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M-exkurze se konají: 

• Zoo Brno a stanice zájmových činností

• Mahenovo divadlo v Brně

• DRFG Arena – Kometa Brno

• Lodní doprava Bystrc

http://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#M-exkurze

http://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele


M-exkurze jsou pořádané pro:

• žáky 1. stupně ZŠ (4. třída)

• žáky 2. stupně ZŠ (8. třída)

• studenty středních škol (1. ročník)

• jejich pedagogy

Kapacita každé exkurze je cca 3 pedagogové a 15 žáků. 



M-exkurze si dávají za cíl:

• podpořit učitele ve vlastní realizaci podobných aktivit

• ukázat  žákům a studentům matematiku v každodenním životě 

• motivovat žáky prostřednictvím jejich zájmů

• ukázat celkově velkou variabilitu: různá místa tvoří různí pedagogové 
(každý vnese něco jiného), kteří osloví pokaždé jinou skupinu žáků



Žákům M-exkurze přináší:

• motivaci pro dalším studium matematiky (každodenní život; „vztahy“, 
které se teprve budou učit apod.)

• 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

• radost ze samostatného hledání řešení

• nebát se pracovat s chybou 



Učitelům M-exkurze přináší:

• zpětnou vazbu: co žáci a studenti neumí, jak pracují žáci ve skupince mimo 
školu ve srovnání se žáky jiných škol

• zajímavé úlohy, které mohou využít v praxi

• sdílení s ostatními učiteli

• možnost vidět studenty 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



Úskalí M-exkurze :

• ŠVP jednotlivých škol

• na některé místa se učitelé sami s žáky nedostanou (Kometa, 
Mahenovo divadlo) – nebo je to organizačně velmi náročné

• některým žákům nemusí matematická exkurze vyhovovat (raději 
počítají v klidu ve škole)

• velká časová náročnost přípravy – vyhledávání informací, autentických 
materiálů, projít místo

• administrativa (os. údaje, BOZP, prezenční listiny)



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 



M-exkurze Zoo Brno – průběh

• Přivítání se s dětmi (představení jednotlivých škol, rozdávání svačin a 
psacích potřeb)

• Uvítání pracovníkem Zoo (představení průvodce/ jeho společníka 
(papoušek Ara); představení trasy – různé dle situace)

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

• Závěrečné krmení surikat a hodnocení exkurze



M-exkurze Zoo Brno – ukázka úlohy 1. stupeň ZŠ

Zeber existuje několik druhů, brněnská Zoo chová zebry Grévyho a zebry Chapmanovy.

Zebra Grévyho je ze všech zeber největší a nejseverněji žijící. Poznáme ji podle jemného, hustého pruhování, výrazně 
velkých ušních boltců a mohutné stojaté hřívy. Tento druh zebry byl vědecky popsán v roce 1882 a pojmenován na 
počest tehdejšího francouzského prezidenta Julese Grévyho, který tuto zebru dostal darem od etiopského císaře. 

Zebra Chapmanova je jedním z 5 žijících poddruhů zebry stepní. Zebry stepní (Equus quagga) jsou rozšířeny po 
celé východní a jihovýchodní Africe a patří k typickým, poměrně běžným kopytníkům tohoto kontinentu. Zebra 
Chapmanova má na rozdíl od ostatních stepních zeber mezi širokými černými pruhy vyznačeny ještě 
tmavohnědé mezipásy. Počty zeber v přírodě neustále klesají z důvodu lovu pro kůži, ale také pro maso.

Úkol: Do malého výběhu byla dána 1 zebra Grévyho (G), 1 zebra Chapmanova 
(C) a 1 zebra horská (H), (poslední zmiňovaná zebra byla dovezena z jiné Zoo). 
Kolika různými způsoby se mohou všechny postavit do řady vedle sebe? 
Proveďte potřebné výpočty a zapište odpověď.

Jednotlivé možnosti jsou:
GCH CGH HGC
GHC CHG HCG



M-exkurze Zoo Brno – ukázka úlohy 2. stupeň ZŠ

Tygr sumaterský je nejmenším žijícím poddruhem tygra (Panthera tigris). V domovině je kriticky ohrožen, počet zvířat žijících v rezervacích se 
odhaduje na 400-600 exemplářů. Na samý pokraj vyhubení tygry přivedlo nejen ničení jejich životního prostředí, ale i intenzivní lov. Tygří kosti 
i jiné části tygřího těla jsou velice ceněným "lékem" v tradiční čínské medicíně, používaným například při léčbě revmatismu. Pytláci loví tygry 
také pro jejich kůže. Dnes je však tygr sumaterský, stejně jako další druhy jihovýchodní Asie, vážně ohrožen kácením deštných lesů. Místo nich se 
v jihovýchodní Asii zakládají plantáže palmy olejné, z jejichž plodů se vyrábí palmový olej.

