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Novotná Klára 
Vlašínová Irena 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
4. ročník 

 
 
 

Scénář na hodinu matematiky 10. 11. 2010 

Třída:  4. 

Počet žáků: +/- 25 

Cíl: 

- procvičení šipkového zápisu a konstrukcí ve čtvercové síti 

 žák bude schopen dle konstrukce (ve čtvercové síti) vytvořit šipkový zápis 

 žák bude schopen dle šipkového zápisu sestrojit konstrukci (ve čtvercové síti) 
- seznámení žáků se znaky rovnoramenných trojúhelníků 

 
 Průběh hodiny: 

1. Vybavování si trojúhelníků kolem nás 
2. Zjištění, zda děti ovládají šipkový zápis, 
3. Otázky na typy trojúhelníků + znaky rovnoramenného trojúhelníku 
4. Skupinová práce + urči, zda se v úloze jedná o rovnoramenný trojúhelník  
5. Tvorba vlastní úlohy na rovnoramenné trojúhelníky 

1) Úvod/motivace 

/10 min./ 

 Napsat co nejvíce předmětů ve tvaru trojúhelníku 

/5 min. / (i s vyhodnocením)  

Pomůcky: papír, nebo pracovní sešit, psací potřeby 

Zadání: Napiš co nejvíce předmětů, které jsou ve tvaru trojúhelníku.  

/2 min./ 

- možné odpovědi: 

dopravní značky (Dej přednost v jízdě, Křižovatka s vedlejší komunikací, výstražné) 

výstražný trojúhelník (povinná výbava auta) 

pravítka (trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník) 

potraviny (tavené sýry - trojúhelníčky, nálepka na sýru, sušenky trojhránky, kousek pizzy) 

přeložený ubrousek, přívěsky na klíče... 

 



         

 

Vyhodnocení: Kdo má 20 předmětů? Kdo víc? Míň? Kdo doplní? 

Vysvětlení, pokud by měl někdo nějakou chybu, pochvala. 

 

 Šipkový zápis:  

/ 8 min./  

- zjištění, zda ho žáci ovládají, zda jsou s ním schopni pracovat (ilustrační příklad na 
tabuli - dle konstrukce (trojúhelníku na tabuli) žáci vytvoří šipkový zápis, 
popř..vysvětlení. 

ABCA 

- na tabuli bude pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník 

- seznámení se znaky rovnoramenného trojúhelníku 

Otázky:  Co nám můžete povědět o tomto trojúhelníku?  

(Chceme docílit, aby děti přišly na to, že mají dvě strany troj. stejně dlouhé,) 

  

2) Hlavní část hodiny: 

 Skupinová práce:   

/15 - 20 min./ 

Pomůcky: čtvercová síť, žluté – zelené lístečky, potřeby 

 instrukce a pokyny k průběhu, rozdělení do skupin, práce žáků, kontrola 

  učitelka (U) vysvětlí žákům pravidla následující činnosti, poté žáky rozdělíme na 2 
velké skupiny (zelení, žlutí) a v rámci těchto skupin dojde ještě k rozdělení do trojic (4 
skupinky od každé barvy)  

 každá trojice dostane jeden list se čtvercovou sítí na zaznamenávání řešení úloh - na 
listu je zároveň označení skupinky (Žlutí 1, 2, 3,4;  Zelení 1, 2..) 
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Průběh:  

- na zemi, na lavicích, parapetu budou barevné a očíslované lístky se zadáním úloh 

- zelení budou řešit úlohy ze zelených lístků, žlutí ze žlutých 

- na řešení úlohy bude stanoven časový limit, po signálu se celá skupinka posune 
k další úloze (něco jako kruhový trénink při TV) 

- úlohy obou skupin budou totožné - jedna skupina bude mít v zadání šipkový zápis 
úlohy a dle něj sestrojí trojúhelník, druhá skupina vytvoří šipkový zápis 
odpovídající trojúhelníku v zadání.  

- zadání Žl, je tedy řešením, pro Z a naopak. Kontrola proběhne řízeně - skupinky 
jedné barvy si zkontrolují svá řešení se zadáním úloh pro skupinky druhé barvy. 

Příklady: 

1.  ABCA 

2.  ABCA 

3.  ABCA 

4.  ABCA 

(5.  ABCA) 

 

Otázky:  Jaké trojúhelníky máme na papíru? Je některý z trojúhelníků rovnoramenný? 
(Můžeme poukázat  na výše uvedeném šipkovém zápise, zdůrazníme znaky: Rovnoramenný 
trojúhelník má dvě strany stejně dlouhé - ukážeme na čtvercové síti/v šipkovém zápisu - 
obdobná cesta.)  

3) Závěr: 

/ 10 min./ 

Tvorba vlastních úloh 

Instrukce:  

- zkuste vymyslet úlohu na rovnoramenný trojúhelník tak, aby odpovídal šipkový zápis i 
narýsovaný útvar 

- vezměte si pomocný papír nebo stíratelnou tabulku, poté přepište do čtvercové sítě 

- žáci dostanou papír (A5) se čtvercovou sítí, na jednu stranu napíší zadání své vlastní 
úlohy, na druhou stranu řešení této úlohy.  

- tuto úlohu nechají na svém místě, přesunou se na sousedovo místo - budou řešit jeho 
úlohu, porovnají s řešením autora úlohy. 

- kdo bude hotov, pokyn, ať si sednou do lavic a položí vše na stůl 

- zeptáme se, jestli úlohy jsou v pořádku, v případě nesrovnalostí zjistí, kdo udělal 
chybu  a nahlásí, zda řešitel, či zadavatel úlohy má vše v pořádku 

- (U) si nakonec tyto úlohy od žáků vyberou 


