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Databanka výukových materiálů – Průřezová témata 
v matematice 
Jednou z možností, jak do výuky matematiky zařadit průřezová témata, tvoří badatelsky orientované 
a prakticky založené úlohy. Takové úlohy tvoří tuto databanku. Do databanky je zařazeno celkem 74 
výukových materiálů dostupných na internetu ve formě metodického materiálů pro učitele, který 
obsahuje i zadání úlohy připravené přímo k vytištění pro žáky. Úlohy jsou různě matematicky 
tematicky zaměřené a jsou určené pro různé věkové kategorie žáků.  

 
1.  Badatelsky orientované matematické úlohy 
 

Webová adresa:   http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/envilisty.html 
 
Anotace: Na webových stránkách evropského projektu Fibonacci jsou uvedeny metodické materiály 
pro učitele zajímající se o začlenění badatelských úloh do výuky matematiky. Celkem je zde 
zveřejněno 22 různých materiálů pro žáky základních a středních škol, které byly všechny vyzkoušeny 
a odladěny ve výuce. Materiály jsou různě tematicky zaměřené (viz náhled na Obr. 1). Každý 
metodický materiál je ve formátu PDF a má na první straně přehlednou tabulku s informacemi 
o tématu, časové náročnosti, doporučeném věku žáků apod. (viz Obr. 2). Poté následují listy se 
zadáním úloh, které jsou přímo připraveny k vytištění pro žáky a do kterých žáci mohou psát svá 
řešení. V závěru jsou uvedeny metodické komentáře učitele, který materiál vytvořil. K některým 
materiálům jsou připojené ilustrační fotografie nebo doplňkové počítačové soubory. 

 

Obr. 1:  Náhled na seznam metodických materiálů projektu Fibonacci 

 



 

Obr. 2:  Ukázka prvního listu metodického materiálu z webu projektu Fibonacci 

 

2.  Prakticky a technicky založené úlohy 
 

Webové adresy:   http://www.matematech.cz/category/materialy/vyukove-materialy-2  
 http://www.matematech.cz/zaverecna-publikace-2019  
 
Anotace: Na webových stránkách projektu Matematech – Matematickou cestou k technice jsou 
uvedeny metodické materiály pro učitele zajímající se o začlenění prakticky a technicky založených 
úloh do výuky matematiky. Celkem je zde zveřejněno 40 různých materiálů pro žáky základních 
a středních škol, které byly všechny vyzkoušeny a odladěny ve výuce na českých školách (první 
webová adresa) a elektronická kniha, která obsahuje výběr 15 z těchto 40 materiálů a dalších 12 



materiálů nových (druhá webová adresa). Metodické materiály jsou různě tematicky zaměřené (viz 
náhled na Obr. 3), některé z nich vznikly ve spolupráci s výrobními podniky. Každý metodický materiál 
je ve formátu PDF a má na první straně podobnou přehlednou tabulku jako u předchozího projektu 
(na Obr. 4 je verze tabulky z knihy). Poté následují listy se zadáním úloh, které jsou přímo připraveny 
k vytištění pro žáky a do kterých žáci mohou psát svá řešení. V závěru jsou uvedena vzorová řešení 
úloh a metodické komentáře učitele, který materiál vytvořil. K některým materiálům jsou připojené 
ilustrační fotografie nebo doplňkové počítačové soubory. 

 

Obr. 3:  Náhled na seznam metodických materiálů projektu Matematech 



 
Obr. 4:  Ukázka prvního listu metodického materiálu z knihy Matematech 

 

 

 

 

 

 

 

 



Databanka výukových materiálů – Míra v geometrii 

 

1. E-kniha - https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_13/ 

Anotace: Uvedená e-kniha se zabývá problémy výuky míry v geometrii, upozorňuje nejen na 
problémy žáků, ale také uvádí diagnostické úlohy a didaktická doporučení a odkazy na další 
relevantní literaturu. 
 

 

Obr. 1: Obal a obsah e-knihy 

2. Geometrie mého okolí - https://www.suma.jcmf.cz/materialy-pro-ucitele/materialy-
do-vyuky/ 

Anotace: Materiál Geometrie mého okolí dostupný na webové stránce Společnosti učitelů 
matematiky JČMF (obr. 2) zahrnuje projekt, jehož cílem je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět 
v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit jejich tvary a provádět 
výpočty. Kromě toho lze na uvedeném webu najít další volně dostupné materiály vhodné pro výuku 
geometrie včetně analytické geometrie, mocnosti bodu ke kružnici, řešení konstrukčních 
planimetrických úloh. 



 
Obr. 2: Geometrie mého okolí a další materiály pro výuku 

 
3. Projekt ESF - https://www.suma.jcmf.cz/news/texty-z-projektu-esf-podil-

ucitele-matematiky-zs-na-tvorbe-svp/ 
 
Anotace: V souboru výukových a metodických materiálů jsou k dispozici také soubory s úlohami na 
téma míry v geometrii (např. materiál Některá zjištění vyplývající z projektu "Hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků 9. tříd"; Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe aj.). 

 
Obr. 3: Web s texty vztahujícími se k výuce geometrie 



4. Matematika pro všechny - http://home.pf.jcu.cz/~math4all/uvod-
ucitel.php 

Anotace: Web Matematika pro všechny nabízí materiály pro výuku matematiky na ZŠ i SŠ. Učitel 
může využívat verzi pro učitele (viz obr. 4) a vybírat materiály podle stupně školy, kde nalezne 
šablony pro výuku. Témata související s mírou v geometrii lze nalézt jak na prvním stupni (kapitola 
Geometrie), tak na druhém stupni (kapitoly Geometrie v rovině, Geometrie v prostoru) i na středních 
školách (kapitoly Planimetrie, Stereometrie).  

 
Obr. 4: Rozcestník pro učitele webu Matematika pro všechny 

5. Matematika v médiích - https://suma.jcmf.cz/_files/200000074-
e30e3e4083/Matematika_v_mediich.pdf 

Anotace: Volně dostupná publikace Matematika v médiích obsahuje soubory úloh, které se váží 
k různým oblastem matematiky včetně míry v geometrii. 
 

