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Téma :         Test na indické násobení a slovní úlohy na písemné sčítání 
 
Cíl hodiny:  Žáci si procvičí indické násobení a naučí se pracovat s úlohami na    

písemné sčítání 
 
 
1) Úvod – představení se a seznámení žáků s programem hodiny (cca 1 minuta) 

2) Rozcvička – procvičení násobilky (cca 5 minut) 

- hra na násobilkového krále (žáci jeden po druhém říkají násobilku) 

- jeden z nich může být tzv. kontrolor a bude dávat pozor na chyby 

- příprava na testík z indického násobení 

3) Test na indické násobení – případné zopakování některého příkladu na tabuli, následuje  

testík (cca 5 minut) viz PŘÍLOHA 

 

4) Matematická pohádka 

 
 

Matematická pohádka 
 
Byl jeden chudobný otec a měl dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Chodíval do lesa dřevo porážet a 
nemohl na děti pozor dávat, a proto když jim matka umřela, oženil se, aby měly děti zase 
matku. Ale ta druhá matka nebyla hodná, neměla ráda otce, ani děti, a otec měl proč naříkat. 
Týdení výdaje na domácnost: 
Chleba: 31,- Kč 
Máslo: 32,- Kč 
Mléko: 43,- Kč 
Maso: 84,- Kč 
 
Otec vydělal týdně 200,- Kč. Kolik mu týdně zbylo peněz? 
 
 
Macecha si usmyslela, že na zimu chce koupit norkový kožich na týdenní splátky 30,- Kč. 
Když by vyhnala děti z domu, za chleba by utratila pouze 25,- Kč, za máslo 28,- Kč, za mléko 
39,- Kč a za maso 80,- Kč. Zbylo by na splátky? Kolik chybí? 
 
 
Za jeden poražený dub dostal otec 86,- Kč, za smrk 63,- a za jasan 51,-. Pokud by stromy 
zpracoval a nasekal je na špalky, dostal by za každý strom 20,- Kč navíc.  
(tady je potenciál pro kombinatoriku, ale nevím, zda ji mám zařadit..) 
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Macecha po kožichu tak toužila, že muži poručila, aby deti zavedl do lesa a více aby domů se 
nevracely. Muž nenašel jiného východiska, jak na kožich vydělat, a proto se smutným srdcem 
jednoho dne dětem řekl: "Vezměte si džbánečky, půjdete dnes se mnou do lesa na jahody." 
 
 
Děti radostí skákaly, vzaly hned džbánečky a s otcem do lesa se ubíraly. Když přišli hluboko 
do lesa, zavedl je otec na velkou mýtinu plnou jahod, borůvek a maliní, kde se vše jen 
červenalo a modralo. I řekl jim: "No, milé děti, sbírejte a já půjdu dříví porážet. Dokud mě 
budete slyšet tlouci, budete vědět, že jsem na tom místě." Děti dychtivě začaly sbírat plody. 
Po chvilce se jako správní sourozenci začali hádat, který z nich sbírá rychleji. Mařenka, s do 
modra zbarvenými ústy, navrhla plody přepočítat. Jeníček nasbíral 15 jahod, 62 borůvek a 39 
ostružin. Mařenka nasbírala 28 jahod, 49 borůvek a 12 ostružin. Kdo nasbíral víc a proč? (Ne 
Jeníček, ale Mařenka, protože spoustu borůvek snědla ) 
 
 
Když se začalo stmívat, děti šly najít tatínka. Našla však jen ke stromu přivázanou jeho sekyru 
houpající se ve větru. Děti dostaly strach, ale Mařenku napadlo, aby Jeníček vylezl na strom a 
rozhlédl se, zda někde neuvidí světélko jejich chaloupky. Jeníček se pořádně rozhlédl a uviděl 
světélko. Ihned se vydali v tu stranu až přišli z lesa ven, na zelenou louku; na té louce viděli 
hezkou chaloupku a ta chaloupka byla celá z perníku.  
 
