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Aktivní odpoledne - Matematika hravě 

Druhý modul ze série Aktivních odpolední se uskutečnil na Základní škole Velké Opatovice, 

okres Blansko v pátek 7. 3. 2014. Jednalo se o vzdělávací program pro žáky zapojené do 

projektu Lepší start, reg. č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037. Tuto akci doplňovala beseda pro zákonné 

zástupce žáků se školní psycholožkou na téma Péče o žáky se specifickými poruchami učení.  

Program pro žáky byl tentokrát zaměřený na matematiku, téma Aktivního odpoledne bylo 

Matematika hravě. Po zkušenostech z minulého modulu jsme začátek akce posunuli na 

14:30. Akce se zúčastnilo celkem 36 žáků 1. a 2. stupně. Vzdělávací program probíhal v době 

od 14:30 do 18:30. 

Pro žáky byl připraven pestrý program, který byl rozdělen do tří částí. Nejprve žáci plnili 

připravené úkoly v učebnách na 1. i 2. stupni, poté následovaly hry v tělocvičně. Závěrečná 

část programu se odehrávala ve školní jídelně, kde byla rovněž instalována výstavka učebních 

pomůcek a pracovních listů zaměřených na matematiku. 

Žáci 1. stupně se na začátku sešli v učebně 5. B, kde si je vyučující podle věku rozdělili do tří 

skupin. Žáci plnili připravené úkoly v učebnách 5. B a 1. A individuálně i skupinově. Žáci 

druhého stupně se sešli v informačním centru, kde byli rozděleni do 6 skupin (dvojic), každá 

skupinka obdržela „hrací kartu“ a měla postupně absolvovat úkoly na 6 stanovištích 

připravených v informačním centru a v učebně s interaktivní tabulí.    

Po úspěšném splnění úkolů se všichni žáci přesunuli do tělocvičny, kde následovali hry, při 

kterých žáci museli kombinovat, počítat nebo hledat čísla. Hry byly pojaty jako soutěž 

jednotlivců či družstev. 

V době od 16:00 se ve sborovně školy uskutečnila beseda pro zákonné zástupce žáků i pro 

ostatní zájemce na téma Péče o žáky se specifickými poruchami učení. Besedy se zúčastnilo 

15 rodičů žáků školy (zapojených do projektu Lepší start) a 3 rodiče budoucích prvňáčků. 

Besedu zajišťovala školní psycholožka Mgr. Michaela Bosáková, která rodičům poskytla 

praktické rady, jak pracovat s dětmi s poruchami učení, jak jim pomáhat v přípravě na výuku, 

jak se žáky procvičovat dané učivo… Paní psycholožka se zaměřila především na 

matematiku, ale zmínila se i o ostatních předmětech. 

V 17:00 se žáci spolu s organizátory přesunuli do školní jídelny, kde pro ně bylo přichystáno 

malé občerstvení. Ve školní jídelně byly pro žáky připraveny stolní hry. Postupně se k žákům 

přidávali i jejich zákonní zástupci, kteří se zúčastnili besedy se školní psycholožkou  či 

rodiče, kteří doprovázeli své děti ze školní akce domů. 

Na závěr proběhlo krátké zhodnocení akce, všichni žáci obdrželi pamětní list a odznáček 

vyrobený speciálně pro tuto akci, zákonní zástupci obdrželi letáček s odkazy na bezplatné 
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programy určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou volně přístupné 

na internetu. 

Poděkování patří učitelkám, které akci zajišťovaly: paní učitelce Tereze Petrákové, paní 

učitelce Jarmile Havlíčkové, paní učitelce Pavle Müllerové a paní učitelce Lence Zemánkové. 

Na realizaci akce se podílely rovněž ředitelka školy Karin Petrželková a zástupkyně ředitelky 

Marie Šimáčková. 

Další modul Aktivního odpoledne se uskuteční 16. 5. 2014 a bude zaměřený na tělesnou 

výchovu.  
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