 
Obr. 5: Slovní úlohy v materiálu Matematika v médiích 



Databanka výukových materiálů – Geometrická 
představivost 
Do této kapitoly je zařazeno 9 výukových materiálů pro téma Pythagorova věta dostupných  
na internetu. Jedná se o materiály různých typů. Některé materiály obsahují teoretickou část, tj. 
výklad Pythagorovy věty, jiné cvičení, množství aplikačních příkladů či pracovní listy  
na procvičování a další také např. online testování. 

 

1.  Materiály pro výuku matematiky na ZŠ Dobřichovice 
 

Webové adresy:   http://old.zsdobrichovice.cz/matika.htm 
 http://old.zsdobrichovice.cz/programy/matika/pyth_triangle.htm (výklad) 
 http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_23 (testování) 

Anotace: Na webových stránkách pro výuku matematiky na ZŠ Dobřichovice jsou vloženy interaktivní 
odkazy na pracovní listy a online testy pro témata probíraná podle RVP v 6. – 9. ročníku ZŠ. Pracovní 
listy jsou ve formátu doc a obsahují příklady na procvičení, případně k domácí přípravě. Na webových 
stránkách jsou umístěny online testy dvojího druhu – testy s nabízenými odpověďmi (Ty je možné 
zakliknutím odpovědí vyplnit a pomocí tlačítka na závěr vyhodnotit. Žák získá v nově otevřeném 
plovoucím okně okamžitou zpětnou vazbu své úspěšnosti. Může si též nechat zobrazit správné 
odpovědi.) a testy, u nichž se vypočtené hodnoty zaznamenávají do připravených políček (I u těchto 
testů získá žák okamžitou zpětnou vazbu aktivováním tlačítka pro vyhodnocení testu).   

Mezi zpracovanými tématy je mj. také téma „Pythagorova věta“ určené pro žáky 8. ročníku ZŠ. Pro 
toto téma jsou kromě pracovních listů a online testů na webových stránkách umístěny také výklad 
Pythagorovy věty, zmínky o pythagorejském trojúhelníku a o pythagorejských číslech a také velmi 
stručné poznámky z historie (mj. o tzv. Haperdonaptech – napínačích lan ve starověkém Egyptě). 

Dále následují 4 ilustrativní obrázky získané jako Print Screeny z uvedených webových stránek. 

 

 

 

Obr. 1: Úvodní stránka 



 

Obr. 2: Ukázka výkladové části 

 

Obr. 3: Ukázka online testu s nabízenými odpověďmi 

 

 

Obr. 4: Ukázka online testu s okénky pro zaznamenávání odpovědí 



2.  Matematika 8. ročník - Pythagorova věta 
 

Webová adresa:   https://sites.google.com/site/balovamhtml/8-rocnik/pythagorova-veta 

Autorka:  Martina Balová  

Anotace: Na webové stránce jsou nejprve umístěny odkazy na online procvičování a online testování  
z výše zmíněného materiálu pro výuku matematiky na ZŠ Dobřichovice uvedeného na webovém linku 
http://old.zsdobrichovice.cz/matika.htm. Dále jsou na této webové stránce vloženy následující 
soubory a odkazy: Power Pointová prezentace obsahující vysvětlení, odvození Pythagorovy věty 
a jednoduché řešené příklady, dokument Word s řešenými příklady pomocí Pythagorovy věty, odkaz 
na online test se 14 otázkami a závěrečným vyhodnocením s dosaženou úspěšností 
(http://www.zssever.cz/sablony/ma/materialy/S3M4/S3M4.htm), odkaz na dokument „Pythagorova 
věta v praxi“ s 21 aplikačními úlohami (http://jane111.chytrak.cz/ 
M8/procv8_2.3.pdf), dokument s úlohami z praxe v obrázcích, odkaz na 7 řešených příkladů pomocí 
Pythagorovy věty (http://www.zdenek-bures-matematika.cz/resenepriklady.php.htm) a nakonec 
také odkaz na dokument s 20 řešenými příklady a 12 úlohami k procvičení Pythagorovy věty pomocí 
úloh z praxe. K úlohám k procvičení jsou v závěru dokumentu uvedeny správné výsledky a také 
nápovědy vedoucí k jejich správnému vyřešení. 

 

Obr. 5: Úvodní stránka výukového materiálu „Pythagorova věta“ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6: Ukázka souborů ke stažení a odkazů k zobrazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Náhled dokumentu s úlohami z praxe v obrázcích 

 

3.  Škola po škole 
 

Webová adresa:   https://skolaposkole.cz/matematika-zs/8-rocnik/pythagorova-veta 

Autorka: ing. Jana Besedová 

Anotace: Webová stránka obsahuje znění a vysvětlení Pythagorovy věty, pojmenování stran 
pravoúhlého trojúhelníku (včetně interaktivního procvičení), obecný postup výpočtu podle 
Pythagorovy věty a 10 gradovaných příkladů k procvičení. U příkladů jsou na stránkách zobrazena 
zadání a pod každým příkladem je umístěno tlačítko, jehož aktivováním se zobrazí grafický náčrtek 
a početní řešení příkladu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Náhled výkladové části webových stránek 



Obr. 9: Náhled aktivity pro procvičení rozeznání přepony a odvěsen pravoúhlého trojúhelníku 

 

Obr. 10: Ukázka zadání příkladů na procvičení 

 

4.  Umíme matiku 
 

Webová adresa:   https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta 

Anotace: Webová stránka obsahuje znění Pythagorovy věty, dále pak příklady na procvičování 
Pythagorovy věty v různých podobách. V aktivitě „Krok po kroku“ se doplňují jednotlivé kroky  
v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Aktivita 
„Krok po kroku“ je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.  
V aktivitě „Slovní úlohy“ jsou vloženy klasické slovní úlohy k procvičování s obtížnostmi úrovní 2 a 3, 
s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty. Cvičení „Rozhodovačka“ je aktivita určená pro rychlé 
procvičování výběrem ze dvou možností. V aktivitě „Pexeso“ se klasicky hledají dvojice, které patří 
k sobě. „Počítání“ je cvičení, ve kterém uživatel píše pomocí klávesnice vypočtený výsledek do 
připraveného okénka. Stisknutím tlačítka „Vyhodnotit“ se zkontroluje zapsaný výsledek. Je-li zapsán 
chybný výsledek, aplikace jej orámuje červeně a vpravo vedle něj znázorní do zeleného rámečku 
správný výsledek. Je-li zapsán správný výsledek, je orámován zeleně a vedle něj je zeleně znázorněn 
symbol zaškrtávátka. Během chvilky se zobrazí další úloha. Cvičení „Mřížkovaná“ obsahuje zajímavé 
úlohy sloužící k procvičení geometrie pomocí jednoduchého ovládání.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Náhled úvodní stránky 

