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ÚVOD 

V súvislosti s otvorením pracovného trhu sa znalosť cudzieho jazyka stáva nevyhnutnou 

schopnosťou každého človeka. Okrem všeobecného jazyka je potrebná znalosť aj odbornej 

terminológie. Hodina cudzieho jazyka má nezastupiteľnú úlohu pri osvojovaní si základnej 

slovnej zásoby a základných princípov jazyka. Učiteľ cudzieho jazyka má však zriedka čas 

venovať sa terminológii jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov. 

Integrovanie vyučovania cudzieho jazyka do vyučovania matematiky prináša žiakom 

možnosť osvojiť si správne matematické vyjadrovanie v prirodzených podmienkach. Nie je 

nutné, dokonca ani zvyčajné, aby celá vyučovacia hodina bola vedená v cudzom jazyku.  

Jednou z  vhodných metód je metóda integrovania vyučovania obsahu a jazyka známa pod 

akronymom CLIL (Content and Language Integrated Learning). Hodina vyučovaná metódou 

CLIL nie je hodina matematiky v anglickom jazyku.  

Naopak, na CLIL vyučovacích hodinách je často dominantný materinský jazyk. Podstatou 

CLIL vyučovania je, aby vyučovanie matematiky a cudzieho jazyka boli funkčne prepojené. 

Vyučovacia hodina má dva hlavné vzdelávacie ciele – jeden zameraný na predmet, druhý 

na cudzí jazyk – a tieto sa majú navzájom vhodne dopĺňať. 

MŠVVaŠ SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyjadrilo v roku 2007 podporu 

metóde CLIL v rámci dokumentu Koncepcia využívania cudzích jazykov v základných a 

stredných školách. Štátny pedagogický ústav experimentálne overoval v rokoch 2008-12 

prístup CLIL na prvom stupni a v rokoch 2013-18 na druhom stupni základnej školy.  

V tejto publikácii prinášame niekoľko námetov na využitie metodiky CLIL vo vyučovaní 

matematiky a anglického jazyka navrhnutých pre slovenské základné a stredné školy. Pri 

koncipovaní publikácie sme si dali za cieľ vytvoriť aspoň jednu aktivitu pre každú tematickú 

oblasť. Navrhnuté aktivity boli konzultované s učiteľmi z praxe a pilotne overené na 

základných a stredných školách na Slovensku 

Niektoré aktivity sú naozaj krátke, vhodné ako matematická rozcvička alebo hra a dajú sa 

zaradiť do bežnej hodiny matematiky. Iné sú vo forme pracovných listov, ktoré nájdete na 

priloženom CD nosiči. Sú vo formáte, ktorý je možné upravovať, aby sme učiteľom umožnili 

ich prispôsobiť schopnostiam a možnostiam žiakov vo svojich triedach. Ku všetkým 

aktivitám sme navrhli podrobné metodické pokyny, ktoré vychádzajú z našich skúseností 

s pilotným overovaním. V publikácii sú časti pracovného listu medzi metodickými 

poznámkami dvojito orámované. Riešenia úloh uvádzame priamo v texte pracovných listov 

(modrou farbou) alebo sú uvedené pod úlohami, prípadne v rámci metodických poznámok. 

Dúfame, že nami vytvorené materiály pomôžu najmä učiteľom, ktorí by aj mali chceli 

implementovať metódu CLIL do vyučovania matematiky, ale odrádza ich nedostupnosť CLIL 

materiálov pre vyučovanie matematiky, ktoré by boli v súlade s aktuálnymi požiadavkami 

štátneho vzdelávacieho programu. 
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1 ČÍSLA, PREMENNÁ A POČTOVÉ VÝKONY S ČÍSLAMI 

