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• zpopularizování matematiky 

• rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

• ukázat žákům matematiku v praktickém životě 

• motivovat žáky prostřednictvím jejich zájmů (hokej, zvířata, 

divadlo, lodě)

• podpořit učitele ve vlastní realizaci podobných aktivit

• ukázat celkově velkou variabilitu: různá místa tvoří různí 

pedagogové (každý vnese osobitý přístup), a tak mohou 

oslovit pokaždé jiný typ studentů

M-exkurze si dávají za cíl:



• motivaci pro dalším studium matematiky 

• motivaci pro další návštěvu těchto nebo podobných 

míst

• uvědomění si užitečnosti mezipředmětových vztahů, 

celostního vzdělávání

• uvědomění si užitečnosti práce ve skupinkách

• nové a zajímavé informace (o zvířatech, o divadle, o 

hráčích, o lodní dopravě)

• radost ze samostatného hledání řešení

• nebát se pracovat s chybou 

Studentům M-exkurze přináší:



• zpětnou vazbu

• zajímavé úlohy, které mohou využít v praxi

• sdílení s ostatními učiteli

• možnost vidět žáky z jiných škol při práci

• zamyšlení nad různorodým řešením úkolů

• nové a zajímavé informace, které mohou propojit při 

mezipředmětových vztazích

• ukazuje možnost jít učit matematiku i mimo třídu, 

školu a nebát se toho

• učitel se dostává do jiné role a to role motivační

Učitelům M-exkurze přináší:



Typy úloh na M-exkurzích

• úlohy, se kterými se student setká ve škole a vidí uplatnění v praxi:

Na úpravu ledové plochy máme k dispozici dva stroje, starší stroj potřebuje na celou

plochu asi 15 minut, novějšímu stačí přibližně 10 minut. Urči, za jakou dobu upraví

ledovou plochu oba stroje společně? (DRFG Arena v Brně)



• úlohy, které ukazují 

matematiku v běžném 

životě

(Lodní doprava Bystrc)

Otázky: 

1. Jaký je obsah plochy, která se 

má natřít?

2. Kolik balení lodního laku 

budete potřebovat?

3. Kolik bude stát nákup lodních 

laků?

Typy úloh na M-exkurzích



• úlohy, ve kterých je k řešení potřeba znát údaje z exkurze

(Lodní doprava Bystrc)

Typy úloh na M-exkurzích



• úlohy, kde se žáci setkávají se zajímavostmi z daného oboru

(Mahenovo divadlo v Brně)

Typy úloh na M-exkurzích



• rébusy, hlavolamy zakomponované do prostředí daného oboru

(Mahenovo divadlo v Brně)

Typy úloh na M-exkurzích



Typy úloh na M-exkurzích

• úlohy s provázáním na jiné předměty (biologie, fyzika)

(Zoo Brno)



• úlohy, které mají motivující charakter

(Lodní doprava Bystrc)

Typy úloh na M-exkurzích



M-exkurze Mahenovo divadlo 



Pevnost Mahen – průběh exkurze

• Uvítání otcem Geometrem 

• Komentovaná prohlídka, zisk klíčů 

• Počítání ve foyer, zisk indicií k pokladu

• Baletní zkouška, zisk pokladu 



Vlastní prohlídka, zisk klíčů

1. stupeň ZŠ

Švadleny mají za úkol vyšít na oponu

trojúhelníkový motiv z barevných korálků.

Některé korálky se jim ale zakutálely a ony

si neví rady, jak je doplnit zpátky do

trojúhelníku. Pomůžete jim?

2. stupeň ZŠ

Při stěhování těžkého klavíru praskl v šatně divadla

dlažební čtverec a rozpadl se na 5 částí. Pomozte

stěhovákům poskládat čtverec do původního stavu,

aby ho mohli slepit. Jakou část z dlažebního čtverce

každý kousek zaujímá?



Střední škola 





Počítání ve foyer, zisk indicií k pokladu

1. stupeň ZŠ

Kalkulačka, příklady, pravítko, číslice, sčítání,

záporná čísla, škola, nula, nekonečno,

geometrie, Euler, aritmetika, těleso =

MATEMATIKA

Švadlena odstřihla z kusu

látky ½. Z ní na šití sukně pro

červenou Karkulku

potřebovala ¾. Jaká část

z původního kusu látky ještě

zůstala?

