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Stru čná anotace:
Materiál obsahuje pracovní list sloužící k procvičení počítání s desetinnými čísly. Žák nejprve získá potřebná čísla 
změřením vlastního těla a poté je porovná s historickými jednotkami délky. Nakonec použije svoji vlastní měrnou 
soustavu k řešení příkladů zapsaných pomocí názvů historických jednotek. Každý žák tedy bude mít jiné řešení.
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Historické a moje vlastní jednotky



Datum 
ověření

Třída

VI.
H    6         D    3           
H (SVP)                  D 
(SVP)   1

Záznamový arch

Název školy
Číslo projektu

ZŠ a MŠ Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.3194

Kód 

Téma hodiny Popis nápln ě hodiny

Žák vytvoří vlastní měrnou soustavu, kterou následně 
použije při řešení početních příkladů.

VY_32_ZAZNAM_239
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTČíslo a název šablony 

klíčové aktivity

26.4.2012 Historické jednotky

Počet žáků

Mgr. Hana Veselá

26.4.2012 Mgr. Michal Balaščák

Datum Jméno ředitele Podpis ředitele

Jméno vyu čujícího Podpis vyu čujícího



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

 

Historické a „moje vlastní“ jednotky délky 

 

Některé historické jednotky délky vycházely z délek částí lidského těla významných 
osobností dané doby.  

Pomocí měřidel délky (pravítko, krejčovský metr, posuvné měřidlo) sestav vlastní měrnou 
soustavu. 

Podle návodu změř jednotlivé části svého těla a zapiš je do tabulky. Při měření požádej  
o pomoc svého spolužáka. 

1. dlaň – šířka lidské dlaně bez palce  

2. loket – od loketní kosti po špičku nejdelšího prstu ruky 

3. střevíc – délka chodidla (od paty po nejdelší prst na noze) 

4. krok – od paty nohy vzadu po prsty nohy vepředu 

5. palec – šířka palce měřená v místě horního kloubu palce 

6. prst – délka prostředníčku (měřeno z vnitřní strany ruky) 

7. nos – výška nosu od kořene po špičku 

8. ucho – výška ušního boltce 
 

dlaň cm 

loket cm 

střevíc cm 

krok cm 

palec cm 

prst cm 

nos cm 

ucho cm 

 



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

Porovnej tebou naměřené hodnoty se známými jednotkami délky, užívanými v českých 
zemích v historii. 

název jednotky tvoje délka 
znak 

nerovnosti historická délka 

dlaň   8 cm 

loket   59,3 cm 

palec   2,63 cm 

střevíc   29,57 cm 

krok   59 cm 

 

 

Vypočítej ve své měrné soustavě následující příklady: 

 

3 uši a 2 dlaně = 

5 kroků a 3 střevíce =  

2 nosy a 3 prsty = 

1 loket a 4 nosy =  

5 střevíců = 

7 uší a 5 prstů = 

3 kroky zmenšené o 2 střevíce = 

1 dlaň a 2 prsty a 4 palce = 
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