Pracovní list: Cviky na propojení mozkových hemisfér
1. cvik: Ležatá osmička

2. cvik: Malování obrázku dvěma rukama

3. cvik: Kineziologická násobilka podle Claus-Dieter Kaula
(Kaul, C., D. (2014). Deset dětských přání. Celostní přístup v soužití dětí a dospělých.
Praha: MAITREA.)
Sedíme pohodlně na židli a ruce máme položené na stehnech.
Násobilka 2: Pravou ruku přesuneme přes střed a poklepeme na levé stehno, poté levou ruku
na pravé stehno. Jakmile máme ruce takto křížem, řekneme 2. Toto křížení opakujeme a potichu
počítáme dál. Kdykoliv levá ruka poklepe na pravé stehno, vyslovíme nahlas číslo – další bude
4 – až dospějeme k 20.
Násobilka 3: Provádíme stejný pohyb jako u násobilky 2, potichu počítáme a u násobků 3
tleskneme a vyslovíme číslo nahlas. Takto pokračujeme až do 30.
Násobilka 4: Provádíme stejný pohyb jako u násobilky 2, po poklepání na pravé stehno se ale
pravou rukou ještě dotkneme levého lokte a levou rukou pravého lokte. V tomto okamžiku
řekneme nahlas 4. Takto pokračujeme až do 40.
Násobilka 5: Provádíme stejný pohyb jako u násobilky 4, ale jakmile se dotkneme pravého
lokte, ještě si oběma ukazováčky stiskneme nos a řekneme nahlas 5. Takto pokračujeme až do
50.
Násobilka 6: Provádíme stejný pohyb jako u násobilky 4, pak ale od pravého lokte přejedeme
pravou rukou k levému ušnímu lalůčku a dotkneme se ho, poté se dotkneme levou rukou
pravého ušního lalůčku. V tento okamžik řekneme nahlas 6 a pokračujeme dál až do 60.
Násobilka 7: Provádíme stejný pohyb jako u násobilky 6 a poté, co se dotkneme pravého ušního
lalůčku, ještě poklepeme oběma rukama na týl a řekneme nahlas 7. Pokračujeme stejným
způsobem až do 70.
Násobilka 8: Provádíme stejný pohyb jako u násobilky 6. Po pravém ušním lalůčku se pravou
rukou dotkneme levého očního víčka a poté levou rukou přejdeme přes střed těla a dotkneme
se pravého očního víčka. V tomto okamžiku řekneme nahlas 8 a pokračujeme stejným
způsobem až do 80.

Pracovní list: Model EUR - EVOKACE
1. úloha: Název obrazu: Pojmenujte obraz

2. úloha: Geometrická mozaika: Vybarvěte všechny čtyřúhelníky.

3. úloha: Origami: tulipán: Složte jehlan dle videa (prezentace) nebo dle instrukcí
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4. úloha: Pravoúhlé trojúhelníky: vystřihněte a zkuste z nich poskládat co nejvíc rov. útvarů.

5. úloha: KOSTKA: Dle instrukcí v prezentaci vyplňte na téma: Krychle
Popiš:
___________________________________________________________________________
Porovnej:
___________________________________________________________________________
Asociuj:
___________________________________________________________________________
Analyzuj:
___________________________________________________________________________
Aplikuj:
___________________________________________________________________________
Argumentuj:
___________________________________________________________________________

Zamyslete se, u kterých matematických témat, byste mohli žáky tímto způsobem
motivovat.

