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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

HRDĚJOVICE Potřebuješ vyřešit
složitý příklad a nevíš jak na to? To
se často stává, tak si ho namaluj,
nebo si vymysli vlastní postup, kte-
rý ti bude vyhovovat. Tak by se dal
shrnout do dvou vět úvod pracovní-
ho sešitu matematiky, jehož autor-
kou je Marcela Sládková z Hrdějo-
vic u Českých Budějovic.
Svým žákům při hodinách doučo-

vání dokazuje, že i matematika je
věda, která se dá snadno pochopit.
„Působím ve dvou školách, v Hrdějo-
vicích a Borku a pracuji s dětmi v ob-
lasti volnočasových aktivit. Před co-
videm jsem vedla v odpoledních ho-
dinách tvořivé dílny, hry a hlavola-
my a kroužekmatematiky. Právě při
něm jsem začala hledat způsob, jak
pomoci dětem, aby se matematiky
nebály,“ popisuje 61letá Marcela
Sládková s tím, že v době pandemie
doučuje matematiku soukromě on-
line, ale až to bude možné, ráda by
se k práci ve školách vrátila.
Nejdříve začala doučovat páťáky,

které mimo jiné připravovala na
přijímací zkoušky na osmiletá gym-
názia. „Pracovali jsme s ukázkový-
mi testy budějovických gymnázií.
Tehdy jsem ale zjistila, že například
na začátku páté třídy je problém
test vyřešit kompletně, protože dě-
ti neznaly učivo celého ročníku,
což už testy předpokládaly. Začala
jsem si proto psát vlastní materiály.
Nejdříve to byly přípravy, pak jsem

je dětem dávala jako pracovní lis-
ty,“ vysvětluje žena, jejíž učební
metody cílí na logické myšlení,
představivost a na to, aby se děti ne-
učily postupy zpaměti.
„Říkám žákům, že je úplně nor-

mální, když si přečtou příklad a ne-
vědí, jak ho vyřešit. Zapisujeme si
je, malujeme, aby pochopily nejdří-
ve zadání a následně hledaly řešení.
Když je potřeba, vytváříme si i myš-
lenkové mapy,“ říká Sládková.

Nejstarší studentce bylo padesát
Postupně aktivity rozšířila i na
čtvrťáky a pak se na ni začaly obra-
cet naopak rodiče dětí z druhého
stupně, a tak začala do tajůmatema-
tiky zasvěcovat také starší školáky.
Nakonec se přidali i středoškoláci.
Dnes každý den matematiku probí-
rá zhruba se šesti žáky. Nechává
jim čas, diskutuje s nimi o tom, jest-
li jsou jejich úvahy správné, a výsle-
dek, k němuž došly, reálný.
„Mojí nejstarší studentkou byla

padesátiletá paní, která se připravo-
vala namaturitu. V době, kdy konči-
la základní školu, se nedostala na
střední, a tak se vyučila a doděláva-
la si po letech nástavbu v maturit-
ním oboru podnikání. Chodila ke
mně po celou dobu studia. Než do-
šla k maturitě, narodila se jí dvě
vnoučata a neměla na nic čas. Pří-
klad, kterému nerozuměla, jsem jí
rozkreslila, naučila se to a byla

schopná podle základu vypracovat
obdobné úlohy. Když úspěšně od-
maturovala, udělala mi velkou ra-
dost,“ usmívá se Sládková, která
není původním povoláním peda-
gožka, jak by se mohlo na první po-
hled zdát, ale inženýrka ekonomie.
Loni přišla na nápad vytvořit

z pracovních listů rovnou celý se-
šit. A od myšlenky už nebylo dale-
ko k činu. První vydala na vlastní
náklady a od září s ním se žáky pra-
cuje. Na 52 stranách jsou ukázky ře-
šení různých logických úloh. „A to
včetně rad, jak si je namalovat. Na
začátku hodiny vždy vyřešíme spo-
lečně jeden příklad a celá kapitola
pak obsahuje obdobné úlohy, které
si děti vypočítají svým způsobem,“
podotýká Sládková.
A dodává, že v hlavěmá nápad na

dalších šest pracovních sešitů. „Le-
tos jsem zjistila, že největší pro-
blém mají žáci s rovnicemi. Jeden
z nich by se tedy mohl věnovat od
začátku jen jim. Když rovnice řeší-
me, dáváme s dětmi všechno na
houpačku a ta musí zůstat v rovno-
váze. Tak si to dovedou snáze před-
stavit,“ přibližuje postup výuky.
Zájemci si mohou pracovní sešit

s názvemMalovanámatematika, Lo-
gické úlohy a jak je řešit nejen u při-
jímacích zkoušek, objednat za cenu
130 korun na e-mailové adresemalo-
vana.matematika @seznam.cz.
—Monika Prokýšková