 
 
Protože měly hlad, napadlo je, že si uloupnou trochu perníku. Než však začaly chaloupku 
okusovat, vylezl dědek a povídá: „Děcka! Nejezte to! Včera pršelo, je to rozmočený. Mám tu 
pizzu, jestli chcete.“ Děti s radostí souhlasily. Pizza byla výborná, ale dědeček měl pravdu. 
Celá jeho chaloupka byla úplně rozmočená a chudák dědeček už neměl sil na její opravu. I 
rozhodli se Jeníček s Mařenkou, že dědečkovi pomůžou a celou chaloupku mu pomohou 
opravit.1 Celý týden dědeček pekl nový perníček a děti ho lepily polevou v celou novou 
krásnou střechu. Po týdnu práce bylo hotovo a dědeček byl šťastný, že už nebude spát ve 
vlhké postýlce. Byl opravdu moc rád, že jsou děti tak hodné a na stará kolena mu pomohou. 
Jelikož celý život prodával perníček trpajlzlíkům z vedlejšího lesa, měl naspořeno spoustu 
drahého kamení a zlaťáků, kterými mu trpajzlíci platili. I dal jim jich tedy na cestu velký plný 
měšec. 2 
 
 
Jeníček s Mařenkou se vydali na cestu. Dlouho bloudili po lese, hledali cestu domů, ale vůbec 
se jim nedařilo. Druhého dne bloudění už měli oba hrozný hlad. A náhoda tomu dala, že místo 
svého domova, našli cestu u které stála krásná červená chatka. Nad jediným oknem stálo 
velkým písmem napsáno: Bistro U Červené Kalkulky. Děti byly šťastné, že aspoň něco k jídlu 
našli. Jako v každém fast foodu však bylo jídlo nezdravé a drahé. Za dvě dětská menu  
 
 

 
1 Zde se může vložit talší příklad ma počet barevných perníčků na nové střeše 
2 Zde se může vložit další příklad na počítání kamenů v měšci 
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s hračkou plyšového vlka zaplatily skoro celý obsah svého měšce3. Zbyly jim pouhé 2 
zlaťáčky. S plnými bříšky se Karkulky zeptali na cestu k dřevorubcově chaloupce.  
 
Karkulka cestu neznala, ale její kamarád vlk zná les jako nikdo jiný. I zavolala mu a vlk byl u 
bistra coby dup. Od babičky to měl jenom kousek. Každý den jí nosil od Karkulky z bistra 
oběd. Cestu k dřevorubci říkáte...ta je nebezpečná, nechodím tam rád, vede okolo hájovny a 
myslivec mě nemá rád. Ale za jeden zlaťáček vás domů dovedu. K čemu by nám byly 
zlaťáčky, když nemáme domov a stýská se nám po tatínkovi. Neváhali tedy ani chvilku a 
zlaťáček vlkovi dali. Netrvalo dlouho a stáli před prahem svého domova. Poděkovali vlkovi a 
s posledním zlaťáčkem vstoupili do domu. Posmutnělému otci se hned na tváři objevil úsměv 
a byl rád, že zase vidí své milované děti. I macecha vypadala šťastně, zlaťáček se jen tak 
nevidí a dřevorubec na něj dlouho vydělává. I řekli maceše, kde ke zlaťáčku přišli...a od té 
doby už macechu nikdy nespatřili... 
 
Otázka k zamyšlení: Měl otec jinou možnost?  
 Odpověď: Kdyby nasekal jednou týdně na špalky jeden strom, nemusel děti vodit do 
lesa, protože by vydělal i na splátku norkového kožichu.  
 
 
5) Závěr a zhodnocení hodiny – reflexe 

- Co jsme se dnes naučili? Co nového jsme se dověděly?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Potencionál pro kombinatoriku a sestavení celého menu a co si děti mohou a nemohou koupit 
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