Obr. 12: Náhled úvodní stránky aktivity „Krok po kroku“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Náhled úlohy z aktivity „Krok po kroku“ 

 

 

Obr. 14: Náhled úvodní stránky aktivity „Slovní úlohy“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Náhled úlohy z aktivity „Slovní úlohy“ 

Obr. 16: Náhled úvodní stránky aktivity „Rozhodovačka“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17: Náhled úlohy z aktivity „Rozhodovačka“ 



Obr. 18: Náhled úvodní stránky aktivity „Pexeso“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Náhled cvičení z aktivity „Pexeso“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Náhled úvodní stránky aktivity „Počítání“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Ukázka cvičení z aktivity „Počítání“ 

 

 

 

Obr. 22: Náhled úvodu aktivity „Mřížkovaná“                               Obr. 23: Ukázka řešení cvičení z aktivity 

 

 

 

5.   Příklady z matematiky – Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ –  
Pythagorova věta  
 

Webová adresa:   http://www.prikladyzmatematiky.cz/pythagorova-veta/ 



Anotace: Na webové stránce je uvedeno 24 úloh k procvičení Pythagorovy věty. První dvě úlohy se 
týkají výběru správného znění Pythagorovy věty a výběru pravdivého tvrzení obsahující Pythagorovu 
větu. Následující 4 úlohy se týkají rozhodnutí, zda je trojúhelník s danými délkami stran pravoúhlý či 
nikoliv, nebo jakým výrazem je možné popsat zvolenou stranu pravoúhlého trojúhelníku, anebo je 
v nich třeba dopočítat chybějící délky stran. Dalších 10 úloh je početních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Náhled materiálu „Příklady z matematiky – Pythagorova věta“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Náhled zobrazení výsledků k materiálu „Příklady z matematiky – Pythagorova věta“ 

 

6. Pythagorova věta – slovní úlohy 
 

Webová adresa:   https://www.hackmath.net/cz/slovni-ulohy/pythagorova-veta 

Anotace: Na tomto webovém linku je na 29 stránkách vloženo celkem 575 zadání aplikačních 
slovních úloh, jejichž řešení je založeno na užití Pythagorovy věty. V levém sloupci dole je možné 
webové stránky přepnout z češtiny buď do slovenštiny, anebo do angličtiny. V anglické verzi je na 22 
stránkách umístěno 430 zadání aplikačních slovních úloh (většinou analogických s úlohami v české 
verzi), jejichž řešení spočívá v použití Pythagorovy věty. Na webových stránkách se nacházejí pouze 
zadání úloh, řešení úloh nejsou uvedena. Úlohy jsou tříděny buď tematicky, anebo podle jejich 
zařazení ve výuce v příslušném ročníku (5. až 9. ročníku) základní školy, či střední školy. 

 

Obr. 26: Náhled materiálu „Příklady z matematiky – Pythagorova věta“ 

 

 



7.  Pythagorova věta – Využití v praxi 
 

Webová adresa:  https://slideplayer.cz/slide/11361429/ 

Autorka: ing. Kamila Kočová 

Dostupné: z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního 
rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 

Anotace: Na webovém linku se nachází prezentace s 18 aplikačními úlohami řešenými pomocí 
Pythagorovy věty. K řešení úloh je užito barevných ilustračních náčrtků doplněných o animační 
zobrazování nejprve daných, posléze postupně počítaných a závěrem i hledaných údajů (např. délek, 
vzdáleností apod.). Analogicky se souběžně zobrazují postupné a nakonec i finální výpočty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 27: Náhled zadání jednoho z příkladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Ukázka řešení příkladu 

 



8.  Pythagorova věta – pracovní list 1 
 

Webová adresa:  http://zshutisko.org/dum/ma%208/vy_32_inovace_m.8.113.pdf 

Autorka: Mgr. Romana Chumchalová 

Anotace: Na tomto webovém linku se nachází pracovní list se 4 úlohami věnovanými opakování 
výpočtu stran pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty. Na str. 2 a 3 pracovního listu jsou 
zadání úloh s volnými místy pro jejich vypracování a na str. 4 a 5 jsou červeně zobrazena grafická 
i početní řešení zadaných úloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 29: Ukázka zadání úlohy č. 1 z pracovního listu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Ukázka řešení úlohy č. 1 z pracovního listu 

 



9.  Pythagorova věta – pracovní list 2 
 

Webová adresa:  www.komenskeho66.cz/wp-content/uploads/10-PL-pythagorova-věta.docx 

Autorka: Mgr. Martina Balová 

Anotace: Na webovém linku se nachází dvoustránkový pracovní list s 11 úlohami zaměřenými na 
pravoúhlý trojúhelník. V pracovním listu jsou vloženy úlohy zjišťující, zda je trojúhelník pravoúhlý, 
dále pak úlohy na výpočty délek odvěsen a přepony v pravoúhlém trojúhelníku, úlohy na užití 
Pythagorovy věty ve čtverci, obdélníku a lichoběžníku. Na str. 4 a 5 dokumentu se nachází pracovní 
list s červeně zobrazeným řešením zadaných úloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 31: Ukázka zadání úloh na pracovním listu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 32: Ukázka řešení úloh z pracovního listu 

 



10.   Pythagorova věta – literatura a výukový software 
 

K výše uvedeným internetovým zdrojům, ze kterých lze čerpat při výuce tématu Pythagorova věta  
v 8. ročníku ZŠ, doplňujeme ještě osvědčené knižní zdroje a jeden starší výukový software, které 
kolegové z praxe s oblibou při výuce využívají.    

