Postup práce a přílohy

Návrh postupu práce - Mahenovo divadlo
A) Uvítejte své žáky v pevnosti Mahen a můžete jim zazpívat písničku.
B) Vlastní prohlídka, zisk klíčů
Připravte si 8 jednotlivých stanovišť po škole, ve třídě na lavicích, apod.:









před divadlem
chodba u vstupu
šatna a lístky
jeviště
kostýmy a švadleny
osvětlení a chodba a 4. patro
terasa
hlediště

Můžete žáky těmi stanovišti provést nebo je nechat zjistit některé informace o jednotlivých stanovištích. Žáky rozdělte do skupin. Budou procházet jednotlivá
stanoviště. Pokud se jim podaří úkol splnit, dostanou klíč. Skupiny mezi s sebou nesoutěží!!! Každá skupina pracuje sama za sebe.
C) Zkušebna, navýšení času - nepovinná část
Můžete zkusit s kolegy zahrát žákům matematické divadlo. Nebo v rámci dramatického kroužku mohou nacvičit představení pro vaše žáky, např.
podobně jako M-představení od studentů Pedagogické fakulty MUNI v Brně https://www.youtube.com/watch?v=myZd1x3vbPY. Dialogy jsou ve scénáři
exkurze.
D) Počítání ve foyer
Žáci stále pracují ve skupinách, doprostřed třídy jim na zem dáte mapu divadla (viz příloha) a každé skupince do obálky nastříhané příklady (viz příloha –
Kartičky). Řeší je ve skupinách, záleží na nich, zda si příklady ve skupince rozdělí nebo je budou počítat společně, či kombinace. Za každý správně vypočítaný
příklad dostanou pro skupinku indicii, kterou si schovají. Ze všech indicií potom musí získat heslo, které si napíší na obálku.
E) Zisk pokladu.
Klíče: žáci musí najít ke klíčům správný zámek.
Heslo: Heslo musí přepsat podle instruktáže (viz scénář)
Co bude tím pokladem je už na vás (inspirace pro 1. st. ZŠ z větviček vyrobíte matematického skřítka, žáci ho namočí do barvy, kreslí po papíře a hledají na
hotovém obrázku matematiku; inspirace pro 2. st. ZŠ, SŚ … osobní magický čtverec).

PŘÍLOHY

Kachlička

Trojúhelník

Příklady do foyer
Děda vzal své 4 vnuky do divadla. Lístky pro dospělé stály 2krát více než pro děti. Děda za 5 lístků zaplatil celkem 60 Kč. Kolik korun stál 1 dětský lístek?

Šatnářka počítala tržbu za šatnu 135 Kč. Dvacetikorun tam bylo třikrát víc, co dvoukorun. Zbytek mincí tvořily pětikoruny. Kolik pětikorun měla šatnářka v tržbě?

Na jevišti byla polovina herců z představení. Tito herci stáli v 7 kruzích, které představovaly rybník. V každém kruhu byly 3 herci (jako rybky). Kolik herců se celkem zúčastnilo
tohoto představení?

(Příklad do obálky 1 – viz kartičky s příklady níže) Označ na
obrázku bankovky a mince, které 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?

(Příklad do obálky 2 – viz kartičky s příklady níže) Divadelní trojúhelník: 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.

1.

Kostýmy, švadleny

Švadlena potřebuje na sako pro šašky 3 m látky. Bude jí pro 11 sak stačit 40 m?
Švadlena ušila 11 sak, potřebovala ještě na každé sako přišít tři knoflíky. V galanterii koupila 2 balení knoflíků na kostýmy šašků. Jedno balení obsahuje 16 knoflíků, druhé 20
knoflíků. Kolik ozdob jí zůstalo?

2.

Terasa

Uklízečka si stěžovala na velké množství pavučin na terase. Kromě pavouků tam našla i mrtvé mouchy. Celkem tam bylo 54 nohou. Kolik bylo na terase pavouků a mrtvých
much?

3.

Hlediště

Divadelní představení začalo v 19 hodin a 30 minut, trvalo dvakrát tři čtvrtě hodiny s jednou dvacetiminutovou přestávkou. V kolik hodin byl konec představení?

Podle plánku spočítej, kolik je v hledišti celkem sedadel.

Kartičky s příklady

Děda vzal své 4 vnuky do divadla. Lístky pro
dospělé stály 2krát více než pro děti. Děda za 5
lístků zaplatil celkem 60 Kč. Kolik korun stál 1
dětský lístek?

Šatnářka počítala tržbu za šatnu 135 Kč.
Dvacetikorun tam bylo třikrát víc, co
dvoukorun. Zbytek mincí tvořily pětikoruny.
Kolik pětikorun měla šatnářka v tržbě?