V tejto kapitole nájdete metodické usmernenie k pracovným listom zameraným na prácu 

s číslami. Venujeme pozornosť prirodzeným číslam, desatinným číslam, zlomkom 

i počítaniu s percentami. Niektoré pracovné listy sú slovensko – anglické, niektoré sú 

výlučne v anglickom jazyku 

1.1 Úloha CHOOSE OPERATION 

Túto úlohu sme navrhli pre 5. ročník ZŠ, ale je využiteľná už aj vo vyšších ročníkoch prvého 

stupňa ZŠ. Matematickým cieľom je opakovanie sčítania, odčítania, násobenia a delenia 

dvoch prirodzených čísel. Z jazykového hľadiska je vhodná na osvojenie si pomenovania 

základných aritmetických operácií v anglickom jazyku a ich znamienka.  

Odporúčame si najskôr so žiakmi prejsť význam a správnu výslovnosť jednotlivých slov: 

sčítanie = addition, čítaj [əˈdɪʃən], znamienko sčítania plus [plʌs] sa píše rovnako ako 

v slovenskom jazyku; odčítanie = subtraction [səbˈtrækʃən], znamienko minus [ˈmaɪnəs]; 

násobenie = multiplication [ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən], znamienko times [taɪmz]; delenie = division 

[dɪˈvɪʒən], znamienko divided by [dɪˈvaɪdɪd baɪ]; znamienko rovná sa = equals [ˈiːkwəlz]. 

Which operations give the results? Choose from the following: 

ADDITION SUBTRACTION MULTIPLICATION DIVISION 

+ – · : 

plus minus times divided by 
aa 

 

Ďalej pokračuje úloha na výber vhodnej operácie tak, aby nastala pravdivá rovnosť. 

V zadaní pre žiakov chýbajú znamienka operácií a tu uvádzame riešenie 
Aa 

x A B C D 

I. 32   –   8 = 24 48   +   6 = 54 8   ·   5 = 40  48   :   6 = 8 

II. 18   +   9 = 27 9   ·    7 = 63   50   :   10 = 5  48   –   6 = 42 

III. 28   :   4 = 7 27   –   9 = 18 27   +   9 = 36   8   ·   4 = 32 

IV. 6   ·   9 = 54 42   :   6 = 7 56   –   9 = 47 56   +   7 = 63 

V. 16   +   8 = 24 27   :   9 = 3 3   ·   5 = 15 18   –   6 = 12 

aa 
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1.2 Hra TELEPHONE 

Didaktická hra Telefón je vhodná ako matematická rozcvička. Medzi matematické ciele 

tejto úlohy zaraďujeme najmä počítanie spamäti. Z jazykového hľadiska je táto rozcvička 

vhodná najmä na trénovanie výslovnosti čísiel v anglickom jazyku a žiaci si osvoja slovné 

spojenia greater by five (o 5 väčšie), smaller by two (o 2 menšie). 

Priebeh hry: Žiaci sedia v laviciach. Rozdáme im kartičky s číslami od 1 do 24 (počet kartičiek 

sa prispôsobí počtu žiakov v triede). Hru začína učiteľ v anglickom jazyku so slovami: „ Tu je 

číslo nula, volám číslo väčšie o päť.“  Následne sa musí ozvať žiak, ktorý má kartičku s číslom 

5 so slovami: „Tu je číslo päť, volám číslo menšie o dva.“ atď. Žiaci nemôžu volať späť 

učiteľke a zároveň musia sledovať, aby nevolali číslo väčšie ako 24 (prípadne iné najväčšie 

číslo). Všetci žiaci sledujú správnosť telefonického spojenia, ak sa niekto pomýli, ohlásia 

poruchu a pokračuje opäť učiteľka od začiatku. Ďalej odporúčame učiteľom stanoviť čas, za 

aký sa volaný účastník musí ohlásiť.  

Úvodná veta učiteľa: Here is number zero. I am calling number greater by five. 

Ukážka telefonického spojenia dvoch žiakov: 

(Student no. 5): Here is number five. I am calling number greater by three. 

(Student no. 8): Here is number eight. I am calling number smaller by two. 

