
 

Ahoj děti, 

věřím, že už jste experti písemného dělení😊. Vím, příkladů stejného typu, bylo 
docela dost. Kontrolu provedu až se sejdeme. 

Stejně jako ve třetím ročníku, nastal čas pokračovat v matematice. Aby se Vám 
lépe pracovalo v pracovním sešitě, metodicky si upravím pořadí témat. Začneme 
konstrukcí obdélníku a konstrukcí čtverce. Poté budou následovat obvody, práce 
s daty – diagram atd. 

Před samotným rýsováním se podívejte na videa, která Vám mohou pomoci. 

 

Co Vás tedy čeká do 28.3.? 

1. Konstrukce obdélníku : pracovní sešit velký str. 22 

Rýsuj s pravoúhlým trojúhelníkem, využívej kolmic. 

 

Pojmy se kterými se budete setkávat a které byste měli znát jsou: 

Úhlopříčka: spojuje dva vrcholy, které spolu nesousedí. V tomto případě u. 

 

 

 

 



Průsečík úhlopříček: níže vidíte úhlopříčky u1 a u2. Průsečík je zde bod S. 

 

Shodnost geometrických útvarů:      

 

Shodnost úseček: 

 

Konstrukce obdélníku: https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y 

2. Konstrukce čtverce: pracovní sešit velký str. 23 
Ve cvičení 1 se ověří, zda rýsujete přesně. Úloha je obohacena o rýsování 
kružnice. Zbylé úlohy jsou lehoučké. Rýsujte s pravoúhlým trojúhelníkem. 

Konstrukce čtverce : https://slideplayer.cz/slide/3810794/ 

 



3. Na závěr stejně, jako ve 3. ročníku úkol pro kreativce:  
Narýsuj tento Tangram přesně jako vzor, který je umístěn níže. Velikost 
nechám na Vás. Stačí do velikosti A5. Čtverec vystřihni. (můžeš si jich vytvořit 
i více). Pak jej rozstříhej po jednotlivých čarách. A následuje kreativní 
challenge (výzva). Poskládej různým způsobem jednotlivé dílky, které můžeš 
vybarvit, jak uznáš za vhodné. Nechte přijít fantazii!! Budu se těšit na 
originální výtvory, které vyfoťte a pošlete na mejl: zs.janov@zsjanov-sy.cz. 
Vyvěsím je na školní web. 
 

 

Prosím dbejte na čistotu a přesnost rýsování a přeji, ať se  vše daří.!!!! 

Budu ráda, pokud se budete snažit své učení řešit samostatně. Rodiče mají 
v těchto chvílích asi více povinností a potřebují si také občas odpočinout. Vím, 
že  si možná někdy nevíte rady, což je normální, ale spoléhám na Vaši bystrost. 
Nejdříve přemýšlejte, než požádáte rodiče o pomoc.  
Doufám, že také aktivně odpočíváte, pokud je to trochu možné.  
Ahoj děti M.L. 

Inspirace - Tangram: 

 

 


