
  



  

Při prvním spuštění se zvolí nová hra 

Při každém dalším spuštění již žák zvolí nahrát hru a zadá svůj soubor a vlastní 
heslo.



  

Na začátku žák vyplní přihlašovací údaje. Především jméno a příjmení. A hlavně 
SOUBOR – 8 znaků bez diakritiky. Na název souboru bude dotázán při příštím 
spuštění programu. Je vhodné mít první dva znaky společné pro celou třídu, 

následované příjmením bez diakritiky. Dále si každý žák zvolí vlastní HESLO, aby 
se předešlo případnému zneužití přihlašovacího souboru. Pod tímto souborem a 
heslem se bude žák přihlašovat do programu po celou dobu školní docházky. Do 

tohoto souboru se ukládají informace o počtu správně i špatně vyřešených příkladů 
a další údaje. 



  

Kliknutím  myši  je možné zvolit 
pozadí. 

Najetím myši do těchto míst se rozbalí paleta barev. Kliknutím 
se zvolí barva pravého sloupce (záložky a možnosti) a písma 
použitého při zadávání příkladů. Dvojklikem se nastaví  barva 

levého sloupce (jméno, skóre, ...) . 



  

Je možné zvolit jednu ze tří 
záložek ( a, b nebo c ) a v ní 

zvolit požadovanou látku 
(každá záložka má 20 

možností)

V závorce je uvedena dosažená úroveň dané 
látky např. Výraz s proměnnou – pátá úroveň



  

záložka b) + ukázka jiného 
pozadí



  A do třetice c)

Nově ve verzi VESMAT 4
kliknutím zde (na skóre) můžete zvyšovat

úroveň osobního růstu a později vybudovat 
vědeckou laboratoř v sektoru kosmické lodi. 



  

Například lomené výrazy ze záložky c. 
Zde můžeme vybrat ze 4 možností.

Násobení a dělení lomených výrazů 
a další (složitější) příklady jsou v možnosti 

Lomené výrazy 2 – opět záložka c) 



  

Začíná se velmi 
snadnými příklady 

(4. příklad z první sady)

Ze začátku je většinou možné počítat zpaměti. 
Těžší příklady je však nutné počítat na papír či 

do sešitu a do počítače pouze zapsat výsledek !



  

24. příklad ze 3. sady + ukázka jiné 
barvy písma

Kliknutím zde  během počítání je 
možné vybrat jinou sadu příkladů 

Kliknutím na číslo úrovně (v tomto 
případě 5.) se Lomené výrazy 

opustí 

Počet správně 
vyřešených 
příkladů ze 
všech sad 
lomených 
výrazů. 

Počet chyb



  

Chyba, oprav se ! V této 
sadě jsou i dost těžké 

příklady ...

Kolik příkladů obsahuje možnost 
Lomené výrazy  (a nejen Lomené 

výrazy) se dozvíte za chvíli.



  

Pyramida – celá čísla (záložka c)

Číslo úrovně. 
Kliknutím zde ukončíte 

řešení příkladů a 
můžete si vybrat něco 

jiného.

Kliknutím zde se spustí 
výuková část programu.

Výuková část není zatím 
zcela dodělána a u 
některých příkladů 
kliknutí nefunguje. 



  

Při správně 
vypočítaném 

příkladu se zelený 
ukazatel posune 

vpravo a při chybě 
vlevo. Podaří-li se 
počítat tak, aby byl 

ukazatel celý zelený, 
spustí se hra – let do 

vzdálených končin 
vesmíru ... 

Kliknutím zde můžete vybrat jiný typ 
slovních úloh (např. o směsích či o 

pohybu)



  

Žáci postupně získávají nové zbraně 
a pomocné systémy (čím lépe kdo 
počítá, tím lepší vybavení získá)

Například multiplikátor násobí počet 
bodů získaných za zasažený 

paprsek dvěma

Každý zasažený paprsek zvýší 
dosažené skóre. Čím vyšší úspěšnost v 

řešení příkladů, tím více bodů za 
zasažení paprsku

Žáci se mohou seznámit s historií 
poznávání vesmíru či podniknout 

výpravu do nitra hmoty …
(viz. dále)



  

Kosmická loď se ovládá 
numerickou klávesnicí. Pozor na 

setrvačnost !!!!

Cílem je sbírat paprsky
(červený je za více bodů ...)

Dobří počtáři brzy získají nové zbraně a 
navigační a pomocné systémy

Dosažené skóre. Čím vyšší 
skóre, tím lépe ...

Přestože hra trvá ani ne půl minuty 
(ve vyšších úrovních o trochu déle), 
je pro žáky dostatečně motivující. 



  

Ve hře se vše odvíjí od skóre (a skóre se odvíjí 
od toho, jak dobře žák počítá).

Čím vyšší skóre, tím vyšší hodnost : 
„Velitel obranného modulu“



  

Postupně se dozvíte informace o celé Sluneční 
soustavě.



  



  

Ještě nekončíme !