Ďalšou možnosťou je vyžadovať od žiakov aj odôvodnenie, t. j. výpočet, napr. „Here is 

number five, because one plus four is five.“ alebo „Here is number five, because seven 

minus two equals five.“ 

1.3 Pracovný list BUCKLE YOUR SAFETY BELTS! 

Pracovný list s názvom Zapnite si bezpečnostné pásy je navrhnutý pre žiakov 5. ročníka ZŠ. 

Z matematického hľadiska si žiaci precvičujú počítanie spamäti. Náročnosť úloh 

v navrhnutom pracovnom liste nie je vysoká, ale každý učiteľ ju môže prispôsobiť podľa 

vlastného uváženia zmenou daných údajov. Z jazykových zručností sa venujeme kladeniu 

otázok a osvojeniu si predložiek spojených s cestovaním. Žiaci si ďalej formou role-play 

precvičujú aj hovorenie v anglickom jazyku. 

 

Obr. 1 Ukážka jedného zadania úlohy 

Táto aktivita je inšpirovaná prostredím Autobus z Hejného metódy vyučovania matematiky. 

Úlohou žiakov je v tabuľke (obr. 1) doplniť chýbajúce údaje pre zastávky, t. j. koľko ľudí do 

autobusu nastúpilo, koľko vystúpilo a koľko ľudí sa viezlo autobusom na ďalšiu zastávku. 
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Na začiatku je autobus prázdny. Na poslednej zastávke vystúpia všetci cestujúci z autobusu 

a nikto ďalší už nenastúpi. 

Na úvod si môžu žiaci situáciu aj zahrať, najskôr bez pracovných listov (s pomôckami ako 

napr. na obr. 2). Na hodinách anglického (príp. iného cudzieho) jazyka je často zaraďovaná 

vyučovacia stratégia role-play.  

Žiaci sa rozostavia po triede s označeniami 

zastávok (napr. kartičky) a s objektmi 

predstavujúcimi cestujúcich (napr. figúrky z hry, 

plastové vrchnáky či guličky). Žiak predstavujúci 

vodiča autobusu prichádza na pokyn učiteľa 

k prvej zastávke Red Apple. Počet nastupujúcich 

cestujúcich hovorí žiak so zastávkou (signaller), 

počet vystupujúcich cestujúcich vodič (bus 

driver, obr. 3 obsahuje ich text, ale môžu si aj  

 

Obr. 2 Pomôcky k odohraniu jazdy autobusu 

iné počty cestujúcich vymyslieť). Úlohou zvyšných žiakov v triede je správne určiť počet 

vystupujúcich cestujúcich na poslednej zastávke.  

 

 

Obr. 3 Text pre vodiča a žiakov so zastávkami 

Z hľadiska osvojovania jazykových vedomostí je vhodné upriamiť pozornosť žiakov na to, že 

v tabuľke nie je napísané GET ON a GET OFF, ako to používali pri samotnej Role Play, a viesť 

s nimi krátku diskusiu o tom, či je to tak správne alebo sa niekde stala chyba. Ak už žiaci 

poznajú minulý čas jednoduchý (Past Simple Tense) a vedia, že sloveso GET je nepravidelné 

a jeho tvar v minulom čase je GOT, potom veľmi rýchlo prídu s odpoveďou, že v tabuľke už 

zapisujú výsledky udalosti, ktorá sa stala v minulosti a je ukončená. Použitie minulého času 

jednoduchého je očakávané aj v slovných odpovediach žiakov k riešeniu jednotlivých úloh 

(tiež tvary slovesa BE – WAS / WERE), preto je táto diskusia dôležitá a súčasne predstavuje 

integrovanie jazykového vzdelávacieho obsahu do kontextu matematického vzdelávacieho 

obsahu. 

 

Návrh hranej jazdy: 

Teacher: The bus stops at the first stop.  

Red Apple:  7 people get on. 

