
 

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 

Srdečně Vás zveme na workshop 

„Nová expozice MatematikUM“ 

Lektor: Mgr. Petr Desenský 

 
Kdy: v úterý 30. srpna 2022 od 10 do 12 hodin 

Kde: IQLANDIA – expozice MatematikUM (sraz u pokladen) 
 
 

 
 

Nová expozice MatematikUm, vznikla za podpory projektu Naplňování krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282. V 

rámci workshopu se učitelé dozví, jak využít expozici v rámci výuky na druhém stupni ZŠ. 

Představíme možnosti, jak expozici navštívit se svou třídou zdarma a jakým způsobem se s 

dětmi v rámci prohlídky pracuje. V rámci metodického centra budete mít možnost, seznámit 

se s jednotlivými exponáty společně s didaktikem z IQLANDIE a dozvědět se, jak vyučovat 

matematiku zábavnou formou. Dozvíte se, jak přiblížit matematiku žákům i mimo školu, a že 

její hlubší pochopení pomáhá lépe chápat a objevovat svět kolem nás. Zcela určitě si odnesete 

pracovní listy i praktické tipy výuky matematiky do svých hodin. 

 
Zájemce o účast prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na adrese: 

https://forms.office.com/r/5zQqndsy2A 
 

Seminář je pro všechny zájemce zdarma, občerstvení zajištěno.  
Po absolvování obdržíte certifikát. 

 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Dušková, manažer aktivit projektu NAKAP LK II, 
petra.duskova@kraj-lbc.cz, tel. +420485226143  
 

Těšíme se na viděnou! 
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