neplánovaně, jde o mozaiku benátskou. Mozaiky jsou velmi staré, nálezy jsou starší než 5000 let. Tato díla se dochovala v Řecku, Indii a Persii. V současné době se mozaiky 
využívají především k ozdobným účelům. Tímto skládáním lze vyzdobit luxusní předměty, bazény a podobně. Záleží na volbě materiálu, nabídka je široká a proto nabízí nespočet 
možností a obměn. Každá taková mozaika je originálem.
Mozaikou lze oživit i velké plochy jednotných obkladů. Použitím mozaiky se naruší nudná jednota a může vzniknout umělecké dílo. Obkládat lze jakékoli prostory, úzké pruhy lze použít 
na výzdobu předmětů, jako třeba zrcadel. Vhodné je i použití místo listel nebo ozdobných obkladů.

Mozaika (opus musivum, "věnované múzám") je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných různobarevných kostiček, kolíčků nebo destiček z kamene, keramiky, 
nebo skla. Upevňují do měkké omítky nebo tmelu.
Základním prvkem je čtyřboká kostička, zpravidla hranolek, nazývaný tessera (mn. č. tesserae ze starořečtiny) nebo destička různých tvarů, a to z kamene, keramiky, organických 
materiálů (mušle, dřevo), později z barevného skla, někdy podloženého zlatou fólií. Upevňují do měkké omítky nebo tmelu. Povrch nástěnných a nástropních mozaik bývá voskován.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
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Mozaika geometrická n-úhelníková
(hranice dílků tvoří pouze úsečky) 

Mozaika geometrická je plošná výzdoba sestavená z různobarevných n-úhelníků, přičemž zaplňuje rovinu zcela bez mezer.

https://mathigon.org/polypad/IVnKaxY4eIVhOA
https://mathigon.org/polypad/nil7UOvCf6a6BQ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
https://cz.pinterest.com/pin/246220304620094723/visual-search/?x=0&y=0&w=337&h=350&cropSource=4&imageSignature=16e67df0d6772de6fb18cfb2eac93dec
https://cz.pinterest.com/pin/246220304620094724/
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Mozaika geometrická (hranice tvoří úsečky i křivky) 

Mozaikový editor: Mathigon.org
Mozaika geometrická je plošná výzdoba sestavená z různobarevných n-úhelníků a dalších plošných útvarů, 

jejichž ohraničení vytvářejí úsečky nebo části matematických křivek (kružnic, sinusoid apod.), přičemž zaplňuje rovinu zcela bez mezer.

https://mathigon.org/polypad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
https://mathigon.org/polypad#penrose
https://cz.pinterest.com/pin/268034615309219267/
https://cz.pinterest.com/pin/347621664998712094/
https://cz.pinterest.com/pin/15410823716862493/
https://cz.pinterest.com/pin/15410823716862493/
https://cz.pinterest.com/pin/830210512567370010/
https://cz.pinterest.com/pin/26458716557359554/
https://cz.pinterest.com/pin/556968678929869164/
https://cz.pinterest.com/pin/149252175143134309/visual-search/?imageSignature=a7fecb3ae104983972df34cc473a919b
https://cz.pinterest.com/pin/327073991700337129/visual-search/?imageSignature=afc11bafdbc1572822cbc1f3cdee86bc
https://cz.pinterest.com/pin/500955158564952800/
https://cz.pinterest.com/pin/812266482810185954/visual-search/?x=0&y=0&w=399&h=396&cropSource=4&imageSignature=8cb517aafe6f711b09e68d31b8c711bb
https://cz.pinterest.com/pin/838584393132513603/
https://cz.pinterest.com/pin/155303887684393068/
https://cz.pinterest.com/pin/322922235793643207/
https://cz.pinterest.com/pin/246431410848889648/
https://cz.pinterest.com/pin/63894888453464235/
https://cz.pinterest.com/pin/247346204523868722/
https://cz.pinterest.com/pin/482025966362484292/visual-search/?imageSignature=a9e51395c8d5486930615f2ea0716431
https://cz.pinterest.com/pin/539657967862208927/visual-search/?imageSignature=5540d83b9e01162087e1d6d4e3a6a11f
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Patchwork

Wikipedie:

Patchwork (anglicky patch – záplata, work - práce - vyrobeno ze záplat) je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby 

vytvářely geometrické vzory. Výsledný patchwork může být použit samostatně, ale častěji bývá spojen v tzv. "sendvič" (horní vrstvu tvoří patchwork, uprostřed bývá rouno a 

spodní vrstvu opět tvoří látka) a je ozdobně prošit drobnými stehy. Takto sešitý patchwork se nazývá quilt.