Teacher: The bus continues and stops at the second stop.  
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Bus driver: 5 people get off. 

Yellow Lemon: 12 people get on. 

Teacher: The bus continues and stops at the third stop.  

Bus driver: 9 people get off. 

Green Grapes: 6 people get on. 

Teacher: The bus continues and stops at the fourth stop.  

Bus driver: No one gets off. 

Blueberries: 6 people get on. 

Teacher: The bus continues and stops at the last stop.  

Bus driver:  How many people get off the bus? 

A student (from the rest of the class):   17 people. 
 

Úvodný text z pracovného listu: 

Let’s play The Wheels on the Bus today. Find five places in your classroom which will be 
 

 

the bus stops. This time we will call them as follows – 1st 
stop is Red Apple, 2nd stop is Yellow Lemon, 3rd stop is 
Green Grapes, 4th stop is Blueberries, and the last stop is 
Purple Plum. 

In this game the travellers are some small objects, like 
bottle caps, and the bus is a simple paper box. The bus 
driver drives the bus – one person from your class. 

There is one signaller at each bus stop. Signallers – five people from your class – put 
some bottle caps in the box and some caps out of the box, like people who get on and 
off the bus. Signallers must tell aloud how many people get on the bus at their bus stop 
and the bus driver how many people get off the bus at each bus stop. 

Have a safe journey! 
 

 

Po jazde nasledujú otázky pre žiakov – aké údaje si zapamätali: 

Now, the bus got to the last stop and the travellers have to leave the bus, if they have 
not left before.  

Can you answer these questions? 

          1) How many people got off the bus at the last stop, Purple Plum? 

          2) How many people got on the bus at Red Apple? 

          3) How many people were on the bus from Yellow Lemon to Green Grapes? 

          4) How many people travelled by the bus altogether? 
 

Očakávané odpovede žiakov: 

1) 17 people got off at the (last) stop Purple Plum.____________________________ 

2) 7 people got on at Red Apple._____________________________________________ 
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3) From Yellow Lemon to Green Grapes 14 people were on the bus. _____________ 

4) Altogether 31 people travelled on the bus. ________________________________ 

Návod: Spočítame všetkých, čo nastúpili alebo všetkých, čo vystúpili. 

 

Pracovný list pokračuje jazykovo orientovanou časťou, ktorá sa zameriava na tvorbu 

otázok, špecificky v minulom čase jednoduchom, pričom otázky začínajú opytovacím 

zámenom HOW MANY a pýtajú sa na PODMET vety, preto v tomto type otázok sa nepoužíva 

pomocné sloveso DID. Žiakom nie je potrebné podrobne vysvetliť uvedené skutočnosti. 

Dôležité je dbať na ústne precvičenie kladenia otázok tohto typu a správnu formuláciu 

odpovedí. 

This is how we ask questions about the number of people who got on or off the bus: 

How many 

people 

got 

on 

the bus at ..........? 
men 

women 
off 

children 
aa 

 

Ďalšie otázky pre žiakov a možné odpovede: 

How many more people travelled from Yellow Lemon to Green Grapes than from Red Apple 

to Yellow Lemon? 

7 more people travelled from Yellow Lemon to Green Grapes than from Red Apple 

to Yellow Lemon. 

How many fewer people travelled from Green Grapes to Blueberries than from Yellow 

Lemon to Green Grapes? 

3 fewer people travelled from Green Grapes to Blueberries than from Yellow Lemon 

to Green Grapes. 
 

 

Žiaci pokračujú v pracovnom liste a vyplnia si „odohranú jazdu“ aj do pripravenej tabuľky. 

Try to remember as many details as possible about the travellers. This table will help 

you to write down your answer. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 5 9 0 17 

GOT ON 7 12 6 6 ---- 

TRAVELLED 7 14 11 17  
aa 
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Pracovný list pokračuje 5 úlohami. Ak sa vám zdajú úlohy príliš jednoduché, môžete si dané 

číselné údaje zmeniť. 

