
 
  

 

 

 

 

M-hádanky 
 

Úvodní dopis k dešifrování obsahuje uvítání žáků v matematickém kroužku.  

 

Následuje 5 úloh vhodných pro žáky od 2. (s případnou dopomocí) do 5. ročníku jako hravá 

matematická rozcvička. 

 

 

Obrázky jsou pouze ilustrativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil/a: Mgr. Gabriela Mikesková 

 

 

 

 
Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu 

Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje. 







Hádanka č. 1

Jaký je čas na posledních hodinkách?

Hádanka č. 2

Která 3 kladná čísla mají stejný součet i součin?



Hádanka č. 3

Pokud je stejná kniha na poličce čtvrtou zleva
a šestou zprava, kolik knih je na poličce?

Hádanka č. 5

2 kachny stojí pred dvema kachnami, dve stojí 
za dvema jinými a dve vedle dvou jiných.
Kolik je kachen dohromady?

Hádanka č. 4

V místnosti je 20 lidí a každý s každým si potrese
rukou. Ke kolika potresením rukou dojde?



KŘÍŽ UKRYTÝ V     MATEMATICKÝCH HÁDANKÁCH   ŘEŠENÍ 

Úkol: Rozlušti tajný dopis, který je zašifrovaný pomocí jižního kříže. 

Ahoj matematiku!

Vítám Tě v matematickém kroužku. Náplní našich společných hodin bude zábava ve formě

matematických her, úkolů a aktivit. Doufám, že se Ti zde bude líbit, že se něco nového naučíš

a  především  prohloubíš  kamarádství  se  svým  matematickým  a  logickým  duchem,  

který se v Tobě schovává. Vlastně s tím můžeš začít hned teď! Dokážeš rozluštit a odpovědět 

na hádanky, které se v tomto dopise ukrývají? 

Hádanka č. 1:

Jaký je čas na posledních hodinkách? 

[6:5:51]

Hádanka č. 2:

Která tři kladná čísla mají stejný součet i součin? 

[1; 2; 3]

Hádanka č. 3:

Pokud je stejná kniha na poličce čtvrtou zleva a šestou zprava, kolik knih je na poličce? 

[9]

Hádanka č. 4:

V místnosti je dvacet lidí  a každý s každým si  potřese rukou. Ke kolika potřesením rukou

dojde? 

[190]

Hádanka č. 5:

Dvě kachny stojí před dvěma jinými kachnami, dvě stojí za dvěma jinými a dvě vedle dvou

jiných. Kolik je kachen dohromady? 

[4]
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