https://cz.pinterest.com/pin/522347256795482713/visual-search/?imageSignature=8e49d5efab1a599c5469d4b8cbe73a9e
https://cz.pinterest.com/pin/153615037281655946/visual-search/?x=14&y=60&w=540&h=580&cropSource=6&imageSignature=9320fa5661fce89f912f199242ccd1e3
https://cz.pinterest.com/pin/97671885659647693/visual-search/?imageSignature=dfeae5e4307165ed71f65f88653152b3
https://cz.pinterest.com/pin/610519293248084155/visual-search/?x=0&y=0&w=468&h=480&cropSource=4&imageSignature=a82111c79c1c8b60b5f5afa67c96a8b5
https://cz.pinterest.com/pin/112941903148354675/visual-search/?imageSignature=d213031b7172474eb46fe9f99219d510
http://patchwork-quilting.cz/galerie/patchwork/1-mozaika-1/
https://www.vaneza.cz/obal-na-knihu-patchwork-hexagony


Mozaika v rovině
(neohraničená, ohraničená v pravoúhelníku, kruhová mandala...) 

8

https://cz.pinterest.com/pin/382806037096894376/visual-search/?x=5&y=0&w=555&h=549&cropSource=4&imageSignature=4305d5121cb1ab5556083853f0383e88
https://cz.pinterest.com/pin/676314069054826887/
https://cz.pinterest.com/pin/404761085272482294/visual-search/?x=10&y=10&w=480&h=480&cropSource=6&imageSignature=07022f43dec773ff045f9f44387f25c2
https://cz.pinterest.com/pin/813392382716134562/
https://cz.pinterest.com/pin/345510602676010386/visual-search/?imageSignature=280302bf942232f7ac4fd28d1f075565
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Mozaika v prostoru (sítě těles)
Platónské těleso je v geometrii pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru, tj. z každého vrcholu vychází stejný počet hran[1] a všechny stěny tvoří shodné 
pravidelné mnohoúhelníky.

Trojrozměrných platónských těles je pět:

V geometrii je archimédovské těleso vysoce symetrický, polopravidelný konvexní mnohostěn. Skládá se ze dvou nebo více typů pravidelných mnohoúhelníků, které se setkávají v 
identických vrcholech. Jsou odlišné od Platonských těles, která se skládají z pouze jednoho typu mnohoúhelníků, setkávajících se v identických vrcholech.

https://mathigon.org/polypad/PM3MYoIYJbxBw
https://mathigon.org/origami
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnohost%C4%9Bn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchol_(geometrie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrana_(geometrie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nsk%C3%A9_t%C4%9Bleso#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9dovsk%C3%A9_t%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9dovsk%C3%A9_t%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symetrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnohost%C4%9Bn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchol_(geometrie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9dovsk%C3%A9_t%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nsk%C3%A9_t%C4%9Bleso
https://static.mathigon.org/origami/octahedron-net.pdf
https://static.mathigon.org/origami/dodecahedron-net.pdf
https://cz.pinterest.com/pin/382806037096894407/visual-search/?x=0&y=0&w=558&h=563&cropSource=4&imageSignature=e72033e60799629cf9e4b44e01eddd6f
https://cz.pinterest.com/pin/861946816191868022/
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Mozaika prostorových těles v prostoru 

https://www.unimagnet.cz/magneticka-stavebnice-neocube_k18/
https://cz.pinterest.com/pin/341077371792164728/?fbclid=IwAR1lN-cvV_HbuiH90Ogd5ee7-ovPfEaXr_FNaBZ-TWQ1H-bT1eyujAttWbY
https://www.unimagnet.cz/unicube-magneticke-kostky_z755/


Ústřední mozaiková otázka (pro dílky pouze jedno druhu) zní:
Jak je možno rozdělit plný úhel 360° na celý počet stejně velkých úhlů a jaké jsou základní použitelné pravidelné n-úhelníky? 

(Aby bylo zajištěno, že n-úhelníkové dílky mozaiky zaplní rovinu bez mezer.)

Částečná odpověď zní: Plný úhel 360° je beze zbytku MOŽNÉ rozdělit například na 

2 * 180°, 3 * 120°, 4 * 90°, 5 * 72°, 6 * 60°, 8 * 45°, 9 * 40°, 10 * 36°, 12 * 30°, 16 * 22,5°, 18 * 20°, 20 * 18°, 24 * 15°, 30 * 12°, 36 * 10°, 72 * 5°

Vedlejší mozaiková otázka (pro dílky více druhů) zní:
Jak je možné při tvorbě mozaiky úhly vzešlé z ústřední mozaikové otázky a odpovídající n-úhelníky vzájemně kombinovat? 