Task 1 Fill in the missing numbers into the table and answer these questions. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 2 1 4 4 

GOT ON 3 3 4 1 ---- 

TRAVELLED 3 4 7 4  
 

Medzi ktorými zastávkami bolo v autobuse najviac cestujúcich? medzi zastávkami Green 

Grapes a Blueberries 

Koľko ľudí pribudlo/ubudlo na zastávke Green Grapes? pribudli 3 ľudia 
 

Ak by ste celú úlohu chceli so žiakmi riešiť v anglickom jazyku, uvádzame pri všetkých 

úlohách otázky aj po anglicky: 

Between which stops were there the most travellers on the bus? between stops Green 

Grapes and Blueberries 

How many more/fewer people travelled by the bus after Green Grapes? 3 more people 
 

Task 2 Fill in the missing numbers into the table and answer these questions. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 1 2 3 4 

GOT ON 2 3 4 1 ---- 

TRAVELLED 2 4 6 4  
 

Na ktorej zastávke nastúpilo najviac cestujúcich? na zastávke  Green Grapes 

Na ktorej zastávke nastúpilo najmenej cestujúcich? na zastávke  Blueberries 
 

Otázky po anglicky: 

At which stop the most travellers got on? at Green Grapes 

At which stop the least travellers got on? at Blueberries 
 

Task 3 Fill in the missing numbers into the table and answer these questions. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 2 0 3 5 

GOT ON 4 3 1 2 ---- 

TRAVELLED 4 5 6 5  
 

Koľko ľudí celkovo cestovalo autobusom?  10 

Koľko ľudí vystúpilo na najbližšej zastávke od ich nástupu do autobusu (zviezli sa iba 

jednu zastávku)? 4 alebo 5 
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Otázky po anglicky: 

How many people travelled by bus altogether? 10 travellers 

How many people got off at the closest stop after boarding the bus (they travelled only 1 

stop)?   4 or 5 travellers 
 

Úloha 4 

Na každej zastávke nastúpil rovnaký počet ľudí. Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 4 0 11 9 

GOT ON 6 6 6 6 ---- 

TRAVELLED 6 8 14 9  
aa 

Návod: Vystupujúcich cestujúcich bolo spolu 4 + 0 + 11 + 9 = 24, toľko muselo byť aj 

nastupujúcich. Ak teda na každej zastávke nastúpil rovnaký počet cestujúcich, počítame  

24 : 4 = 6 (ľudia mohli nastupovať iba na štyroch zastávkach, na poslednej sa iba vystupuje), 

t. j. na každej zastávke nastúpili 6 cestujúci. 
 

Úloha 5 

Na zastávke Yellow Lemon nastúpilo dvakrát viac ľudí, než z autobusu vystúpilo. Rovnako 

na zastávke Blueberries nastúpilo dvakrát viac ľudí, než z autobusu vystúpilo. Doplňte 

chýbajúce údaje v tabuľke. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 2 4 3 13 

GOT ON 7 4 5 6 ---- 

TRAVELLED 7 9 10 13  

aa 

 

Pracovný list pokračuje opäť jazykovo orientovanou časťou, venujeme sa predložkám, ktoré 

sa používajú s dopravnými prostriedkami: 

What prepositions do we use to talk about transport? 

The most common prepositions for transport are ‘on’, ‘in’ and ‘by’. 

 in a car on a bus 

 

  
nastúpiť get in get on 

vystúpiť get out of get off 

cestovať by car by bus 
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S ostatnými dopravnými prostriedkami používame tiež tieto štyri frázové slovesá podľa 

pravidla: 

 Ak sa dá v dopravnom prostriedku len sedieť (dostali sme sa z veľkého priestoru 

do malého), ako v aute, použijeme get in/get out of. Sú to dopravné prostriedky, 

ktoré zvyčajne využívame na vlastnú dopravu. 