Pracovní list: Model EUR – Uvědomění
Úkol 1:
Přečtěte si příběh (Filip Roubíček):
Bylo krásné sobotní odpoledne. Sluníčko příjemně hřálo a spadané listí šuetilo po nohama.
Pospíchal jsem na návštěvu k paní Květě. Bydlí v Zelené ulici kousek od tramvajové zastávky.
Prý nemohu zabloudit. Nemohl bych, kdyby mě tam tramvaj dovezla. V Sadové ulici
opravovali koleje a já musel jít pěšky. Dal jsem se vlevo mechovou ulicí v domnění, že si cestu
zkrátím. Ulice se však náhle stočila na opačnou stranu, a tak jsem zatočil vpravo do Korunové
ulice. Na další křižovatce jsem se zastavily abych se zorientoval. Bylo mi jasné, že musím jít
rovně nebo vpravo. „Pane“, ozvalo se shora „copak hledáte?“ – „Hledám Zelenou ulici.“ odvětil
jsem ženě, která sledovala ruch ulice z okna svého bytu. „No, nejkratší to máte tady vpravo
Listovou. Zelená ulice je ta na ní kolmá. Ale Listové se raději vyhněte. Všichni z okolí tam
chodí venčit psy. Já chodím tady rovně a pak Větrnou, ta je s Listovou rovnoběžná.“

Příběh 3-5 větami dokončete:

V textu vyhledejte a podtrhněte všechna slova, která používáme v geometrii.

Nakreslete plánek ulic:

Pracovní list: Model EUR – Reflexe
Pětilístek, hledání slov



ideální pro fázi reflexe
Vypovídá o kvalitě žákovy představy a úrovni porozumění či užívání termínů

Úkol: Zkuste si vymyslet pětilístek na téma Lichoběžník

LICHOBĚŽNÍK
____________________________

______________________

_____________________

____________________

____________________

_______________________

______________________ __________________ ________________ _____________________

______________________________

Úkol: Zkuste vymyslet slova, která začínají písmeny slova PLANIMETRIE a týkají se
probíraného témata.
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Pracovní list: ČÍSELNÉ SOUSTAVY
Číselné soustavy jsou kulturním výtvorem a kultury používaly různé způsoby zápisu množství,
obyčejně podle toho, co bylo pro ně v jejich ekonomické situaci nejúčelnější. Existovaly kultury
bez pozičního zápisu čísel (například Egypťané) Babyloňané používali poziční systém se
základem 60 a jejich systém počítání času používáme i my. Také máme ještě stopy dvanáctkové
soustavy, ještě víme, kolik je tucet, někteří i kolik je kopa, v anglosaských jazycích existují
neodvozené číslovky pro jedenáct a dvanáct. Počítače zase používají dvojkovou soustavu. Na
Papuji se prý můžeme setkat s třiatřicítkovou soustavou.
1. úloha: Pokuste se odpovědět na otázky
1. Co se vám vybaví, když se řekne číselná soustava?
___________________________________________________________________________
2. Proč mluvíme o soustavě?
___________________________________________________________________________
3. Vezměte si papír a tužku a napište, co přesně podle vás znamená deset v desítkové
soustavě?
___________________________________________________________________________
4. Co může vyjadřovat deset obecně?
___________________________________________________________________________
5. Je pravdivý zápis „10 = 1010“?
___________________________________________________________________________
6. Vyjádřete různými způsoby počet kusů deset.
___________________________________________________________________________
7. Co znamená, když o číselné soustavě řekneme, že je desítková?
___________________________________________________________________________
8. Kolik číslic používáme v desítkové soustavě?
___________________________________________________________________________
9. Jak si pomáháme, když už nám číslice nestačí? A je to opravdu tak, že nám číslice
nestačí?
___________________________________________________________________________
10. Jak přecházíme z jedné desítky do druhé? Jak z řádu do řádu?
___________________________________________________________________________
11. Co bude znamenat zápis 10 ve čtyřkové, pětkové a šestkové soustavě?

___________________________________________________________________________
12. Co důležitého jsem si uvědomil/a k tématu číselné soustavy?
___________________________________________________________________________

Zápis do matematického deníčku:
Co jsem si uvědomila k tématu číselné soustavy.

2. úloha: Odhalíte matematické kouzlo?
Zvolte si libovolné číslo od 1 do 63. Zapište si, ve kterých sloupcích tabulky se toto číslo
objevuje, a já ho uhádnu.

