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 Představení se 
 Na tabuli obrázky úhlů – zeptáme se, které úhly děti znají, ostatní s dětmi 

vydedukujeme a na tabuli pojmenujeme (ostrý, pravý, přímý, tupý) 

 
Komentář: Cílem je seznámit děti s tím, že neznáme pouze pravý úhel, ale že i v praxi 
existuje mnoho úhlů, které mají své pojmenování. Uvidíme, jestli jim v tom neuděláme spíš 
„guláš“, což není naším cílem… 

 
 Na tabuli obrázek (obr. 1) → děti rozdělí obrázky do dvou skupin (podskupin)  
 

 
Komentář: Chceme, aby děti samy přišly na to, že ten divný „vykousnutý“ útvar je taky 
čtyřúhelník (resp. pětiúhelník) a dokázaly pojmenovat, čím je vlastně zvláštní. 
 
 Zavedu dva body, které na sebe nevidí (úsečka, která tyto body spojuje, protíná hranici 

mnohoúhelníka)→ nekonvexní útvar (pokud se takové body najdou), pokud se 
v celém útvaru nenajdou → konvexní útvar 

 
Komentář: Vysvětlení – pomůcka pro ty, co ještě nepoznají rozdíl mezi konvexním a 
nekonvexním útvarem. 
 
 Rozdělení do skupin ( skupiny podle počtu dětí, ale pouze dvě verze pracovních listů – 

rozdání kartiček – vykousnuté čtyřúh/ normální čtyřúh. (pětiúh., šestiúh…) – určily 
bychom, kde se sejdou ti, kteří dostali vykousnuté čtyřúh./ vykousnuté pětiúh atd.– př. 
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rohy třídy; takže i při rozdělování do skupin musí přemýšlet, ke které skupině se 
přidají… ) → každá skupina svůj pracovní list 

 Splnění úkolů (pracovních listů budou jen dvě verze, poté se skupiny se stejnými PL 
spojí a úkoly si vzájemně zkontrolují, popř. si to zkontrolujeme všichni společně) 

 
Komentář: Předpokládáme, že pracovní list nám zabere zbytek hodiny. Možná se i stane, 
že ho nestihneme celý. Děti budou spolupracovat a řešit společně úkoly. Verze pracovních 
listů jsou úmyslně pouze dvě (liší jen v útvarech), aby se potom daly skupiny spojit a 
mohly si tak navzájem zkontrolovat úkoly. Uvidíme, jak se bude spolupráce vyvíjet, možná 
uděláme kontrolu frontálně. 


