
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (17) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 2. 6. 2021 

Ekocentrum Vrátkov, Vrátkov č.p. 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB), Svobodová Vlasta 

(ZŠPrŠ ČB), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), celkem zastoupeny 4 školy. 

Ostatní: Pačesová Linda (Dokolečka z.s. – on-line) 

Realizační tým projektu: Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika  

Odborný garant: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Horová Jarmila (ZŠ Poříčany), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova) Šebestová Marcela (ZŠ Poříčany), 

Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova) 

Program: 

1) Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

2) Pokračování práce na společném projektu „Matematická hra“, odborný garant Mgr. Gabriela 

Rákosníková 

3) Závěr, další postup 

 

Ad 1) Zahájení, přivítání, informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Jiřina Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovní skupiny a informovala o chystaných akcích v rámci 

projektu. O všech aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/. 

Program Letní školy pedagogů je uveřejněn na této stránce https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-
pedagogu-2021/, Letos  se bude konat v Kutné Hoře, v Kolíně a v Českém Brodě. Na webových stránkách 
je od 9. 5. 2021 zpřístupněna přihláška. V tuto chvíli již je naplněn jednodenní seminář – Motivace sebe i 
ostatních s Mgr. Denisou Dědičovou. K dnešnímu dni máme 38 zájemců. 
 

17. 6. 2021 „Matematický jarmark“ Ekocentrum Vrátkov 

Letní škola pedagogů Českobrodska 2021  

16. 8. 2021 – 21. 8. 
2021 

Restart kreativity – semináře s 
pobytem 

Kutná Hora 
 

23. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

24. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Kolín 

 

26. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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Ad 2) Pokračování práce na společném projektu „Matematická hra“, odborný garant Mgr. Gabriela 

Rákosníková 

Přehled přihlášených je v příloze zápisu a současně i k nahlédnutí na sdíleném disku Matematický 
jarmark, kam mají členky PS přístup. 

J. Soukupová zařídila „Tvrdou českobrodskou měnu“ ve formě dřevěných koleček (zapůjčeno). 

G. Rákosníková navrhuje rozdělit program na dvě části. Jedna část dětí, které se starají o stánky a část 
dětí, které plní úkoly, poté se vystřídají. 

Organizace: 

 Akce začne v 8:45 hod. 

 Je celkem 6 stolů, venkovní stanoviště budou u ohniště pod stanem, celkem je připraveno 
8 stanovišť, 

 doprava – možnost vlakem, autobusem, někteří pěšky. První skupina (mladší děti) z ČB odjedou 
autobusem v 8:00 hod. ze stání pod nemocnicí v Bezručově ulici a u Muzea. Druhá skupina 
(starší děti) v 10:00 hod. od Muzea v Českém Brodě, 

 akce se bude konat venku, přichází v úvahu pouze varianta za příznivého počasí,  

 členky se dohodly na aktivitách – 8 úkolů pro mladší žáky (skupina 60 dětí) a 10 úkolů pro starší 
žáky (skupina 66 dětí), celkem 126 žáků. 

 první skupina mladších dětí (0. až 3. třída) začíná v 8:45 hod. - 1,5 hod. (konec 10:30 hod.), 

 druhá skupina starších dětí (4. až 9. třída) začíná v 11:00 hod. - 1,5 hod. (konec 12:30 hod), 

 banka a recepce jsou plánovány uvnitř zadních vnitřních prostor ekocentra. 

 Každý žák bude mít u sebe kartičky na úkoly tzv. razítkový pas, 

 hodnota úkolů – bude se psát do kartičky (každé stanoviště určitý počet bodů – přidělovat se 
bude 0,5 a 10 bodů), 

 po splnění úkolů si děti vymění v bance získané body za peníze, které utratí v obchodě (ovoce, 
buřty na opečení, chleba atd.), 

 body jednotlivých dětí se sečtou v dané třídě (hodnota mincí – velké kolečko 10, malé kolečko 
5), za vydělané peníze dostane třída dohromady jeden šek. 