2. stupeň ZŠ

Během divadelních her se často řeší

zapeklité vztahy 3 lidí, kterým se říká

milostný trojúhelník. Jak je proti tomu

matematika snadná, zkuste poskládat

trojúhelník matematický.

Geometrie, těleso, podstava, mnohoúhelník, stěny, trojúhelník, 1 vrchol,

pyramida, kostelní věž, vrcholy krystalů = JEHLAN

Zaškrtni, které bankovky a

mince použiješ na úhradu 2

vstupenek na představení

Perníková chaloupka, které

se koná na Malé scéně

Mahenova divadla. 1

vstupenka stojí 90 Kč. Kolik

peněz ti zbyde?



Střední škola 





Zisk pokladu

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ



Střední škola 

Každé písmeno hesla nahraďte

dvojicí čísel pomocí Polybiova

čtverce (Polybios byl řecký

historik, který tento systém

navrhoval pro signalizaci

pomocí pochodní), nejprve

číslo řady, potom číslo sloupce.

Takto vzniklé uspořádané

dvojice zaneste do soustavy

souřadnic.





M-exkurze Mahenovo divadlo – postřehy

• Matematické rébusy x matematické příklady

• Práce ve skupině x samostatné počítání

• Zapojení pedagogů



M-exkurze Mahenovo divadlo – klady a zápory

Klady: 

• Prohlídka všech prostor s profesionálním výkladem (zaujme jak chlapce, tak dívky)

• Motivace pro návštěvu představení

• Vhodné místo za každého počasí

• Průběžné řešení příkladů, zapojení do výkladu

Zápory: 

• Časové omezení provozem v divadle (začátek baletní zkoušky, divadelní zkouška, úpravy jeviště)

• Těžko se tam vyučující sám se studenty dostane, aby součástí prohlídky byly příklady
• Možnost individuální prohlídky, následně použít mapu divadla a hru si zahrát ve škole.
• Navštívit se žáky divadelní představení a opět použít mapu a hru si zahrát ve škole.



M-exkurze Lodní doprava



M-exkurze Lodní doprava – průběh

• přivítání (řešení drobných matematických úkolů)

• vyplňování pracovního listu s tematikou lodní dopravy (především 
samostatná práce; různorodé zejména nestandardní úlohy)

• komentovaná prohlídka areálu lodní dopravy (vyplňování kartičky s 
údaji o lodní dopravě; vázání různých druhů uzlů; odhad délky nových 
a starých lodí pomocí lana; řešení drobných matematických úkol/ 
objevování matematických souvislostí)

• honba za pokladem (při luštění jednotlivých úkolů žáci využili údaje, 
získané při prohlídce hangáru; práce ve skupince podle škol)





M-exkurze Lodní doprava – ukázka úlohy
1. stupeň ZŠ

S maminkou se chceš vydat lodí z Bystrce na Sokolské koupaliště. Jednosměrná 
jízdenka stojí pro maminku 30 Kč a pro tebe 16 Kč. Maminka má v peněžence 
dvě dvacetikoruny, dvě desetikoruny, jednu pětikorunu, tři dvoukoruny a jednu 
korunu. Jak bys cestu zaplatil? Je víc možností? Zkus vypsat všechny.

2. stupeň ZŠ

S maminkou se chceš vydat lodí z Bystrce na Sokolské koupaliště. Jednosměrná 
jízdenka stojí pro maminku 30 Kč a pro tebe 16 Kč. Maminka má v peněžence 
dvě dvacetikoruny, čtyři desetikoruny, tři dvoukoruny a čtyři koruny. Jak bys 
cestu přesně zaplatil? Je víc možností? Zkus vypsat všechny.



Střední škola 

S kamarádem se chceš vydat lodí z Bystrce na Sokolské koupaliště. 
Jednosměrná jízdenka stojí pro kamaráda 30 Kč a pro tebe 16 Kč. Cestu platíš 
ty a v peněžence máš dvě dvacetikoruny, čtyři desetikoruny, jednu pětikorunu, 
tři dvoukoruny a šest korun. Kolik máš možností, jak plavbu přesně zaplatit?



