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Didaktika matematiky s praxí II.  

Téma: Římské číslice – výklad nové látky; slovní úlohy - opakování 

 

1. EVOKACE (3 min) 

Napíšeme na tabuli několik římských číslic – odkryjeme je až po začátku hodiny. Ptáme se žáků: 

„Co jsme to tady napsaly?“... „Jak se jmenují číslice, které dnes běžně používáme?“ (arabské – 

vymysleli je Indové, ale k nám je přinesli Arabové). Vyzveme žáky, aby si zkusili vzpomenout, 

jestli se setkali ve svém okolí s římskými čísly – a kde. Jejich nápady zaznamenáme na tabuli.  

 

2. MANIPULACE S DŘÍVKY (8 – 10 min) 

Každý žák dostane cca 5 dřívek (špejlí). 

Napíšeme na tabuli římské číslice I, V, X – ptáme se žáků, co to znamená, popř. vysvětlíme. Žáci 

si všechny tři římské číslice vymodelují z dřívek. Dále se ptáme: „Jak uděláte 2, 3, 4...?“. 

Pokaždé provedeme kontrolu (napsat na tabuli), aby žáci věděli, jak mají jednotlivé číslice 

vypadat. 

(U 2 a 3 pravděpodobně nenastane problém. Větší pozornost bude potřeba věnovat 4, kterou 

možná žáci znázorní jako IIII. Seznámíme je se správným tvarem. Žáci budou vyzváni, aby 

vytvořili 6 – tvary 4 a 6 záměrně umístíme vedle sebe, o něco později ještě přidáme tvary 9 a 11. 

Snažíme se vést žáky, aby sami určili pravidlo pro vytváření těchto číslic (IV – VI; IX – XI). 

 

3. MINIDIKTÁT (2 min) 

Nadiktujeme žákům cca 6 arabských číslic, jejich úkolem bude doplnit k nim římské číslice 

(individuální práce). Římské číslice budou pro kontrolu napsány na tabuli.  

 

4. ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (pomocí karet s římskými čísly) (3 – 5 min) 

Každý žák dostane kartičku, na níž bude buď arabská, nebo římská číslice. Úkolem žáků bude 



„najít se“ - tak, aby číslice na jejich kartičkách měly stejnou hodnotu. Ovšem nebudou vznikat 

pouze dvojice, stejná hodnota číslic bude na čtyřech kartičkách – což žáci zjistí až v průběhu 

činnosti. (Čtveřice se nám lépe hodí pro následující aktivitu.) 

 

5. SLOVNÍ ÚLOHY (zbytek hodiny) 

Čtveřice, které žáci utvořili v předchozí aktivitě, si od nás vylosují jednu kartičku s arabským 

číslem. Jejich úkolem pak bude najít kartičku, kde bude římská číslice se stejnou hodnotou 

(kartičky rozmístěné po třídě). Z druhé strany každé karty bude jedno z témat – doprava, 

obchod, škola, prázdniny, Vánoce, zvířata. 

Skupiny vytvoří slovní úlohu na své (dané) téma, vyřeší ji a odprezentují jedné z nás.  

Na závěr alespoň některé skupiny odprezentují svou úlohu celé třídě.   

Zdůrazníme (napíšeme na tabuli) kritéria pro tvorbu slovní úlohy: 

 objeví se v ní max. 2 početní operace 

 pokud žáci užijí násobení/dělení, tak pouze jednociferným číslem 

 skupina je zodpovědná za to, že je každý její člen schopen o úloze mluvit, rozumí jí, 

dokáže úlohu odprezentovat 

 

Pro rychlíky (kteří dříve dokončí slovní úlohu): 

Vytvořit slovní úlohu, kde se objeví římské číslice.  

Vyřešit 42/15 v učebnici. 

 

Záloha (pro celou třídu): 

Třídu rozdělíme na poloviny. Jedna půlka zůstane v lavicích, druhá si stoupne před tabuli. Každý 

žák dostane kartičku s římskou číslicí. Žáci, kteří sedí v lavicích, mají za úkol své kamarády před 

tabulí „seřadit“ podle hodnoty římských číslic.  

 

 