Tygr sumaterský (Panthera tigris sumatrae) se řadí mezi nejmenší tygry vůbec. Tento poddruh tygra je kriticky 
ohrožen a tak není překvapením, že je často chován v Zoo. Přestože je poměrně „malý“, jeho hmotnost se 
pohybuje v rozmezí 77-140 kg v závislosti na stáří jedince a jeho pohlaví. Jeho jídelníček se skládá převážně 
z masa, kterého v zajetí spořádá až 10 kg obden. 

Úkol: Zkusme spočítat, kolik by stálo živit jeden pár těchto „malých tygříků“ na jeden měsíc (uvažujme 30 dní v měsíci). Cenu mixu 
vepřového a hovězího uvažujme 100 Kč za jeden kilogram, samice spořádá 7,2 kg masa a samec 9,4 kg masa každý druhý den. Kolik stojí 
živení tohoto páru tygrů na měsíc?

Úkol: Jestliže cena vstupného pro dítě činí 70 Kč a cena za dospělého je 100 Kč, kolik dospělých a kolik dětí musí přijít do Zoo, abychom 
tento pár uživili? Současně platí, že skupinky návštěv jsou tvořeny následovně: jedno dítě a jeden dospělý nebo dvě děti a dva dospělí. Tyto 
skupiny chodí do Zoo v poměru 3: 2. (Je-li to nutné, čísla vhodně zaokrouhlete.)

Návštěvy chodí v poměru 3: 2, tedy když přijde těchto pět návštěv, pak Zoo vybere na vstupenkách 3 ⋅ 70 + 100 + 2 ⋅ 2 ⋅ 70 + 100 =
1 190 Kč. Potom podíl 24 900: 1 190 ≐ 21 říká, kolikrát Zoo navštívilo takovýchto pět návštěv. Následně počet dětí, které navštíví Zoo je 21 ⋅
3 ⋅ 1 + 2 ⋅ 2 = 147 a počet dospělých je 21 ⋅ 3 ⋅ 1 + 2 ⋅ 2 = 147.

V součtu sní samec a samice 7,2 + 9,4 = 16,6 kg masa každý druhý den. To znamená, že za měsíc sní patnáctinásobek této hmotnosti, tj. 16,6 ⋅
15 = 249 kg. Pokud vynásobíme tuto hmotnost cenou za kilogram masa, zjistíme, že měsíčně se za maso utratí 249 ⋅ 100 = 24 900 Kč.



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

• Nepřítomnost zvířat

• Časová dotace

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



M-exkurze Mahenovo divadlo 



M-exkurze Mahenovo divadlo 

Se zkušeným průvodcem a lektorkou matematiky projdeme zázemí divadla –

získáme informace o síni slávy, sálu, jevišti s jevištní technologií, scénickém 

osvětlení, akustice, zákulisí, kulisárně, garderobiérně, prezidentské lóži, foyer, 

personálním zajištění provozu, v divadelní zkušebně sehrajeme ´matematické 

představení´, vyřešíme matematické příklady v lapbooku, nahlédneme do 

krejčovských dílen a zúčastníme se zkoušky baletu Národního divadla Brno.



Pevnost Mahen – průběh exkurze

• Uvítání otcem Geometrem (vysvětlení pravidel, písnička, úvodní 
příklad)

• Komentovaná prohlídka, zisk klíčů (matematické hlavolamy, 

skládačky k danému místu, součást prohlídky)

• Počítání ve foyer, zisk indicií k pokladu (mapa pevnosti, konkrétní 

příklady k danému místu)

• Baletní zkouška, zisk pokladu (otevření místnosti s pokladem, hledání 

hesla)



Uvítání otcem Geometrem

12 osově souměrných útvarů vyměním za 3 bloky, dva

bloky vyměním za 6 propisek. A 3 propisky vyměním za

jeden klíč. Kolik osově souměrných objektů tedy musíte

najít?

Vítáme vás v pevnosti Mahenova divadla,

jsme rádi, že jste došli,

zpíváme si zvesela.

Já jsem kruh a já jsem čtverec,

Já trojúhelník špičatý.

My provedem vás naším světem

s matematickým nadšením.



Vlastní prohlídka, zisk klíčů

1. stupeň

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

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?





Počítání ve foyer, zisk indicií k pokladu

1. stupeň

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

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?





Zisk pokladu

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.

