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Využitie ICT v matematike   tablet 

   program GeoGebra 

   MS Excel 
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Matematická gramotnosť    v 21. storočí po novom 

   Hejného metóda 

   možnosti zatraktívnenia výuky 

Finančná gramotnosť    ako na to... 

   projekty 

   tabuľkovanie s tabletom 
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Václav 

FIŠER 

Zdeněk 

HETEŠ 
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Na námestí  

v Trutnove 
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Adrpašsko- Teplické  

skaly 
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Sněžku 1602 m n.m.  
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Prechádzka  

v korunách 

stromov  



 ...vždy pracovne... 
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 Ďakujem za pozornosť! 
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