1. Odvárko, O. – Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník základní školy [1]. Prometheus, Praha 
1999. ISBN 80-7196-148-5  

2. Odvárko, O. – Kadleček, J.: Pracovní sešit z matematiky 8. ročník ZŠ. Prometheus, Praha 1999. 
ISBN 978-80-7196-437-7  

3. Běloun, F. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu. Prometheus, Praha 1992. ISBN 
80-85849-63-1 

4. Ženatá, E.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník s klíčem. Petr Blumentritt BLUG, Benešov 
2006. ISBN 80-7274-962-5 

5. Kočí, S. – Kočí, L.: Matematika – 8. ročník – 1. díl. Reprotisk s.r.o., Šumperk  
6. výukový software Didakta – Geometrie 2 (výpočty a měření). Silcom multimédia s.r.o., Opava 

2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Databanka výukových materiálů – Geometrické pojmy 
a vztahy 

1. Portál středoškolské matematiky KDM MFF UK – analytická geometrie 
https://www.karlin.mff.cuni.cz/~portal/analyticka_geometrie/kuzelosecky.php 

Anotace: Portál středoškolské matematiky při MFF UK obsahuje různá témata určená především pro 
výuku na SŠ. Jedním z nich je i téma analytické geometrie, které je zpracováno v rozsahu 
odpovídajícím učebnici Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie (přes zavedení soustavy 
souřadnic, pojem vektoru a operace s vektory až ke kuželosečkám a analytické geometrii 
v třídimenzionálním prostoru). Uživatel zde má k dispozici nejen základní pojmy, ale také dynamické 
applety, které slouží k ilustraci hlavních pojmů včetně krokovaných řešení úloh. Orientaci na webu 
usnadňuje interaktivní rejstřík pojmů. 

 

 

Obr. 1: Kuželosečky na Portálu středoškolské matematiky 

 

2. Portál středoškolské matematiky KDM MFF UK – geometrická zobrazení 
https://www.karlin.mff.cuni.cz/~portal/geom_zobr/?page=vz2  
 
Anotace: Část Portálu středoškolské matematiky při MFF UK obsahuje také web věnovaný 
geometrickým zobrazením v rovině. Součástí webu jsou dynamické applety vypracované v GeoGebře 
pro ilustraci důležitých pojmů a vztahů a také krokované příklady na využití shodných a podobných 
zobrazení v konstrukčních úlohách. Součástí webu je opět interaktivní rejstřík a přehled další 
doporučené literatury. 



 

Obr. 2: Podobné útvary v rovině na Portálu středoškolské matematiky 

 

 

3. Matematika s radostí 
http://msr.vsb.cz/   

 
Anotace: Interaktivní vzdělávací obsah, který zajímavou formou procvičuje matematické znalosti 
a dovednosti střední školy a který klade důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické 
využití probíraných pojmů. Po vstupu na stránky Matematika s radostí lze vybírat v rozcestníku 
jednotlivá témata středoškolské matematiky (viz obr. 3). Uspořádání témat odpovídá sérii 
matematických učebnic pro gymnázia od nakladatelství Prometheus. 



 

Obr. 3: Rozcestník webu Matematika s radostí 

 

4. Khan Academy – vstup přes stránky s českým úvodem 
http://jirivancura.cz/khanacademy/category/sbirka/analyticka-geometrie/  

Anotace: Khan Academy je rozsáhlý webu určený nejen pro výuku matematiky na ZŠ a SŠ v USA. 
Obsahuje nejen videa s výkladem učiva, ale také úlohy k procvičení. Učitelé mají možnost zde zdarma 
vytvářit virtuální třídy, zadávat na Khan Academy žákům úkoly a sledovat, jak si s úkolem žáci 
poradili. 

Obr. 4: Vstup do Khan Academy přes české rozhraní v tématu Analytická geometrie 



5.  GeoGebra – dynamické geometrický software pro výuku nejen geometrie 

www.geogebra.org (download, výukové applety) 
 

Anotace: GeoGebra je v současné době nejrozšířenější program pro výuku matematiky na ZŠ i SŠ. Na 
uvedené webové stránce lze nejen stáhnout zdarma tento pro program (pro počítače, tablety 
i mobilní telefony), ale jsou zde k dispozici dynamické applety pro demonstraci pojmů a vztahů 
v různých oblastech školské matematiky. 

 
Obr. 5: Rozcestník pro materiály v oblasti geometrie na stránkách programu GeoGebra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Databanka vzdělávacích a výukových materiálů – Schopnosti 
v matematice 
 

1. Měření matematických schopností – disertační práce 
https://is.muni.cz/th/i3yos/dizertace_hynek-cigler.pdf 

Anotace: Do databanky zařazujeme publikaci, která vychází z disertační práce autora Hynka Cíglera. 
Je obšírným vědeckým pojednáním o matematických schopnostech a možnostech jejich měření 
(obr. 1) včetně teoretického přehledu k danému tématu a některých testů používaných k měření 
matematických schopností. 

 

Obr. 1: Dizertační práce H. Cíglera věnovaná měření schopností 

 

2. Úlohy TIMSS – https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Ctenarske,-matematicke-a-
prirodovedne-ulohy-pro-pr    

Anotace: Dále do databanky nabízíme několik zdrojů úloh (dostupných na stránkách České školské 
inspekce, obr. 3), které byly vytvořeny s cílem dát učitelům inspirace k rozvoji matematické 
gramotnosti a to zejména těch složek, ve kterých naši žáci nebyli úspěšní v šetření TIMSS. Publikace 
nabízí mnoho úloh z různých oblastí matematiky, např. budování představ o číslech ve struktuře 
přirozených čísel a objevování vazem mezi nimi v jisté struktuře, rozvíjení porozumění číselným 
operacím, porozumění desítkové soustavě, dále rozvoj schopnosti řešit slovní úlohy řešením úloh po 
malých krůčcích gradovaných. Z geometrie se věnují úlohy pojmům míry ve 2D (obsah, obvod 
a vztahům mezi nimi) a pojmům míry ve 3D. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Obr. 2: Publikace ke stažení na stránkách ČŠI 

 

3. Rozvíjení matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ –
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Ulohy-pro-rozvoj-matematicke-gramotnosti 

Anotace: Další materiál je velice obsáhlá sbírka úloh, která pokrývá 25 oblastí matematiky 2. stupně 
a která je dostupná na stránkách České školské inspekce jak v elektronické online formě, tak ve verzi 
pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Rozvíjení matematické gramotnosti na webu ČŠI 



4. Matematické a přírodovědné úlohy – 
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/VYUZITI-VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-
A-JEJICH 

Anotace: Další dvě publikace Matematické a přírodovědné úlohy i Matematické úlohy reflektují úlohy 
a problémy s jejich řešením ze šetření TIMSS. Obě publikace jsou opět dostupné na stránkách České 
školské inspekce. Obě publikace jsou opět dostupné jak v online elektronické verzi, tak ve verzi pdf. 