1. stupeň 2. stupeň





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: 

- Projití všech prostor od sklepa až po půdu s úžasným výkladem (zaujme jak chlapce, 

tak dívky)

- Motivace pro návštěvu dalšího představení

- Teplo, nevadí nepřízeň počasí

- Průběžné řešení příkladů, zapojení do výkladu

Zápory: 

- Časově vázáni na začátek baletní zkoušky, klidně celý den

- Těžko se tam vyučující sám se studenty dostane, aby součástí prohlídky byly příklady
• Domluvit si individuální prohlídku, 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 DRFG Arena – Kometa Brno

• Známé prostředí

• Zájem o hokej
• Většinou chlapci, výjimkou nebyla ani děvčata

• Vidět zázemí hráčů

• Vidět trénink hráčů

• Velké očekávání – setkání s oblíbenými hráči
• Bohužel, nelze naplánovat předem, tudíž ne vždy se podařilo naplnit 

očekávání



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 DRFG Arena – Kometa Brno 



M-exkurze Kometa – průběh

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

2. Matematická šifrovací hra

3. Trénink hráčů



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

• NEVÝHODY: 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)

• VÝHODY: žáci se dostanou na místa, kam se běžný fanoušek nedostane (Sky box, šatny,..)
• Pokud situace dovolí, žáci vidí přípravu ledu 
• Nejoblíbenější aktivitou je 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.



2. Matematická šifrovací hra

• Pracovní list: jednotlivé úlohy, dále tabulka (jména hráčů A – týmu, jejich 
váha, výška a další údaje)

• V první řadě je důležité projít s žáky tabulku, aby věděly, jaké údaje je z ní 
možno vyčíst

• Poté žáky seznámíme s jejich prací – jejich náplní je vytvořit si vlastní tým –
který se bude skládat:

• 1x brankář, 2x  obránce, 3x útočník

• Jakým způsobem hráče získat?
• Výsledkem každé úlohy z pracovního listu, žáci obdrží „indicii“ (např. výsledek = číslo 

dresu některého z hráčů)
• Výsledné číslo žáci hledají v tabulce hráčů, pokud je jejich výsledek nebo měření správné, 

najdou pod číslem „jméno konkrétního hráče“

• Nakonec si žáci vytvoří „soupisku“ – tabulku svých hráčů



Ukázka přiložené tabulky hráčů:



Ukázka úlohy pro 4. ročník ZŠ

1. Zjisti a doplň do náčrtu rozměry ledové plochy: 

Pozor!!! Šířka ledové plochy je tvoje první šifra!!!



• NEVÝHODY: ŠVP jednotlivých škol

• Je rozdíl, zda žák „4. třídy“ přijde na exkurzi v říjnu nebo v dubnu

• Žáci se mohou setkat s úlohou, kterou ve škole ještě neprobrali

• Odradí je to? – ano, pokud se k tomu učitel postaví „to přeskoč“

• Opravdu je to takový problém? – při počtu 5 žáků na 1 učitele + lektora
• Bylo hezké pozorovat, jak si žáci poradili i s úlohy, které ještě neznají ze školy – většinou stačí říct žákům 

„vztah“ např. délka kružnice a žáci jsou schopni s pomocí učitele/lektora úlohu zvládnout

• Další nevýhodou je, že tabulka hráčů se poměrně dynamicky mění => není teda vždy zcela aktuální 
vzhledem ke složení a aktuální hmotnosti hráčů

• VÝHODY: práce ve skupinkách

• Rychlá zpětná vazba, zda je výsledek výpočtu správný (výsledek musí odpovídat číslu dresu některého z 
hráčů)

• Motivace žáků počítat úlohy (chtějí si vytvořit svůj tým)

• Použitelné i do běžné hodiny matematiky



Ukázka výsledné soupisky hráčů:



3. Trénink hráčů:

• Trénink hráčů žáky zajímal nejvíce, bohužel ne vždy se nám (přes 
veškeré úsilí) podařilo zajistit, abychom mohli trénink vidět

• Vše ovlivňuje dynamický vývoj zápasů – vyhrají - nevyhrají?
• Bude se trénink rušit?
• Mimořádná událost apod.

• Přesto vše se snažíme, aby se žákům exkurze líbila, aby si vyzkoušeli něco 
nového, zapojili kreativitu a vyzkoušeli si matematiku v praxi

• Moc by se nám líbilo, kdyby si žáci přímo na ledové ploše mohli vyzkoušet 
rychlost puku, úhel odrazu apod. hrátky, které prostředí přímo pobízí, bohužel 
a zcela pochopitelně na prvním místě je bezpečnost nás všech (vyražený zub z 
exkurze by nebyl ten pravý suvenýr)



M-exkurze Kometa – ukázka úlohy

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

•Jako problémovou úlohu jsem zaznamenala práci 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



Ukázka úlohy pro 4. ročník:

Problém mohl nastat ve formulaci otázky, kdy žáci přesně nepochopili, že do šifry 
mají uvést hodnotu počtu hráčů nikoliv označení kategorie



Ukázka úlohy pro 8. ročník:

Velká část žáků si nevšimla, že jim některá 
kategorie chybí!!