STRAKONICE Řada místností stře-
dověkého hradu má novou podla-
hu a za sklem svítících vitrín vynika-
jí unikátní exponáty. Už nyní byMu-
zeum středního Pootaví, které v his-
torickém sídle Bavorů ze Strakonic
sídlí, mohlo bez obav přivítat první
návštěvníky. „Bohužel nám tu ale
chybí dodělat část expozic, ještě
musíme chvíli počkat,“ vysvětluje
při prohlídce připravovaných vý-
stav muzea jeho ředitelka Ivana Ří-
hová.
Po třech a půl letech rekonstruk-

ce se lidem otevře až 1. dubna, což
je o devětměsíců později, než se pů-
vodně plánovalo. Návštěvníci ale
uvidí pětici hlavních expozic, které
jsou s historií regionu i samotných
Strakonic velmi úzce spjaté. Chybět
nebude například textilní výroba,
loutkářská tradice nebo výroba
zbraní. „Největší důraz jsme ale po-
chopitelně kladli na dudáctví, které
máme už nyní kompletně připrave-
né,“ hlásí Říhová.
Nová expozice věnovaná tradiční-

mu hudebnímu řemeslu na Strako-
nicku je nyní rozdělená do tří míst-
ností. K vidění v nich bude přibliž-
ně stovka exponátů jak z Čech, tak
ze zahraničí. Zájemci budou mít
také možnost si pomocí sluchátek
poslechnout celou řadu nahrávek
s dudami.
„Prvnímístnost jsme věnovali his-

torickým dudám, to znamená, že
jsou to většinou rekonstrukce ná-
strojů dle dobových vyobrazení.
Jsou tam ale i originální kusy z pře-
lomu 18. a 19. století, například tak-
zvané bzíkalky, což byly české de-
chové dudy,“ popisuje expozici et-

nografka muzea Irena Novotná
s tím, že k vidění tu jsou také unikát-
ní čtyřhlasé dudy, kterým se říká
moldánky.
Větší místnost představuje zahra-

niční nástroje a odkazuje tak kmezi-
národnímu dudáckému festivalu,
který se ve Strakonicích koná kaž-
dé dva roky už od roku 1967. Sou-
částí expozice jsou exempláře na-
příklad z Balkánu, Velké Británie,
ale také z kavkazských zemí nebo
z Austrálie. „V poslední části vysta-
vujeme české dudy, hlavně ty z jiho-
západních Čech. Část výstavy věnu-
jeme také představitelům součas-
ných tvůrců dud,“ doplňuje Novot-
ná podrobnosti.

Nové logo i webové stránky
Muzeum představuje v několika
místnostech slávu strakonického
podniku ČZ, zejména pak její pro-
dukce vyhlášených motocyklů.
V expozici je k vidění hned několik
historických strojů, na nichž před-
ní čeští jezdci získávali na domá-
cích i zahraničních závodech cenná
vítězství. Vedle nich stojí také kla-
sické modely jako ČZ 175 nebo skú-
tr ČZ 175/501 přezdívaný „prase“,
který firma vyráběla na přelomu
50. a 60. let.
Současně s prezentací novinek

uvnitř výstavních místností ukáza-
lo vedení muzea také své nové
logo, jež odkazuje na gotickou věž
Rumpál, která je ikonickou součás-
tí hradu. „Řada obloučků předsta-
vuje nosníky ochozu Rumpálu, cel-
kově je logo vyvedené v červené
barvě,“ popisuje vedoucí oddělení
odborných pracovníků muzea Ro-
bert Malota. Jednotný styl také
nově platí pro grafickou značku ne-
dalekého Hoslovického mlýna. Ve-
dle toho používá muzeum také
nové webové stránky.

Veškeré úpravy a rekonstrukce
začaly už v létě roku 2017 aměly pů-
vodně stát okolo 120 milionů ko-
run. Devadesát procent z celkové
částky měla pokrýt podpora z Ev-
ropské unie a desetinu Jihočeský
kraj. „Nakonec ale celá akce stála
přibližně o dvacet milionů více.
I kvůli koronaviru jsme museli část
prací odsouvat a negativně se u nás
projevuje i zdražování materiálů,
s níž jsme původně nepočítali,“
říká ředitelka muzea Říhová.
Stavební zásah potřebovaly nej-

víc rozvody elektřiny, vody i kanali-
zace a špatná byla i statika v celém
muzeu. „Bohužel se ukázalo i napa-

dení některých dřevěných částí
dřevomorkou a dalšími houbami.
Téměř všechna záhlaví původních
trámů byla uhnilá, krov se musel
na mnoha místech nastavovat.
Bylo také nutné odstranit veškeré
novotvary, sádrokartonové příčky
nebo palubkové stropy,“ jmenuje
Říhová.
Zcela nové je v některých částech