 

Obr. 4: Publikace k úlohám TIMSS ke stažení na webu ČŠI 



Databanka výukových materiálů  –  Od aritmetiky k algebře 
Do databanky je zařazeno pět výukových materiálů ze serveru Wolfram Demonstration Project pro 
téma Od aritmetiky k algebře. Jedná se o materiály sloužící pro demonstraci vybraných algoritmů 
početních operací. Materiály lze využívat jak jako doplněk výkladu učitele, tak i jako výpočetní 
pomůcku pro žáky. 

 

1.  Algoritmus výpočtu druhé odmocniny 

https://demonstrations.wolfram.com/AnAlgorithmToComputeSquareRootsOfIntegers/ 

https://www.wolframcloud.com/objects/demonstrations/AnAlgorithmToComputeSquareRootsOfInt
egers 

Anotace: Aplikace demonstruje algoritmus výpočtu druhé odmocniny přirozeného čísla 
s požadovanou přesností na jedno až deset desetinných míst. Výpočet lze zobrazit pro přirozená čísla 
z intervalu dva až devět set devadesát devět. Demonstraci lze spustit buď při připojení k síti Internet 
v cloudu (druhý odkaz), nebo po stažení (první odkaz) z lokálního počítače. Pro spuštění musíte mít 
nainstalovaný program Wolfram Player, který je bezplatně dostupný na adrese  
https://www.wolfram.com/player/. 

 

 
Obr. 1: Výpočet druhé odmocniny 

 



2.  Egyptské násobení 

https://demonstrations.wolfram.com/EgyptianMultiplication/ 
https://www.wolframcloud.com/objects/demonstrations/EgyptianMultiplication 
 

Anotace: Aplikace demonstruje dva v historii používané algoritmy výpočtu součinu dvou 
víceciferných přirozených čísel. Pro aplikaci algoritmu je postačující zvládnutí součtu dvou 
přirozených čísel a vydělení zadaného čísla dvěma. Demonstraci lze spustit buď při připojení k síti 
internet v cloudu (druhý odkaz), nebo po stažení (první odkaz) z lokálního počítače. Pro spuštění 
musíte mít nainstalovaný program Wolfram Player, který je bezplatně dostupný na adrese  
https://www.wolfram.com/player/. 

 

 

Obr. 2: Násobení 

 

 

 

 

 

 



3.  Euklidův algoritmus 

https://demonstrations.wolfram.com/TheEuclideanAlgorithm/ 
https://www.wolframcloud.com/objects/demonstrations/TheEuclideanAlgorithm 
 

Anotace: Aplikace demonstruje výpočet největšího společného dělitele pomocí Euklidova algoritmu. 
Číselný problém je převeden na problém nalezení největšího čtverce, kterým je možné pokrýt 
předem daný obdélník s celočíselnou délkou stran. Demonstraci lze spustit buď při připojení k síti 
internet v cloudu (druhý odkaz), nebo po stažení (první odkaz) z lokálního počítače. Pro spuštění 
musíte mít nainstalovaný program Wolfram Player, který je bezplatně dostupný na adrese  
https://www.wolfram.com/player/. 

 

 

Obr. 3: Vizualizace Eukleidova algoritmu 

 

 

 



4.  Součet aritmetické posloupnosti 
https://demonstrations.wolfram.com/SumsOfConsecutiveIntegers/ 

Anotace: Aplikace představuje grafické odůvodnění vzorce pro součet posloupnost přirozených čísel 
1 až n. Uživatel může zobrazit grafické znázornění výpočtu pro čísla jedna až deset. 

Demonstraci je možné spustit jen po stažení do lokálního počítače. Pro spuštění musíte mít 
nainstalovaný program Wolfram Player, který je bezplatně dostupný na adrese  
https://www.wolfram.com/player/. 

 

Obr. 4: Vizualizace součtu aritmetické posloupnosti 

 

  



5.  Výpočet (a + b)2 
http://demonstrations.wolfram.com/SquaringABinomial/ 

Anotace: Aplikace demonstruje výpočet hodnoty výrazu (a+b)2 pro pevně zvolená čísla a a b 
v numerické i grafické podobě. Aplikace přispívá k porozumění výpočtu. Spolu s obvyklým grafickým 
znázorněním nabízí i alternativní pohled. 

Demonstraci je možné spustit jen po stažení do lokálního počítače. Pro spuštění musíte mít 
nainstalovaný program Wolfram Player, který je bezplatně dostupný na adrese  
https://www.wolfram.com/player/. 

 

Obr. 5: Vizualizace druhé mocniny součtu 



Databanka výukových materiálů – Slovní úlohy 
Do této kapitoly je zařazena a priori analýza řešení použitých úloh a ukázky žákovských řešení. 

 

1. Zahrada (hrozen problémů) 

Zadání 
Po obvodu pozemku tvaru čtverce má být postaveno celkem 24 kůlů. Kolik nejvýše kůlů bude na 
každé straně tohoto pozemku, jestliže na všech jeho stranách má být počet kůlů stejný?  
 (upraveno z ročenky Pythagoriády pro 6. ročník 2006/2007 okresní kolo) 

Řešení 
1. Systematické experimentování 
Mohlo by se zdát, že řešením je aritmetická cesta: 24 ∶ 4 = 6. Nicméně to není to správné řešení, jak 
uvidíme dále. 

Pomocí systematického experimentování dospějeme k řešitelskému obrázku (obr. 1). 