 Ak sa dá v dopravnom prostriedku postaviť (dostali sme sa z jednej plochy na 

druhú), ako v autobuse, použijeme get on/get off. Sú to najmä dopravné 

prostriedky verejnej dopravy. 

Spôsob cestovania popisujeme predložkou by, napr. by car, by train, by bike, by bus. 

Výnimku tvorí on foot = pešo. 

 

Pracovný list pokračuje štyrmi úlohami pre žiakov. Jedna z nich je jazykové cvičenie 

zamerané na predložky k dopravným prostriedkom. Ďalšie úlohy sú na doplnenie údajov 

v tabuľke o cestujúcich, pričom budeme v jednej rozlišovať aj pohlavie cestujúcich. 
 

Task 6  

Write the vehicles below the correct phrasal verbs. 

train     truck     plane     underground     bike     taxi     submarine 

helicopter     tram     car     caravan     ship     tractor     air balloon 

 

get in/get out of  get on/get off 

truck  caravan  train  tram 

taxi    plane  air balloon 

helicopter    underground  ship 

car    bike   

tractor    submarine   
Aa 

aaaaa 

Task 7 

Fill in the missing numbers into the table. Fill in the sentences below the table. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ---- 4 5 3 13 

GOT ON 11 3 9 2 ---- 

TRAVELLED 11 10 14 13  
 

 

Najviac ľudí cestovalo zo zastávky Green Grapes do zastávky Blueberries. 

Na zastávke Green Grapes vystúpila polovica cestujúcich.  

Autobusom cestovalo spolu 25  ľudí. 

Na zastávke Green Grapes pribudli 4 ľudia. 
aa 
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Anglická verzia viet na doplnenie: 

The most people travelled from the stop Green Grapes to the stop Blueberries. 

Half of the travellers got off at the stop Green Grapes. 

Altogether 25 people travelled by bus. 

After the stop Green Grapes 4 more people were travelling in the bus. 

 

Úloha 8 

Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. Rozlišujte pohlavie cestujúceho, kde   predstavuje 

muža;  predstavuje ženu. 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ----     

GOT ON 
    ---- 

TRAVELLED      
aa 

1.4 Pracovný list CENSUS 2011 IN SLOVAKIA 

Pracovný list s názvom Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 2011 je určený pre 

5. ročník ZŠ. Podľa pilotného overovania je vhodné pracovať s ním počas dvoch až troch 

vyučovacích hodinách, v závislosti od schopností žiakov v danej triede ako aj od 

pedagogickej zručnosti učiteľa.  

Z hľadiska rozvoja matematických poznatkov žiakov sa pracovný list zameriava na prácu 

s prirodzenými číslami v obore nad 10 000, na správny zápis a čítanie týchto čísel a na 

základné matematické operácie s nimi, najmä sčitovanie a odčitovanie, ale aj usporiadanie, 

zaokrúhľovanie a delenie. Pracovný list  ukazuje žiakom prirodzené čísla z oboru nad 10 000 

v autentickom prostredí, ktorým je sčitovanie obyvateľstva, a to v podobe číselného zápisu 

i pruhového diagramu. Z jazykového hľadiska je pracovný list zameraný na rozvoj počúvania 

v anglickom jazyku, čítanie prirodzených čísel z oboru nad 10 000, osvojovanie základnej 

slovnej zásoby a vetných foriem v oblasti elementárnej aritmetiky. Matematické a jazykové 

vzdelávacie ciele sú integrované prostredníctvom témy sčítanie obyvateľstva na Slovensku, 

ktorá v sebe nesie potrebu rozumieť geografickému rozloženiu Slovenska. Ako sa ukázalo 

počas pilotného overovania, uvedený pracovný list nenútene podnecuje žiakov k úvahám 

nad nerovnomerným rozložením obyvateľstva a vekových skupín v regiónoch krajiny. 

