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Úvodní část - organizační část (cca 5 minut): 

- přivítání, představení se žákům, představení hodiny, jak bude pobíhat, určení pravidel, aby 

se nám lépe pracovalo (např. jakou mají pomůcku, když pí uč. potřebuje ztišit třídu, nebo 

když mluví jeden, tak ostatní jsou potichu a vzájemně se poslouchají a pokud něco chtějí, 

přihlásí se) 

- na tabuli bude připraven jeden úvodní trojúhelník 

 
VZOR: 

 

→ budou následovat otázky: 
a) Na jaké operace se dají trojúhelníky používat?  

=>sčítání, odčítání, dělení, násobení 

b) Jaký je tento trojúhelník?  

=>sčítací 

c) Řekne nám někdo, jak to zjistil? Jak se řeší sčítací trojúhelníky?  

 

2. část - na zahřátí (cca 15 minut): 

- žákům rozdáme volné papíry s prázdnými trojúhelníky 

- postupně si do nich budou vpisovat čísla podle zadání na tabuli 



a) „Opište si do papírů první tři trojúhelníky, zkuste je vyřešit!“ - necháme 2-3 min. na 

vyřešení: 

 
=> Poté vyvoláme jednoho žáka, který přijde k tabuli a ukáže postup řešení trojúhelníku 

ostatním. Poté se zeptáme ostatních, zda měli stejný nebo jiný postup. Pokud jiný, 

požádáme, aby tento postup ukázal ostatním (to samé i u dalších trojúhelníků) 

b) „Co když bude trojúhelník nakreslený takto? Změní se postup? Zkuste to!“ 

 „Zkuste další.“:  
- “Jaký postup vám lépe vyhovuje? Když máte vrchol pyramidy nahoru nebo dolů? 

Další série trojúhelníků bude těžší. Zkuste je vyřešit a pak nám řeknete, jak jste postupovali.“ 

 

→ po vyřešení trojúhelníků, vyvoláme někoho, aby objasnil postup a napsal nám ho na 
tabuli. Dát prostor i ostatním, kteří postupovali jinak.  

→ pokud vše bude v pořádku, podpoříme žáky: „ Vidíme, že tyto trojúhelníky zvládáte 
skvěle!  Proto zkusíme něco těžšího. Zjistěte kolik má úloha řešení?“  

   
- pozn. mezitím, co děti budou pracovat samostatně, budeme mezi nimi procházet, 

kontrolovat je a pokud bude potřeba, tak i pomáhat.



3. část – tyče (cca 20 min) 

- „Otevřeme si učebnici na str. 22 (Matematika pro 3. ročník, FRAUS) a podíváme se na 

cvičení 2.“ 

 

 
- necháme někoho ze žáků, aby přečetl zadání a) a poté necháme žáky na zadání a) 

pracovat samotné, pokud nebudou vědět, zkusí se poradit se sousedem v lavici.  

- během toho, co budou žáci pracovat, nakreslíme jednotlivé tyče na tabuli.  

→ vyvoláme někoho, kdo bude demonstrovat svůj postup => zeptat ze, zda to tak vyšlo i 

ostatním apod. 

→ poté žáci pokračují s variantami b), c) → samozřejmě dáme žákům prostor ukázat, jak 

na řešení přišli 

→ očekáváme, že někdo z žáků objeví, že 4 cm na obrázku je 50 cm ve skutečnosti a že 

16 cm na obrázku je 160 cm ve skutečnosti.  => na tuto příležitost budeme mít přichystané 

pravítko či metr a ukážeme to na fyzickém příkladu 

 
Závěrečná část (cca 5 minut): 

- zeptáme se žáků, zda jim bylo vše jasné, jestli nepotřebují něco dořešit atd. 

- poděkujeme jim za společnou práci 
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