Uklízečka si stěžovala na velké množství pavučin
na terase. Kromě pavouků tam našla i mrtvé
mouchy. Celkem tam bylo 54 nohou. Kolik bylo
na terase pavouků a mrtvých much?

Na jevišti byla polovina herců z představení.
Tito herci stáli v 7 kruzích, které představovaly
rybník. V každém kruhu byly 3 herci (jako
rybky). Kolik herců se celkem zúčastnilo tohoto
představení?

Divadelní představení začalo v 19 hodin a 30
minut, trvalo dvakrát tři čtvrtě hodiny s jednou
dvacetiminutovou přestávkou. V kolik hodin byl
konec představení?

Obálka 1
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?

Obálka 2
Divadelní trojúhelník: 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.

Švadlena potřebuje na sako pro šašky 3 m látky.
Bude jí pro 11 sak stačit 40 m?

Švadlena ještě potřebovala na každé sako přišít
jeden knoflík. V galanterii koupila 2 balení
knoflíků na kostýmy šašků. Jedno balení
obsahuje 16 knoflíků, druhé 20 knoflíků. Kolik
ozdob jí zůstalo?

Podle plánku spočítej, kolik je v hledišti celkem
sedadel.

Jak vysoko je nejvyšší část stropu od jeviště?

Zkuste odhadnout váhu lustru v hlavním
sále.

Jak hluboko je nejnižší bod pod jevištěm?

Kolik je celkem vstupů a výstupů do jeviště?
Jak jsou geometricky poskládány?

Jak s divadlem souvisí jméno Thomas Alva
Edison?

Z terasy na Malinovského náměstí je možné
vidět maxi včelu, víte kde je?

Stavba divadla byla zahájena v roce 18__ (První
číslice tohoto dvojčíslí je 16-8. Jsem liché číslo.
Jsem menší než 85.)

Stavba divadla stála 500 000 zlatých. Jaká byla
cena v přepočtu na naše koruny, pokud víte,
sud piva stál dřív 30 zlatek? Dnešní cena
jednoho sudu piva je 1200 Kč.

Hledejte kolem sebe symetrii, najděte
minimálně 5 osově souměrných objektů.

Matematické příkladové puzzle

Při stěhování těžkého klavíru praskl v šatně
divadla dlažební čtverec a rozpadl se na 5 částí.
Pomoz stěhovákům poskládat čtverec do
původního stavu, aby ho mohli slepit.

Kulisáci měli za úkol do představení Louskáček
postavit podle předlohy kulisy. Materiál jim ale
přišel v kouscích. Pomozte jim je sestavit.

Švadleny šijí oponu z šestiúhelníkových tvarů.
Potřebují ale pomoci, protože musí sešít
šestiúhelníky tak, aby se vedle sebe vždy setkaly
stejné barvy.

Švadleny mají za úkol vyšít na ubrus
trojúhelníkový motiv z barevných korálků.
Některé korálky se jim ale zakutálely a ony si
neví rady, jak je doplnit zpátky do trojúhelníku.
Pomůžete jim?

Na balkóně se nachází ochrana proti holubům.
Kolik metrů jí je potřeba nakoupit do zásoby?
Můžete využít přístroje na měření vzdálenosti.

Herec má při představení projít trasu, kterou
mu kulisáci připravili a přitom zpívat písničku.
Aby si nemusel pamatovat, kudy má jít,
jednotlivé stromy si očísloval. Bohužel se mu
před představením některá čísla poztrácela.
Pomozte mu najít řadu čísel tak, aby na sebe
čísla navazovala. Nezapomeňte, že musí projít
kolem každého stromku.

Divadlo lze obejít kolem dokola. Jak dlouhá je
chodba, která to umožnuje? (Využijte přístroje
na měření vzdálenosti). Zkuste tuto délku
přepočítat na délku vašeho lokte.

Matematická pohádka

Matematická pohádka

Matematická pohádka

Je 15:55 hodin, Popelka je oblečená na ples,
pokud ho chce Popelka stihnout, musí vyjíždět
z domu v 16:00, zbývá jí ale ještě přebrat 150
zrnek čočky a 110 zrnek hrachu. Popelka sama
přebere 50 zrnek za minutu. Každý z Holoubků
přebere 40 zrnek za minutu. Stihne to Popelka?

Království je od vesnice vzdálené 24 km.
Rychlost koně, na kterém jela je 12 km/hod.
V kolik hodin musí Popelka vyjet, když ples
začíná v 18:00?

Matěj pojede na trh a koupí tam 1 metr
saténu, 100 cm krajky, 15 perel. 1 m látky stojí
70 Kč, 1 m krajky 50 Kč a perly se prodávají
v balení po 3 kusech. 1 balení perel stojí 40 Kč.
Má s sebou celkem 240 Kč. Bude mu to stačit?

Möbiova páska
Z osmičky čtverec
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SPODNÍ JEVIŠTĚ