budovy podlahové topení, díky ně-
muž může být muzeum konečně
v provozu po celý rok. Novou podo-
bu dostaly také skladovací prosto-
ry, které nyní budou sloužit jako
sály pro přednášky, výstavy nebo
vzdělávací programy. Rekonstruk-

ce se dočkaly také toalety a nová je
i relaxační zóna. Každá z expozic
navíc nabízí dětský koutek.
Stále však zbývá doladit některé

detaily, jež se týkají především jed-
notlivých výstav. „Musíme doplnit
podklady do dotykových obrazo-
vek a také nám chybí doinstalovat
část sbírkových předmětů do vitrín
i prostoru. Na konci února bychom
pak měli mít hotové i lištové nasví-
cení bodovými světly,“ doplňuje Ří-
hová. „Jedna etapamuzea tím skon-
čí a my od dubna budeme psát tu
další. Už semoc těším, až přivítáme
první návštěvníky,“ neskrývá
nadšení.

Matematiku děti učí pomocí malování

Michal Bělský
redaktor MF DNES

Fezko Ve Strakonicíchmá tradici
i textilní výroba.

MotocyklyV expozici věnované firměČZ jsou k vidění historické závodní
stroje i klasickémodely jakoČZ 175 nebo skútr ČZ 175/501.

DudyNová expozice věnovaná tradičnímu hudebnímu řemeslu na Strakonicku je nyní rozdělená do tří místností. 3x foto: Petr Lundák,MAFRA

S pracovním sešitemMarcela Slád-
ková učí děti hravou formou.
Foto: Archiv JVTP, Petr Zikmund

Tahákem
muzea bude
expozice dud

Nedabyle

Hledá se řidič, jenž
zabil chodce a ujel,
odměna je 100 tisíc
Policisté žádají o pomoc svědky,
kteří by mohli přispět k objasnění
tragické nehody z letošního 2. led-
na. U obce Nedabyle na Českobudě-
jovicku projíždějící vozidlo srazilo
muže, jenž na místě zemřel. Řidič
od nehody ujel. Na lince 158 přivíta-
jí policisté jakékoli informace k té-
to nehodě. Rodina oběti nabízí
100 tisíc korun tomu, kdo první
uvede Policii ČR informace proka-
zatelně vedoucí k dopadení pacha-
tele a ten bude na základě této in-
formace dopaden. (khr)
o nehodě více čtěte

na budejovice.idnes.cz

Písek

Vykrádal chaty
a drážní domky
Policisté chytili 58letého recidivis-
tu, který loni v prosinci vykradl
šest chat v oblasti Zátavského mos-
tu v katastru obcí Hradiště u Písku
i Kestřany a čtyři drážní domky
v katastru obcí Smetanova Lhota,
Vráž a Borečnice. Celková škoda je
200 tisíc korun. Muž byl v minulos-
ti za majetkovou trestnou činnost
odsouzen. (khr)

ČeskéBudějovice

O svatbu v den
plný dvojek je
velký zájem
Už od loňského podzimu si snou-
benci v Budějovicích zamlouvají
svatby na 22. 2. 2022, tedy na ter-
mín plný dvojek. Podle matrikářek
je na něj aktuálně zamluvených dva-
náct obřadů. Nejstaršímu ženichovi
je 58 a nejmladší nevěstě 27 let. Pro
srovnání v sobotu 22. 2. 2020 bylo
pouze pět svateb a jedno re-
gistrované partnerství. K nejoblíbe-
nějšímměsícům pro uzavření sňat-
ku tradičně patří červen až září, ale
v poslední době i ty jarní. (mrk)

Jižní Čechy

Zemědělci
blokovali dopravu
Desítky traktorů a nákladních aut
se včera v jižních Čechách zapojily
do protestu zemědělských podni-
ků proti změnám v nastavení dota-
cí. Ze Strakonic do Vodňan vyjelo
téměř 40 vozidel po hlavním tahu
I/20 na Budějovice. Balík slámy za-
pálili zemědělci na táborském letiš-
ti. Dopravu omezovali i na Jindři-
chohradecku a Písecku. Na Česko-
budějovicku oficiální protesty ne-
byly, ale provoz po poledni brzdil
traktor u Dasného. (ČTK)

Rekonstrukce
strakonického
muzea vyšla
na 140 milionů
korun. Práce
začaly v roce
2017 a kvůli
pandemii
se protáhly
o devět měsíců.

Seriál
Startupy na jihu Čech

Jihočeská MF DNES připravila
nový seriál o zajímavých lidech z re-
gionu a jejich projektech, které jsou
inovativní, mají originální technolo-
gii či jinak řeší nejrůznější proble-
matiku. Představíme startující pro-
jekty z oblasti technologií, potravin,
zdraví či obnovy energií. Velká část
těchto lidí spolupracuje s Jihočes-
kým vědeckotechnickým parkem
a účastnila se soutěže Jihoczech.
8. díl: Malovaná matematika