Informace o programu :
Ladislav Kořan
lalca@email.cz
www.vesmat.cz
tel. 777 255 443

mailto:lalca@email.cz
http://www.vesmat.cz/


  

Záložka a) 

Na tyto informace se také 
proklikáte  v programu : 

INFO → Informace o 
programu → VESMAT

Každá úroveň obsahuje 
nepřeberné množství příkladů.

(Není-li uveden počet příkladů či 
úloh). Do další úrovně žák postoupí 

při vyřešení přibližně dvaceti 
příkladů (záleží na obtížnosti látky) 



  



  



  

S přibývajícím skóre se žák seznamuje 
s významnými učenci ... 



  

... historie vědy 
(pro zájemce)   

Kliknutím na 
nadpis se 

obrazovka opustí 
(to platí v celém 

programu)   



  

Výprava do mikrokosmu. 



  

S přibývajícím skóre přibývají i 
BONUSOVÉ otázky. 

Bonusové otázky na sebe navazují a je 
nutné vyhledat důležité údaje v již 

vyřešených otázkách. Tyto otázky většinou 
nesouvisí přímo s probíranou látkou, ale 
slouží spíše k procvičení „propojování“ 

různých znalostí a dovedností.  Zároveň 
mohou být motivací pro učení ještě 

neprobírané látky (pro ty žáky, kteří jsou 
dostatečně zdatní).

Tyto otázky se vyplatí 
řešit, neboť ...



  

Vyřešením celé sady bonusových 
otázek získá žák novou zbraň či jiného 

pomocníka ! 

Jako v celém programu i zde platí, že 
na začátku jsou úlohy velmi snadné, 

ovšem ke konci sady již poměrně 
náročné.



  

Nově ve verzi VESMAT 4
kliknutím zde (na skóre) můžete zvyšovat

úroveň osobního růstu a později vybudovat vědeckou 
laboratoř v sektoru kosmické lodi. 



  

Kliknutím na skóre na hlavní obrazovce se 
dostanete sem. 

Obrazovku opustíte opět kliknutím na skóre.
Oč zde kráčí se dozvíte na následujícím 

snímku.
Kliknutím na Start se 

můžete začít přihlašovat do 
různých kurzů (viz další 

snímek)
Momentálně není možné, 
neboť počet kliknutí = 0 

Pozor ! Počet kliknutí na 
tlačítko je omezen. 

2 nová kliknutí získáš dalším 
letem do vesmíru !



  

nápověda

Je možné se přihlásit do kurzu za 150 EP 
nebo intenzivní za 300 EP. Intenzivní trvá jen 

5 kol (kolo = let kosmickou lodí)

Převede 200 bodů skóre na 
200 EP (platidlo na kosmické 

lodi Euklides)

Po dokončení kurzu získáš 
150 bodů. 

Čím více bodů, tím vyšší 
stupeň osobního růstu



  

Je velmi důležité dělat kurzy odborné přípravy 
a specializací (jsou za více bodů a jsou nutné 

k výstavbě sektoru kosmické lodi)

Kliknutím zjistíte, co je 
třeba počítat, aby bylo 

možné se do kurzu 
přihlásit. Dvojklikem 
zjistíte i další úroveň

Pro přihlášení do kurzu : 
2.stupeň odborné přípravy 
ještě schází Přirozená čísla 

2,3 atd .. Dělení a 
zaokrouhlování je splněno.



  

Kliknutím zde 
můžete začít 

budovat  fyzikální 
laboratoř !

Dosažením 5. 
úrovně osobního 

růstu můžete 
začít převádět 

skóre na 
materiálně 
technické 

zajištění (MTZ) 
nutné ke stavbě 

laboratoře 



  

Zde musíš 
vybudovat vše 

potřebné pro chod 
laboratoře : 
zásobníky 

vzduchu, potravin, 
akumulátor 

energie, kajuty 
nejen pro vědce ...



  



  

kajuta

Akumulátor energie 
– musí být 

vybudován jako 
první

Ke zprovoznění 
laboratoře 

je ještě 
hodně daleko ...

Z této prezentace se může zdát, že se v programu pouze hraje a na počítání není čas. 
Tak to ovšem vůbec není .... 

Veškeré „hraní“ zabere asi tolik času jako zápis do třídnice a vyslechnutí omluv (co kdo 
proč nemá a kdy chyběl), ale je pro žáky dostatečně motivující ! Nehledě na to, že i při 

„stavbě sektoru“ žáci musí dobře počítat a uplatňovat svoje znalosti matematiky i fyziky. 



  

Lepší žáci opustí Sluneční soustavu. A zjistí co je to 
pulsar, neutronová hvězda, černá díra, galaxie ..  



  

Někteří stisknou tlačítko „Chci se dozvědět více“

Kliknutím 
na nadpis 

se 
program 
ukončí



  

Děkuji za Váš čas.
Budu rád, budete-li mne kontaktovat :

Ing. Ladislav Kořan
tel. : 777 255 443
lalca@email.cz
www.vesmat.cz

Je možné domluvit prezentaci 
programu přímo u Vás ve škole.

Přeji hezký den :)

mailto:lalca@email.cz
http://www.vesmat.cz/

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38