Zkuste objasnit, jaký je princip kouzla:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Myslíte, že souvisí toto kouzlo s číselnými soustavami?
___________________________________________________________________________

3. úloha: Kmen Trionů
Na pustém ostrově bylo objeveno několik domorodých skupin, které patří ke kmeni Trionů.
Mají jen tři prsty na každé ruce. Počítají s pomocí prstů jedné ruky tak, že když jim prsty nestačí,
přecházejí do vyšší trojice. K zápisu užívají arabské číslice, které k nim už kdysi dávno přinesl
zbloudilý učenec. Letos byla bohatá úroda zlatých klasů a každá skupina jich vypěstovala určitý
počet.
Trioni při počítání mohou vytvářet nejvíce trojice a pak musí přejít do další trojice.

Nyní se sešly na shromáždění, aby klasy přepočítali a zjistili:
a) jaká byla úroda u jednotlivých skupin – v trionské soustavě a v desítkové soustavě
b) jaká byla celková úroda - v trionské soustavě a v desítkové soustavě

Řešení:

Odpověď:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. úloha: Shrnutí
Dnes jsem se naučila:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Neporozuměla jsem:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
K lepšímu porozumění by mi bývalo pomohlo:_____________________________________
___________________________________________________________________________

5. úloha:
Do slovníku matematických pojmů a definic si napíšu:

Pracovní list: Thaletova kružnice (Filip Roubíček)
1. Přečtěte si povídku Poštovní schránka
Na rohu ulice Přímé a Oblé stojí vysoký dům, který zdobí jasně oranžová schránka.
Kolemjdoucí jí poznávají už z dálky a občas se některý z nich zastaví, aby jí svěřil své psaní.
Ulice se stále hlasitěji ozývá v rytmu všedního dne a probouzí schránku z příjemného snění.
Krásně se jí snilo s psaníčky zamilovaných. Svatého Valentýna je už zítra. Řinčení u vchodu
ohlašuje prvního návštěvníka. Roh bílé obdélníkové obálky se snaží dostat dovnitř. Po
chvilce však zmizí a střídá jej jiný roh, stejně zářivě bílý, ale vyzdobený několika úhledně
vylepenými známkami. Schránkou se rozléhá klapání strážce vchodu. Ale vchod nehodlá
ustoupit ani o milimetr a vpustit širokou a neodbytnou obálku dovnitř. Ani třetí pokud není
úspěšný. Obálka opět uvízla a její kraj je už celý pomačkaný. Schránka s napětím sleduje
roh obálky, jež opisuje imaginární křivku při přehlídce trojúhelníků. Již chce vykřiknout:

2. Dokončete povídku 3-5 větami.

Povídka může končit třeba i takto:
„Člověče, neblázněte, tuhle obálku do mě nedostanete“ Ale prudké zaklapnutí vchodu
ukončuje nelítostný boj a rázné kroky unášejí pokořenou obálku pryč. „Bláznů je na světě
až dost.,“ povzdychne si schránka a oddává se hřejivým paprskům ranního slunce.

3. Podtrhněte v textu slova, s kterými se setkáváte v geometrii:

4. Najděte větu, která vystihuje nejdramatičtější okamžik povídky, a zapište si ji:

5. Zkuste tuto větu geometrizovat:
Potřebujete: papír A4, obálku (25cm*35 cm)
Vezměte si list papíru A4 a v horní části vyřízněte štěrbinu 24 cm. Připevněte si list papíru
na podlahu, pod který dáte velký papír, aby se na něj dalo malovat. List papíru značí schránku,
obálka dopis.

Vyznačte si na papír při každém pokusu zastrčení obálky, roh obálky.
Co vám vychází?:

6. Narýsujte si do sešitu úsečku AB o velikosti 12 cm. Pravoúhlé trojúhelníky „rýsujte“
do sešitu obkreslováním hran trojúhelníku s ryskou podle modelu předchozího příkladu
a vrcholy barevně zvýrazni:

Co vám vychází:

7. Předpokládejme, že vzniklá množina bodů X v rovině je kružnice s průměrem AB.
Narýsujte kružnici s průměrem AB, vyznačte na ní bod X a zjistěte, zda úhel AXB je
pravý.

Co jste se dozvěděli?

Nalezená kružnice se nazývá Thaletova.

8. Zjistěte, kdo to byl Thales a proč je po něm kružnice pojmenována.
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