(Otázka je ponechána záměrně bez odpovědi, zaslouží si totiž důkladné probádání např. v aplikaci Mathigon.org popř. s fyzickými mozaikovými dílky.)  
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Úkoly pro zvídavé I – Mozaiky jednodruhové

https://mathigon.org/polypad/qVSgBQIpBsPJ9Q
https://mathigon.org/polypad#polygons
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Trojúhelníky

https://www.facebook.com/messenger_media?attachment_id=704051898029484&message_id=mid.%24cAABa83LASGCLjz1MLmFXffz1ydC0&thread_id=100001648756832
https://www.facebook.com/messenger_media?attachment_id=704051898029484&message_id=mid.%24cAABa83LASGCLjz1MLmFXffz1ydC0&thread_id=100001648756832
https://cz.pinterest.com/pin/382806037095675939/


Čtyřúhelníky
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https://cz.pinterest.com/pin/20688479526826026/
https://cz.pinterest.com/pin/8725793018420256/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037096894168/
https://cz.pinterest.com/pin/393642823661027178/
https://cz.pinterest.com/pin/722053752779822644/
https://cz.pinterest.com/pin/87960998962979841/
https://cz.pinterest.com/pin/101823641560609411/
https://cz.pinterest.com/pin/748793875562347359/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037096894143/visual-search/?x=0&y=0&w=561&h=562&cropSource=4&imageSignature=aa9e5a3ae6e9f81fcbd0fb68f65f7123
https://cz.pinterest.com/pin/895653444617094139/
https://mathigon.org/polypad#polygons
https://cz.pinterest.com/pin/769974867556446144/
https://cz.pinterest.com/pin/194991858848989600/visual-search/?x=11&y=11&w=349&h=900&cropSource=6&imageSignature=2d123140e96b7de2ea3d6a6edda01127
https://cz.pinterest.com/pin/564357397067790138/?fbclid=IwAR0CuYcgzozjKj4cBcvxwb8zx49o4xfYjk2ivaivjwlOGcQ6RLZjfH5MRJY
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Pětiúhelníky

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PentagonTilings15.svg?fbclid=IwAR1LoAbaCq--9vfqV5Tjb-zh_scaCgTgM2-XbUhhUIDaJ7o0jhhtN9bCdBA#mw-jump-to-license
https://cz.pinterest.com/pin/209206345180286992/visual-search/?imageSignature=17fa9c5cf4e4e1faa725f3ece47726de
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Šestiúhelníky

https://cz.pinterest.com/pin/101049585378182835/
https://cz.pinterest.com/pin/38984353014783849/
https://cz.pinterest.com/pin/479422322840548101/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Uniform_tiling_333-t012.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hexagonal_tiling_4-colors.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Uniform_tiling_63-t12.png
https://cz.pinterest.com/pin/560276009902076273/visual-search/?imageSignature=f11562a479499c0bd3fcd810436c58fc&fbclid=IwAR277OCZGJW4J-tEsBZIkvs-1_ObnMlgDxry75tSrMhMM3PKj_e3U0DpnQI
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Sedmiúhelníky

Jednodruhové pravidelné n-úhelníky pro n větší než 6 již asi do zaplnění roviny beze zbytku nedonutíme, ale co nějaké nepravidelné?
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Osmiúhelníky... 

https://cz.pinterest.com/pin/178244097745044267/
https://cz.pinterest.com/pin/1119426051100024463/
https://cz.pinterest.com/pin/1002965779489820613/
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Další zajímavé (nepravidelné) n-úhelníky 

https://cz.pinterest.com/pin/657807089342467368/visual-search/?x=10&y=10&w=544&h=544&cropSource=6&imageSignature=7f706b6147ebbcd9225a1dd288e207a1
https://cz.pinterest.com/pin/995717798842172019/
https://cz.pinterest.com/pin/312437292894610430/
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Úkoly pro zvídavé II – Mozaiky jednodruhové