 Úspěšní řešitelé budou moci zúročit své nabyté zkušenosti na projektových dnech ve 
vzdělávacím centru Przechwozd nebo v IQ Landii v Liberci. 

Aktivity, úkoly: 

Tým – třída Aktivita, úkol Odměna 

Dokolečka 

Tým 0 + 1. třída (10 dětí)  dřevěné kostky  

 barevný kód 

 kytička s počty 

dort 

Tým 2. třída kvíz online; jak to udělat pro verzi 
naživo? 

sušenky jako čísla 

Tým 3. třída  sirky 

 hlavolam 

 

Tým 4. třída (6 dětí)  hlavolamy 

 počty 

 

Tým 5.+6. třída  najdi okruh 

 myslím si číslo 
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ZŠ a PrŠ Žitomířská = 32 dětí 

Úkoly „Houžvičková“ – 1.třída Hračkářství u Matyho (hra pro 1. 
stupeň) 

 

Úkoly „Kubíčková“  pro 1. stupeň – lehčí varianta 
tvarů 

 pro 2. stupeň – těžší varianta 
tvarů 

 

Úkoly „Šindelářová“  pro 1. a 2. stupeň – geometrie 

 pro 1. stupeň – geometrie 

 

Úkoly „Znamínková“  pro 1. stupeň – pojmenování 
předmětů, jednotky 

 pro 2. stupeň – vážení, jednotky 

Linecké plněné marmeládou 

ZŠ Žitomířská = 24 dětí 

 hra Mölkky (pro 1. - 9. ročník)  asi mrkvové šátečky, 
muffiny 

 různé úrovně tangramů 

ZŠ Tuklaty 

 piškvorky Tiramisu do kelímku 

 
Rozmístění stanovišť (návrh) 

Mladší skupina (0. – 3. třída) 
1 stanoviště venku, případně přemístění dalších 3 stolů ven 
      

Dokolečka (1. tř.)  ZŠ PrŠ Žitomířská  Ponk 
 
 

 

     

Dokolečka (1. tř.)  Tuklaty (piškvorky)   

     

Dokolečka (3. tř.)     

 
Starší skupina (4. – 9. třída) 
1 stanoviště venku, případně přemístění dalších 3 stolů ven 
      

Dokolečka (4. tř.)  ZŠ PrŠ Žitomířská  Ponk 
 
 

 

     

Dokolečka (4. tř.)     

     

Dokolečka (6. tř.)  Tuklaty (piškvorky)   

 
 
Ad 4) Závěr, další postup 
Příští setkání se bude konat v Ekocentru na Vrátkově v rámci Matematického jarmarku. Akce je 
naplánována na středu 17. 6. 2021 od 8:45 hod.  

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  
 
Zapsala: RT a Gabriela Rákosníková,  
 
V Českém Brodě 2. 6. 2021 
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Přílohy:  
 

MATEMATICKÝ JARMARK 
Seznam přihlášených (k 2. 6. 2021) 
Přihlašující pedagog   

Příjmení  Jméno  Škola Třída 

Pačesová Linda Dokolečka, z.s. 6. 

Pithartová Marika Dokolečka, z.s. 2. 

Pačesová Linda Dokolečka, z.s. 4. 

Kučerová Kateřina Dokolečka, z.s. 3. 

Pačesová Linda Dokolečka, z.s. 1. 

Znamínková Nikola ZŠ a PrŠ Český Brod 
8.,9. 

Kubíčková Lucie ZŠ a PrŠ Český Brod 
5,6,7 

Houžvičková Ivana ZŠ a PrŠ Český Brod 
1 

Šindelářová Orleana ZŠ a PrŠ Český Brod 
4., 5., 7. ročníky a 8,9 

Děkanová Andrea ZŠ Žitomířská 1.B 

Vokřálová Olga ZŠ Tuklaty 5.  

 
 
 