 

Obr. 1: Řešitelský obrázek 

Nyní vidíme, že kůly musí být v rozích, aby počet kůlů na straně byl co největší. 

Při stavění 24 kůlů bude na jedné straně právě 7 kůlů.  

2. Přímý způsob 
Grafická cesta – řešitelský obrázek                                         
Na každé straně čtverce bude 7 kůlů (obr. 2). 

                                                                                                                            Obr. 2: Řešení 



3. Analogie 
Zjednodušme číselný údaj v úloze tak, aby byla snáze řešitelná. 

Zadání analogické úlohy 
Po obvodu pozemku tvaru čtverce má být postaveno celkem 8 kůlů. Kolik nejvýše kůlů bude na každé 
straně tohoto pozemku, jestliže na všech jeho stranách má být počet kůlů stejný? 

Řešení analogické úlohy 
Z tohoto zadání hned plyne, že 4 kůly jsou v rozích a zbylé 4 kůly se rozdělí tak, že uvnitř každé strany 
bude právě 1 tento kůl. Stranu budou tedy tvořit 3 kůly. 

Jak jsme na to přišli? Sledujme následující postup. 

 odečteme kůly v rozích .................................................... 8 − 4 = 4 
 zbytek kůlů podělíme počtem stran ................................ 4 ∶ 4 = 1 
 k počtu vnitřních kůlů přičteme rohové kůly................... 1 + 2 = 3 

Odpověď na analogickou úlohou 
Stranu budou tvořit 3 kůly. 

Tento postup evokuje způsob řešení původní úlohy: 

 odečteme kůly v rozích .................................................... 24 − 4 = 20 
 zbytek kůlů podělíme počtem stran ................................ 20 ∶ 4 = 5 
 k počtu vnitřních kůlů přičteme rohové kůly................... 5 + 2 = 7 

Odpověď na původní úlohu 
Stranu tvoří 7 kůlů. 

 
Na základě výše uvedeného dospíváme k obecnější úloze: 

Po obvodu pozemku tvaru čtverce má být postaveno celkem 𝑐 kůlů (nechť 𝑐  je přirozené číslo 
dělitelné 4). Kolik nejvýše kůlů bude na každé straně tohoto pozemku, jestliže na všech jeho stranách 
má být počet kůlů stejný?  

Řešení 

Přímý způsob 
celkový počet použitých kůlů ....................................................... 𝑐 

počet kůlů na straně ..................................................................... 𝑘 

𝑘 = (𝑐 − 4): 4 + 2 

Odpověď 
Stranu tvoří (𝑐 − 4): 4 + 2 kůlů. 

 



Ukázky žákovských řešení (obr. 3 až obr. 6) 

Obr. 3 

Obr. 4 

 

 

 



 

Obr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 6 

2. Čtvrtkruh 

Do pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku je vepsána část kružnice následujícím způsobem: 

 

Obr. 7 

Určete obsah vepsané části kruhu, jestliže velikost přepony trojúhelníka je |𝐴𝐵| = 8 cm. 

(Převzato z knihy NOVOVESKÝ, Š., KRIŽALKOVIČ, K., & LEČKO, I. (1968). 777 
matematických zábaviek a hračiek. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladatelstvo.) 

Řešení 

Pro správné vyřešení úlohy je třeba zjistit poloměr kružnice vepsané. Na následujícím obrázku je 
tento poloměr vyznačen jako úsečka 𝐶𝑇 . 

 



 

Obr. 8 

Poté již je to záležitost použití vzorce pro obsah kruhu 𝑆 = π𝑟 , kde 𝑟 = |𝐶𝑇 |, a uvědomění si faktu, 
že vyznačená část kruhu je její čtvrtina. Tedy pro určení požadovaného obsahu vypadá náš vztah 
následovně: 

𝑆 = π|𝐶𝑇 | . 

 

1. Přímý způsob 

a) pomocí Pythagorovy věty 

Na základě Pythagorovy věty spočítáme velikost strany 𝐴𝐶. Protože trojúhelník je rovno-ramenný, 
platí |𝐴𝐶| = |𝐵𝐶|, tedy 

|𝐴𝐶| + |𝐵𝐶| = 8 , 

2|𝐴𝐶| = 8 , 

|𝐴𝐶| = 32, 

|𝐴𝐶| = 4√2. 

Podruhé aplikujeme Pythagorovu větu, tentokrát na trojúhelník 𝐴𝐶𝑇 , který je také rovno-ramenný. 
Tedy |𝐴𝑇 | = |𝐶𝑇 |.  

2|𝐶𝑇 | = |𝐴𝐶| = 4√2 = 32, 

|𝐶𝑇 | = 16, 
|𝐶𝑇  | = 4. 

Po dosazení do vzorce pro výpočet obsahu získáme: 

𝑆 = π|𝐶𝑇 | = π ∙ 16 = 4π. 

b) pomocí Euklidovy věty o výšce 

Předpokládejme, že jsou splněny předpoklady Euklidovy věty o výšce. Potom platí: 

𝑣 = 𝑐 ∙ 𝑐 . 

Protože trojúhelník je rovnoramenný, výška 𝐶𝑇  půlí stranu 𝐴𝐵 bodem 𝑇 . Aplikujme Euklidovu větu 
na náš trojúhelník: |𝐶𝑇 | =  𝑣 , 𝑐 = 𝑐 = |𝐴𝑇 |. 

|𝐶𝑇 | = |𝐴𝑇 | , 
|𝐶𝑇 | = |𝐴𝑇 |. 

a protože |𝐴𝑇 | = |𝐴𝐵| a |𝐶𝑇 | = |𝐴𝑇 |, potom |𝐶𝑇 | = 4. Opět použijeme vztah z řešení 1 a). 