Druhé dělení vhodných pravidelných n-úhelníků 

Dělené trojúhelníky

https://cz.pinterest.com/pin/175358979227840532/
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Dělené čtyřúhelníky

https://cz.pinterest.com/pin/747105025689277418/
https://cz.pinterest.com/pin/350084571044952876/visual-search/?x=10&y=10&w=215&h=217&cropSource=6&imageSignature=0cafe82b717664051d754e7ea0845d79
https://cz.pinterest.com/pin/149604018862266170/
https://cz.pinterest.com/pin/7459155625575694/
https://mathigon.org/polypad#penrose
https://cz.pinterest.com/pin/486740672213495021/
https://cz.pinterest.com/pin/851884085743301153/
https://cz.pinterest.com/pin/478014947932410417/
https://cz.pinterest.com/pin/478014947932410432/
https://www.facebook.com/messenger_media?attachment_id=1498241357332871&message_id=mid.%24cAABa83LASGCLmrXhWWFaXCYanQqY&thread_id=100001648756832
https://cz.pinterest.com/pin/403212972885667782/visual-search/?x=10&y=10&w=444&h=328&cropSource=6&imageSignature=d710a3ed43d6fb79d8793871131ffd91&fbclid=IwAR2bFEirJAuTJ8Bg-cLRq9uqE07tCPb6WBJ-bQG0swNO14myPo6-XDOuac0
https://cz.pinterest.com/pin/565201821965030138/visual-search/?imageSignature=4f354ece83cbdabf79b5d2e4a160c6ab
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Dělené pětiúhelníky 

https://mathigon.org/polypad#pentagons
https://mathigon.org/polypad#polygons
https://mathigon.org/polypad#penrose
https://cz.pinterest.com/pin/34551122129933525/visual-search/?x=0&y=0&w=326&h=321&cropSource=4&imageSignature=aea881e135f2f975c83b1dedbbbbdd66
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Dělené šestiúhelníky 

https://cz.pinterest.com/pin/537617274280434057/
https://cz.pinterest.com/pin/12736811426376216/visual-search/?imageSignature=76360afb3794368e92011348ffbc2582
https://cz.pinterest.com/pin/906208756244863713/visual-search/?imageSignature=5a8cd0cc6f8e108211636985f7940dd9
https://cz.pinterest.com/pin/566890671856207734/visual-search/?imageSignature=ae11a5d4c92c4ee4f7f58c85469c1bdc
https://cz.pinterest.com/pin/858287641498223709/
https://cz.pinterest.com/pin/75716837478791030/
https://cz.pinterest.com/pin/826551337874254646/visual-search/?x=0&y=0&w=280&h=278&cropSource=4&imageSignature=a52471448c543cc0e42ac22e31bae8c9
https://cz.pinterest.com/pin/232639136980427103/visual-search/?imageSignature=4c4338ac517e18230332f4ea0b8719b1
https://cz.pinterest.com/pin/405253666480360055/visual-search/?x=0&y=1&w=280&h=277&cropSource=4&imageSignature=04e2019eb0f2f5c8f4b1aa8e79f49971
https://cz.pinterest.com/pin/42362052736388054/
https://mathigon.org/polypad#polygons
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:P5-type1.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:P5-type2.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:P5-type3.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR0DaXDbA7Ni4DhtGE_PaB0N6LWZ2dgwomOq3eYJ--jdld2FMO-eCdpuxg4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Isohedral_tiling_p6-6.png
https://consciouscraft.uk/products/small-complementary-star-puzzle
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Dělené sedmiúhelníky, osmiúhelníky 

https://cz.pinterest.com/pin/399483429458956543/visual-search/?imageSignature=39157e11b2c1e68522e81e3a194d75f2
https://cz.pinterest.com/pin/382806037086637902/
https://cz.pinterest.com/pin/893260907314856938/visual-search/?x=4&y=0&w=559&h=564&cropSource=4&imageSignature=952b0fe0b5e5ec810f68e1ae06d8dfac
https://cz.pinterest.com/pin/709739222544158642/
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Dělené desetiúhelníky 

https://cz.pinterest.com/pin/382806037096894349/
https://cz.pinterest.com/pin/353673376998188946/
https://cz.pinterest.com/pin/286823070009533723/?fbclid=IwAR1c3FxlUGIQLusMzgMzqoiyxdqpLysCUSm5LtAh0y_Z_fdklj3Zqz4clPE
https://cz.pinterest.com/pin/935904366288415536/visual-search/?imageSignature=c9a6dc0dfcaf285d7bc330a690df404c&fbclid=IwAR2lCP6mugVgY0wxTlO_boZhI0ZRVwL_WEhq7PU-e61_sgj5-lMHbW0latA
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Dělené dvanáctiúhelníky 

https://mathigon.org/polypad/igMORiSXxnqtrQ
https://cz.pinterest.com/pin/4081455899022225/visual-search/?x=0&y=12&w=536&h=532&cropSource=4&imageSignature=e37e6b358d760aeee440f5676e569795
https://cz.pinterest.com/pin/85075880432641630/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037096893959/
https://cz.pinterest.com/pin/141793088259257594/
https://cz.pinterest.com/pin/486740672213495007/
https://cz.pinterest.com/pin/635359459944685482/
https://cz.pinterest.com/pin/235805730475840310/
https://cz.pinterest.com/pin/746893919469998315/
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Úkoly pro zvídavé III
Mozaiky vícedruhové