M-exkurze Lodní doprava - postřehy

• matematická čtenářská gramotnost

• grafické znázornění zápisu úlohy (využít různé grafické organizéry –
tabulku, obrázek)

• počítání bez kalkulačky (odhady)

• standardní x nestandardní úlohy



M-exkurze Lodní doprava – klady a zápory
Klady: 

- prohlídka zázemí a hangáru lodní dopravy s výkladem pana kapitána a vedoucího lodní 
dopravy v Brně 

- exkurze lze provést i bez komentované prohlídky (informace o lodní dopravě jsou dostupné  
na: http://www.brnenskaprehrada.cz/p_dopr_2.html, je nutné žákům vytisknout mapu 
přehrady s plavební trasou a nastudovat některé informace)

- komentovanou prohlídku (cca 60 minut) by mohlo jít domluvit s vedoucím lodní dopravy  

Zápory: 

- závislost na období, kdy jsou lodě vytažené z vody (říjen/listopad – duben)

- některé údaje se mohou lišit loď od lodi (například hmotnost článků v baterii)

- pracovní listy musí žáci stihnout vyplnit do cca 11:00 (vyplňovali v místní jídelně)

- závislost na počasí (část exkurze probíhá venku)

http://www.brnenskaprehrada.cz/p_dopr_2.html


M-exkurze DRFG Arena – Kometa Brno



S průvodkyní a lektorkou matematiky projdeme areál DRFG Areny a získáme informace o

provozu hokejové haly (osvětlení, údržba, hlediště, Sky boxy) a jejího zázemí (šatny,

klimatizace, suchá hokejová příprava), prohlédneme si hokejové artefakty a poháry,

matematické úkoly se budou řešit v tiskové místnosti formou šifrovací hry, zjistíme, kdo jsou

nejlepší brněnští hráči a shlédneme část hokejového tréninku.

M-exkurze Kometa – průběh

1. Prohlídka prostor a zázemí hráčů – s drobnými úkoly cestou

2. Matematická šifrovací hra

3. Trénink hráčů



Ukázka přiložené tabulky hráčů

Ukázka výsledné soupisky hráčů





• Práce s tabulkou

• Žáci se v úloze ztráceli a ve většině případů měli problém dojít ke zdárnému řešení

• Proč? – žáci v běžných hodinách nejsou zvyklí pracovat s tabulkami/grafy, jsou zvyklí pracovat pouze 
s hotovými údaji, naservírovanými pomocí slovní úlohy

• Přesto považuji úlohu za velmi důležitou – práce s tabulkou/grafem se vyskytuje i u 
přijímacích/maturitních zkoušek a jsou to úlohy, u kterých žáci velmi často chybují

Problémová úloha u všech skupin (4., 8. třída ZŠ; SŠ)



M-exkurze DRFG Arena – Kometa Brno – klady a zápory

KLADY:

• žáci se dostanou na místa, kam se běžný fanoušek nedostane (Sky box, šatny, trénink)

• dle situace možno vidět i přípravu ledu 

• praktická aktivita - měření/krokování ledové lochy
• Žáci vymýšlí různé postupy a metody, jak určit rozměry ledové plochy
• Pracují ve skupinkách
• Vzbuzuje to jejich zájem a kreativní myšlení

=> Přesto, že učitel se nejspíš s celou třídou na exkurzi individuálně nedostane, tak připravená šifrovací hra je použitelná do 
běžné hodiny matematiky i bez nutnosti prohlídky haly.