M-exkurze Lodní doprava



S vedoucím lodní dopravy a lektorkou matematiky projdeme přístaviště a areál Lodní dopravy 

v Brně Bystrci. Vstoupíme na palubu a nahlédneme i do podpalubí lodí v hangáru, kde jsou 

lodě zazimovány a probíhá jejich údržba a formou hry (honba za pokladem) vyřešíme 

odpovědi na matematické otázky v lodní dopravě (přepravní statistiky, provoz a údržba lodí, 

měření rychlosti, měření síly větru, dovednosti posádky lodě, lodní značení a šifrování zpráv).

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 (žáci vyplňovali 
kartičku s údaji o lodní dopravě; zkusili si vázat různé druhy uzlů; 
pomocí lana odhadovali délku nových a starých lodí; řešili drobné 
matematické úkoly)

• honba za pokladem (při luštění jednotlivých úkolů žáci využili údaje, 
které se dozvěděli na prohlídce; práce ve skupince podle škol)





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



M-exkurze Lodní doprava – ukázka úlohy (2. stupeň ZŠ)



M-exkurze Lodní doprava – ukázka úlohy

• matematická čtenářská gramotnost

• neschopnost koncentrovat se na daný text (čtení s porozuměním)

• příliš dlouhý text (znesnadňuje pochopení)

• různorodé zadání číselných údajů (některé zapsané číslicemi, některé 
pomocí číslovek)

• neschopnost graficky znázornit zápis úlohy (využít různé grafické 
organizéry – tabulku, obrázek)

• úlohu lze libovolně pozměnit, ozvláštnit, gradovat obtížnost



M-exkurze Lodní doprava – postřehy (1. stupeň ZŠ)

- orientace v rovině                                      - čas

- kombinatorické myšlení



M-exkurze Lodní doprava – postřehy (2. stupeň ZŠ)

- jízdní řád - zrakové rozlišování 

- počítání bez kalkulačky (odhad)

- bystrost 



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), popř. na počasí

- 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)

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


Reporty z M-exkurzí :
• Zoo Brno: 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. Jen 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. Navíc si myslím, že středoškoláci už k počítání příkladu o lvovi nepotřebují lva 
nutně vidět:-), takže by skvěle nachystané příklady mohli klidně počítat ve škole, což by mělo i tu výhodu, že by se pak řešení dalo ukázat na 
tabuli nebo promítnout, což v ZOOnejde.

• Mahenovo divadlo: … 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.

• Kometa:  Největší zážitek ale byl, když na led přijeli hráči Komety a začali trénovat. Mohli jsme si také koupit různé suvenýry s logem Komety. 
Většinou jsme si koupili náramky, abychom měli něco na památku. Exkurze se nám moc líbila. Škoda, že nemohla jet celá třída.

• Lodní doprava: Matematické exkurze, kterých jsme se s žáky 3. tříd zúčastnily, hodnotíme velmi kladně. Celá příprava akce byla na vysoké 
úrovni, odborná realizace pracovních listů byla velmi dobrá. Je potřeba vždy správně zvolit míru znalostí žáků 3. a 4. tříd, aby byly pracovní 
listy pro ně vhodné a neodradila je vysoká náročnost. Matematická gramotnost u žáků 1. stupně ZŠ je tímto způsobem velmi dobře rozvíjena, 
celou myšlenku umocňuje velmi vhodně zvolené atraktivní brněnské prostředí. Doporučily bychom matematické pracovní listy plnit v 
průběhu celého dopoledne raději v kratších blocích a nikoli najednou v jednom celku. U starších dětí už by toto nemělo být nutné. Děkujeme 
za realizaci, děti si odnesly z exkurzí spoustu příjemných zážitků a díky tomu, že jsme od tvůrců pracovních listů dostaly jejich kopie, můžeme 
tak myšlenku přiblížit dětem cestu za zábavnou matematikou přenést i do běžných vyučovacích hodin směrem k dalším žákům.

• Též jsem měla možnost pouze pozorovat své studenty při práci (nebyla jsem v roli učitele, lektora, ale jen pozorovatele) - jak samostatně 
pracují a i spolupracují. Díky za tuto úžasnou možnost. Děkuji velmi pěkně lektorce za zajímavé příklady zejm. z kombinatoriky s lodní a vodní 
tématikou. Určitě využiji ve své praxi, min. jako zpestření mých hodin ve škole - kde vlastně tu matematiku v životě využijeme, najdeme. Proto 
díky všem, kteří mne inspirují a předávají své zkušenosti, materiály dále. Děkuji moc za toto sdílení.

• Rádi bychom si podobnou akci zase někdy zopakovali.







Diskuze:

• vytvoření matematických exkurzí na různá místa JMK

• databáze úloh 