c) překládáním papíru 

Ze čtverce o straně 8 cm snadno vyrobíme požadovaný trojúhelník. Dále se odkazujeme na obrázek 
ze zadání. Přeložením papíru tak, aby se bod 𝐴 zobrazil na bod 𝐵, získáme výšku 𝐶𝑇  trojúhelníku 
𝐴𝐵𝐶 a navíc dva nové trojúhelníky 𝑇 𝐵𝐶 a 𝑇 𝐶𝐴, které jsou shodné. Přeložením trojúhelníku 𝑇 𝐵𝐶 
tak, aby bod 𝐵 se zobrazil na bod 𝐶, dojde ke splynutí strany 𝑇 𝐵 s výškou 𝐶𝑇a, a tedy výška je stejně 
dlouhá jako polovina strany 𝐴𝐵, o které víme, že měří 4 cm. Tedy |𝐶𝑇 | = 4. Opět použijeme vztah 
z řešení 1 a). 

d) rýsováním 

Sestrojíme trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 pomocí kolmice, která prochází středem úsečky 𝐴𝐵, a Thaletovy kružnice 
nad úsečkou 𝐴𝐵. Sestrojíme úsečku 𝐶𝑇  a změříme ji. Dále opět použijeme vztah z řešení 1 a). 

e) další 

Po nakreslení obrázku si uvědomíme, že trojúhelník 𝑇 𝐶𝐴 je také rovnoramenný, tedy velikost úsečky 
𝐶𝑇  je rovna polovině strany 𝐴𝐵. Dále opět použijeme vztah z řešení 1 a). 

 

2. Zavedení pomocného prvku 

a) čtverec 

Do zadaného obrázku přikreslíme pomocný prvek. Na obrázku je vyznačen červeně: 

 

Obr. 9 

Získali jsme čtverec 𝐴𝐵𝐸𝐷, strany 𝐴𝐷, 𝐵𝐸, 𝐷𝐸 jsou stejně dlouhé jako strana 𝐴𝐵 a protože se 
úhlopříčky ve čtverci půlí, je bod 𝐶 středem čtverce, a tedy velikost 𝐶𝑇  je rovná polovině strany 𝐴𝐵. 
Dále opět použijeme vztah z řešení 1 a). 

b) Thaletova kružnice 

Do zadaného obrázku přikreslíme pomocný prvek. Na následujícím obrázku je vyznačen červeně: 



 

Obr. 10 

Je to Thaletova (půl)kružnice se středem v bodě 𝑇  a poloměrem |𝐶𝑇 |. Protože |𝐶𝑇 | je hledaný 
poloměr kružnice vepsané a z Thaletovy kružnice je patrno, že |𝐶𝑇 | = |𝐴𝑇 |, je velikost 𝐶𝑇   rovna 
polovině délky strany 𝐴𝐵. Dále opět použijeme vztah z řešení 1 a). 

 

Odpověď 

Obsah plochy ohraničené kružnicí a rameny rovnostranného trojúhelníku je 4π cm . 

  



Ukázky žákovských řešení (obr. 11 až obr. 13) 

Obr. 11 

 



Obr. 12 

 

Obr. 13  

 

 



3 Ryba 

Hlava ryby váží 
3

1  celé ryby, její ocas váží 
4

1  celé ryby a její tělo váží 30 uncí (viz obrázek). Kolik váží 

celá ryba (obr. 14)? 

 

 

 

 

Obr. 14 
Řešení 

1. Přímý způsob 

a) algebraická cesta 

Označme hledanou hmotnost ryby jako 𝑥 a sestavme příslušnou rovnici: 

𝑥

3
+

𝑥

4
+ 30 = 𝑥, 

𝑥 = 72. 
b) aritmetická cesta 

Hlava  ............................................................. .  ryby 

Ocas  .............................................................. .  ryby 

Tělo  ............................................................... . 30 uncí 

Hlava a ocas  .................................................. .  ryby 

Tělo  ............................................................... .  ryby 

 ryby  ........................................................... . 6 uncí 

Celá ryba  ....................................................... . 72 uncí  

c) Řešitelský obrázek I (obr. 15) 

Celou hmotnost ryby budeme reprezentovat obdélníkem rozděleným na dvanáct stejných částí na 
následujícím obrázku. Šedě vybarvíme třetinu, která odpovídá hmotnosti hlavy, zeleně vybarvíme 
čtvrtinu, která odpovídá hmotnosti ocasu ryby. Zůstává nám pět dílků, které odpovídají 30 uncím. 
Tedy jeden čtverec odpovídá 6 uncím. Celá ryba má tedy hmotnost 72 (6 ∙ 12) uncí.  

 
 

Obr. 15 



d) Řešitelský obrázek II (obr. 16) 

Hmotnost celé ryby budeme reprezentovat kruhem na následujícím obrázku. Šedě vybarvíme třetinu, 
která odpovídá hmotnosti hlavy, zeleně vybarvíme čtvrtinu, která odpovídá hmotnosti ocasu ryby. 
Nevybarvená část kruhu, která reprezentuje 30 uncí, zaujímá 150°                    (360° − 120° − 90°). 
Tedy pět stupňů reprezentuje jednu unci. Celá ryba má tedy hmotnost 72 (360 ∶ 5) uncí.  

 
Obr. 16 

e) Řešitelský obrázek III (obr. 17) 

Hmotnost celé ryby budeme reprezentovat kruhem, avšak využijeme dělení kruhu na stejné části (viz 
následující obrázek). Chceme rozdělit kruh na stejné díly tak, aby se z něj dala odebrat třetina 
a zároveň čtvrtina. Nejmenším společným násobkem čísel 3 a 4 je číslo 12, tudíž rozdělíme kruh na 12 
stejných dílů. Poté odebereme z kruhu počet dílů odpovídající třetině (4 díly) a počet dílů odpovídající 
čtvrtině (3 díly). Zbylé díly (5 dílů) odpovídá 30 uncím. Jeden díl tedy odpovídá 6 uncím a celý kruh 
pak odpovídá dvanáctinásobku 6 uncí. 

 

Obr. 17 

2. Vypuštění podmínky 

Následující řešení by se spíše mělo jmenovat Nahrazení podmínky. Vypusťme podmínku, že tělo ryby 
váží 30 uncí. Bez ní ale nelze úlohu vyřešit. Nahraďme ji tedy podmínkou jinou – mluvme o jiné rybě, 
a to takové, která celá váží 12 uncí. Proč zrovna 12, je zřejmé – jde o nejmenší společný násobek čísel 
3 a 4. Tato nová ryba má hlavu, která zřejmě váží 4 unce a ocas, jehož hmotnost je rovna 3 uncím. Její 
tělo tedy váží 5 uncí. Ryba ze zadání naší úlohy je této malé rybě „podobná“, její proporce jsou stejné. 
Protože její tělo je šestkrát těžší, musí být šestkrát těžší i hlava a ocas. 



