
Seznam projektů, které jsou uvedeny v Katalogu projektů 
v publikaci Kubínová, 2002 
 
V následujícím seznamu jsou uvedeny názvy všech projektů s matematickou tématikou, 
které jsme od roku 1990 se žáky v přímém vyučování realizovali. Označené projekty jsou 
v publikaci Kubínová, 2002 podrobněji popsány. 
 
Matematické projekty  Interdisciplinární projekty 

M.01 Čísla jdou za sebou   I.01 Budou volby  
M.02 Čísla se představují   I.02 Co nám chybí na sídlišti  

I.03 Čísla a číslice  M.03 Čtvercovky aneb  
Cesta vede k Pythagorovi 

x  
I.04 Dům mých snů x 

M.04 Figurální čísla   I.05 Energie pro všechny x 
M.05 Grafy a diagramy   I.06 Jak počítali naši předkové  
M.06 Hledá se číslo x 
M.07 Jak vypočítat číslo π  

 I.07 Jak vznikl kalendář, jak se 
měří čas 

 

M.08 Jack London a jeho psi x  I.08 Jaká je ta naše škola x 
I.09 Je dobré být pojištěn  M.09 Jen některé trojúhelníky 

jsou pravoúhlé 
x  

I.10 Každý má své číslo  
M.10 Co říkají grafy x  I.11 Matematický kalendář x 
M.11 Když se dva rovnají …  
M.12 Krabicování  

 I.12 Matematika na cestách I 
(jízdní grafy) 

x 

M.13 Obrazce v zrcadle  
M.14 Matematické stroje  

 I.13 Matematika na cestách II 
(cestujeme) 

 

M.15 Modelujeme tělesa  I.14 Město budoucnosti  
M.16 Origami a souměrnosti  

 
I.15 Místo, kde každý den žiji  

M.17 Origami a podobnost   I.16 Napíšu ti učebnici  
M.18 Počítáme jako staří … 

(Egypťané, Číňané) 
x  I.17 Pepík Náš aneb  

Jaká je ta naše třída 
x 

M.19 Počítáme jinak   I.18 Počítací stroje  
M.20 Pravidelné mnohostěny   I.19 Smog na dálnici x 

I.20 Spoříme …  M.21 Připravujeme se  
na přijímací zkoušky 

  
I.21 Stavíme …  

M.22 Pythagorova věta I - III x  I.22 Stavíme školní hřiště  
I.23 Teče voda, teče … x M.23 Součtové pyramidy a 

součtové hrozny 
  

I.24 Ti, co dělají matematiku  
M.24 Šťastná čísla x  I.25 Ti, co používají matematiku  
M.25 Triádia   I.26 Tady auta nejezdí x 
M.26 V pravidelnosti je krása   I.27 U nás doma, v mém pokoji  
M.27 Vzorce jinak   I.28 Žijeme zdravě x 
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