ZÁPORY: 

• jsme omezeni bezpečností
• Kolem ledové plochy je možné se pohybovat pouze v místech, kde je ochranná síť
• Není možné jakkoliv narušovat trénink nebo přípravu hráčů, proto je nutné se v prostorách zdržovat, co možná 

nejkratší dobu a v naprosté tichosti
• Není možné vstupovat na led
• V prostorách je zima, proto žáci musí po dobu prohlídky být oblečení X pohodlnost
Vede k omezení dílčích úkolů během prohlídky
HLAVNÍ NEVÝHODU VIDÍM V TOM, ŽE PRO UČITELE BUDE VELKÝ PROBLÉM MOCT EXKURZI ABSOLVOVAT 

INDIVIDUÁLNĚ S CELOU TŘÍDOU (kvůli velké vytíženosti haly a bezpečnostním opatřením)
• Velké očekávání – setkání s oblíbenými hráči - nelze naplánovat předem, tudíž ne vždy se podařilo naplnit očekávání



M-exkurze Zoo Brno



Se zkušeným průvodcem ze Zoo Brno a lektorem matematiky projdeme zoologickou zahradu a při 

pozorování zvířat ze všech světadílů zodpovíme na mnohé matematické otázky týkající se nákladů na 

chov, údržbu výběhů, provozu Zoo, užitkovosti některých zvířat, prostorového rozmístění, tělesné údaje 

a statistiky o chování zvířat (délka života, hmotnost, výška, rychlost pohybu při lovu, síla stisku čelistí, 

délce skoku, množství času věnovaného denním i nočním aktivitám, počet vajec, rozpětí křídel apod.)

M-exkurze Zoo Brno – průběh

1. Přivítání (představení jednotlivých škol, rozdávání pomůcek a svačin)

2. Komentovaná prohlídka prostor Zoo střídaná řešením úloh na pracovních listech (informace ze života 
zvířat ve volné přírodě/ v Zoo – příhody; skupinová práce, dopomoc lektora v zastřešených prostorách)

3. Závěrečné krmení surikat a hodnocení exkurze



M-exkurze Zoo Brno - pracovní listy s příklady 

1. Aktuální ekologické otázky – počty ohrožených zvířat (lev konžský)

2. Užitkovost - produkce vlny (lama alpaka)

3. Mezipředmětové vztahy – fyzika, rychlost (antilopa buvolec běločelý)

4. Chování zvířat – trigonometrie (sovy)

5. Náklady na chov/ cena vstupného - (tygr sumaterský)



M-exkurze Zoo Brno – příklad pro SŠ



Inspirace k tvorbě příkladů



M-exkurze Zoo Brno – klady a zápory
Klady:

• Prohlídka Zoo s výkladem (týkající se i zvířat, na které nebyly vytvořeny úlohy)

• Možnost krmení některých zvířat

• Ukázka užití matematiky v jiných oborech (fyzika, účetnictví, statistika …)

• Zlepšování matematické čtenářské gramotnosti

• Možnost skupinová práce

• Učivo v praxi mimo kontext učebnice – nutnost hledat řešení bez ohledu na probíranou látku

Zápory:

• Závislost na počasí

• Možná nepřítomnost zvířat

• Časová dotace

• Rozdíly v úrovni škol (různé ŠVP, ročníky, u středních škol gymnázium vs. učiliště)



1. Vytvoření databáze úloh s danou tématikou

2. Jak a čím oslovit učitele jiných oborů (než matematiky), aby se podíleli na rozvíjení matematické 

gramotnosti u svých žáků?  

3. Jak více podpořit zájem o téma matematické gramotnosti u učitelů „nematematiků“? 

4. Co může pomoci dobrému fungování pracovní skupiny zaměřené na rozvíjení matematické gramotnosti?

5. Matematická čtenářská gramotnost 

Diskuze



Zpětná vazba

Počítané příklady se mi velmi líbily - studenti si trochu
stěžovali, že "to je přece fyzika", ale já to naopak oceňuji - je
fajn, když problémy nemáme pod škatulkou "fyzika" nebo
"matematika" a když se to někdy propojí.

Mám pochybnosti o tom, že by akce tak, jak proběhla,
byla efektivním učením matematiky pro celou třídu, o
jednom učiteli. Myslím, že by zejména horší studenti
počítání brzy vzdali a nedělali nic ... takže by z toho byla
spíše biologická exkurze.

… nic moc jsem si od této akce nesliboval. Skutečnost mě
přesvědčila, že projekt má smysl. Bylo to zábavné a
matematika prostoupila nenápadně na povrch. A byla
hezkým a zábavným zpestřením a nakonec i vrcholem
celého dne. Moc vám fandím.



Děkujeme 
za 

pozornost.