https://cz.pinterest.com/pin/325596248073531048/visual-search/?imageSignature=1d58284ceed0599fe1f7599a8e638f76
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Trojúhelníky a čtyřúhelníky 

https://cz.pinterest.com/pin/514043744974976999/
https://cz.pinterest.com/pin/39476934223234389/
https://cz.pinterest.com/pin/681028774920761167/
http://www.ronresch.org/ronresch/gallery/paper-folding-origami/
https://cz.pinterest.com/pin/632122497713345353/visual-search/?imageSignature=3c2d9f72305e1a300b46b56f02bd0955
https://cz.pinterest.com/pin/507851295472056180/
https://cz.pinterest.com/pin/14284923791608584/
https://cz.pinterest.com/frantiekhork/mozaika/
https://cz.pinterest.com/pin/16888567362597142/visual-search/?imageSignature=89fee659e94e819f489d55c2a9e380ad
https://cz.pinterest.com/pin/218495019413794669/visual-search/?x=10&y=10&w=544&h=572&cropSource=6&imageSignature=3397245d2c1e4c9c6f63e003a1fe4491
https://cz.pinterest.com/pin/24277285499433369/
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Trojúhelníky a šestiúhelníky 

https://cz.pinterest.com/pin/164240717651700111/
https://cz.pinterest.com/pin/48061921355131199/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037088478629/visual-search/?imageSignature=97f4903681566a4ac752792628bd7dcc
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Animace, videa 

https://www.facebook.com/reel/1413355676155525?fs=e&s=m
https://cz.pinterest.com/pin/84442561754308548/


Nákupy
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https://www.levnedarecky.cz/montessori-smyslove-pomucky/drevena-mozaika-155-dilu/
https://www.siko.cz/search?text=MOZAIKA
https://www.siko.cz/sklenena-mozaika-premium-mosaic-bezova-26x30-cm-mat-lesk-mosv84light3d/p/MOSV84LIGHT3D
https://www.siko.cz/sklenena-mozaika-premium-mosaic-bila-30x30-cm-lesk-mos25wh/p/MOS25WH
https://www.gres.cz/dlazba-modernizm-grys-mozaika-30-86x30-86.html
https://www.profhome-shop.com/cz/kovova-mozaika-z-nerezove-oceli-alloy-swiss-cross-s-s-m-zrcadlova-seda-0-88-m2/a-4225
https://eshop.vinciprojekt.cz/historicka-dlazba-obklady-keramicka/butterfly-full-body-mozaika-piskot-jolly-4-plato-30x30-mat/
https://www.levnedarecky.cz/montessori-smyslove-pomucky/drevena-mozaika-155-dilu/
https://www.lidl.cz/p/playtive-drevena-edukativni-hra/p100354937001?utm_source=heureka&utm_medium=pricecomparison&mktc=pricecomparison&utm_campaign=heureka
https://www.lidl.cz/p/playtive-drevena-edukativni-hra/p100354937001?utm_source=heureka&utm_medium=pricecomparison&mktc=pricecomparison&utm_campaign=heureka
https://drevene-hracky.heureka.cz/tooky-toy-drevena-mozaika-mandala/#specifikace/
https://hlavolamy.heureka.cz/bigjigs-toys-dreveny-hlavolam-hra-drevena-mozaika_2/#specifikace/
https://www.skritekvitek.cz/mozaika-barevna-drevena-49-ks-v-krabici-20x20x4cm/
https://ostatni-stavebnice.heureka.cz/legler-drevena-mozaika-na-desce/#prehled/
https://drevene-hracky.heureka.cz/goki-skladacka-duhova-mozaika-36-dilu/#prehled/


Výroba
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Závěr

Věřím, že toto nahlédnutí do podceňovaného světa různých mozaik 
nenechalo žádného návštěvníka zcela v klidu.

Doufám, že kromě chuti vyzkoušet si na vlastní kůži mnohé mozaikové sestavy plné matematických tajů je motivován i k jejich nákupu, 
nebo dokonce k jejich vlastnoruční výrobě.

Z okraje mozaiky je možné se vydat na nekonečnou cestu ven mimo ni, 
ale stejně tak i na obdobně nekonečnou cestu dovnitř ní samotné, do neviditelných světů... 



frantisek.hornak@academicschool.cz

frantisek.hornak.diy@gmail.com

MOZAIKA
Nástroj pro rozvoj matematické gramotnosti

http://academicschool.cz/