3. Pokus – ověření – korekce 

Zkusme hmotnost ryby tipnout – 120 uncí. Potom by zřejmě tělo ryby vážilo 50 uncí. Protože však 
váží jen 30 uncí. Vyzkoušíme další tip (odhad hmotnosti ryby zmenšujeme, protože při 120 vyšlo tělo 
příliš těžké). Zkusme např. 96 uncí.  Pak by tělo vážilo 34 uncí. To je stále víc, než je hmotnost těla 
ryby ze zadání. Vyzkoušíme-li ještě hmotnost těla ryby 72 uncí, dostaneme hodnotu 30 uncí pro 
hmotnost těla, což odpovídá zadání. 

4. Systematický pokus 

Postup je analogický jako při strategii 3, ale odhad hmotnosti těla ryby měníme systematicky. 

5. Užití falešného předpokladu 
Úloha má multiplikativní charakter: Kolikrát se zvětší/zmenší hmotnost celé ryby, tolikrát se 
zvětší/zmenší hmotnost každé její části. 

Předpokládejme, že hledaným číslem je například číslo 60 (falešný předpoklad). Nyní proveďme 
s tímto číslem to, co požaduje zadání: hmotnost hlavy je 20 uncí, hmotnost ocasu je 15 uncí, na tělo 
zbývá 25 uncí. Číslo 25 je 5/6 ze 30. Proto námi hledané číslo musí být 6/5 našeho původního 
odhadu, tedy 72 uncí.  

Odpověď 

Ryba váží 72 uncí. 

Ukázky žákovských řešení (obr. 18 až obr. 19) 

 

Obr. 18 



 

Obr. 19 
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Databanka materiálů  – Diferencovaný a individualizovaný 
přístup 
 

1. Educoland – http://educoland.muni.cz 

Anotace: Na webových stránkách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsou k dispozici 
recenzované materiály určené přímo do výuky matematiky, včetně pracovních listů a zajímavostí 
i metodických materiálů (obr. 1, obr. 2). 

https://educoland.muni.cz/matematika/novinky-z-oboru/ 
https://educoland.muni.cz/matematika/nove-metody/ 
 

 

Obr. 1: Novinky – oblast výuky matematiky na Educoland 

 

Obr. 2: Nové metody k výuce matematiky na Educoland 



2. Materiály na portálu muni.cz  

Anotace: Na uvedeném webu jsou k dispozici recenzované materiály, které jsou vhodné do výuky 
matematiky a které umožňují vizualizaci matematických pojmů a vztahů. 

a) https://is.muni.cz/elportal/?id=1308757 

Geometrická interpretace algebraických výrazů, Zajímavá geometrie pro každého, Rozvoj 
matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku, autor Růžena Blažková 

 
Obr. 3: Publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů 

b) https://is.muni.cz/elportal/?id=961391 (obr. 4) 

 
Obr. 4: Publikace Zajímavá geometrie pro každého 

 



c) https://is.muni.cz/elportal/?id=893208 (obr. 5) 

 

Obr. 5: Rozvoj matematických pojmů a představ u předškoláků 

3. Školákov – https://skolakov.eu/  
 
Anotace: Web, který je zaměřen na procvičování online pro 1.–4. ročník v matematice, českém 
jazyce, prvouce, vlastivědě i angličtině vše je přehledné, metodicky i graficky dobře zpracované, pro 
děti zábavné; viz obr. 6. 

 

 
Obr. 6: Portál Školákov 



4. Zažij radost s matematikou – http://www.matika.in/cs/  
Anotace: Materiály na uvedené webové stránce jsou určené pro děti na prvním stupni základních 
škol, kde se vyučuje Hejného metodou. Mohou být využity i tam, kde se matematika učí jiným 
způsobem. Materiály usnadňují práci při výuce, přináší radost a motivaci seznamovat se a pracovat 
s matematikou (obr. 7).  

 

 
Obr. 7: Portál Zažij radost s matematikou 

 

5. Školička6 – http://skolicka6.sweb.cz  
Anotace:  Na uvedené webové adrese je k dispozici velké množství úkolů pro on line procvičování ve 
všech předmětech 1. Stupně. V oblasti matematiky jde o (u dětí oblíbené) zábavné skládačky, puzzle, 
matematické křížovky).  
 

 
Obr. 8: Webové stránky s materiály pro výuku předmětů na prvním stupni ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Teaching with o Mountain View – 
http://www.teachingwithamountainview.com/2014/01/percents-decimals-fractions-and-
freebie.html?m=1  
 
Anotace: Materiál je určen pro sedmý ročník, obsahuje následující učivo: zlomky, desetinná čísla, 
procenta v angličtině; jsou zde popsané zajímavé formy, jak zpestřit výuku. Stačí se podívat na 
obrázky a uzpůsobit si hodinu; lze rovněž i využít hodin, které jsou na tomto webu popsány (obr. 9).  

 

Obr. 9: Výukové materiály pro 7. ročník 

 

7.  4mula Fun! – http://4mulafun.blogspot.com/2013/02/fractions-are-
fun.html  
 
Anotace: Webové stránky jsou opět určeny pro sedmý ročník, jsou věnovány výuce zlomků.  Je zde 
k dispozici tzv. Lapbook pro zlomky, kde se vysvětlují základní operace. 

 

Obr. 10: Výukový zdroj pro téma Zlomky 



8. Hranoly – https://www.teacherspayteachers.com/Product/Matching-
Rectangular-Prisms-to-Their-Nets-1061331  
 

Anotace: Výukový online zdroj v anglickém jazyce, který je věnován hranolům a jejich sítím. Je určen 
pro výuku šestého a sedmého ročníku. Uživatelé zde najdou materiály (pracovní listy) pro krychli 
a kvádr (procvičování učiva o povrchu těchto těles, obr. 11). 

 

Obr. 11: Hranol a jeho síť 