Na prvej zo štyroch strán, z ktorých pracovný list pozostáva, žiaci pracujú s anglickým 

textom. Do textu, rozdeleného na tri časti, je potrebné doplniť podľa príslušných 

vypočutých nahrávok (v trvaní 38, 35 a 58 sekúnd) slová a čísla. Pod každým textom je 

krátka úloha, ktorá má upriamiť pozornosť žiakov na detaily v príslušnom texte a súčasne 

ho postupne uviesť do problematiky čítania prirodzených čísel v obore nad 10 000.   
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V prvej časti začíname nahrávkou Census_rec1.  

 
Listen to the record and fill in the gaps. 

Have you ever wondered how many __ __ __ __ __ __ there are in the world or in your 

country? Every hour the number of people is __ __ __ __ __ __ __ __ __. We only know 

approximate numbers at this __ __ __ __ __ __. Every few years there is usually a __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ census in each country. The word ‘census’ means ‘official 

count’. The last census in Slovakia was in __ __ __ __ and its results say that altogether 

5 397 036 people lived in Slovakia at that time. 
 

Riešenie: people, different, moment, population, 2011. 

 
Write down in words the total number of Slovaks in 2011: 

five million, three hundred and ninety-seven thousand and thirty-six 
 

 

Pokračujeme nahrávkou Census_rec2. 

 
Continue listening to the record and fill in the gaps. 

Slovakia is divided into __ __ __ __ __ regions, but sometimes we can hear only about __ 

__ __ __ regions – Bratislava Region, Western Slovakia, __ __ __ __ __ __ __ Slovakia and 

Eastern Slovakia. In 2011 altogether __ __ __ __ __ __ __ people lived in Western 

Slovakia, which is divided into three __ __ __ __ __ __ __ regions – Trnava, Trenčín and 

Nitra Region. 

 
 

Riešenie:  eight, four, Central, 1 838 936, smaller. 

 
Write down in words how many people lived in Western Slovakia in 2011: 

one million, eight hundred and thirty-eight thousand, nine hundred and 

thirty six 
 

 

Posledná časť z nahrávky Census_rec3. 

 
  Continue listening and fill in the gaps. Only NUMBERS are missing. 

As the census shows, in Trnava Region there were __ __ __ __ __ __ people, in Trenčín 

Region there were __ __ __ __ __ __ people, and the rest lived in Nitra Region. The 

population census can also tell us detailed information, like the number of people of 

the same age. For example, in 2011 the total number of children aged 10-14 living in 

Central Slovakia was __ __ __ __ __. In Eastern Slovakia there were __ __ __ __ __ children 

older than 9 and younger than 15 years. 
 

Riešenie: 554 741; 594 328; 73 035; 99 641. 
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Write down in words all the numbers you have just filled in the text: 

554 741: five hundred and fifty-four thousand, seven hundred and forty-one 

594 328: five hundred and ninety-four thousand, three hundred and twenty-

eight 

73 035: seventy-three thousand and thirty-five 

99 641: ninety-nine thousand, six hundred and forty-one 
 

 

Druhá strana pracovného listu začína úlohou s troma otázkami s výberom jednej správnej 

odpovede z dvoch ponúknutých. Zámerom úlohy je pripomenúť žiakom rozdiel medzi 

pojmami číslo a číslica, cifra, a oboznámiť ich s anglickými ekvivalentmi týchto pojmov 

(number, digit). 

 
Circle the correct option in the following sentences: 

 

I) Your age is a: 

                      a) one-digit number 

                      b) two-digit number 

II) The year of your birth is a:  

                      a) four-digit number 

                      b) six-digit number 

III)  The total number of children aged 10-14 in Eastern Slovakia in 2011 is a:  

                      a) five-digit number 

                      b) seven-digit number 

Riešenie: b), a), a). 

Ďalšia úloha požaduje od žiakov, aby podľa mapy, ktorá je súčasťou pracovného listu, 

priradili číslam názvy krajov, resp. vyšších územných celkov Slovenskej republiky a zapísali 

ich do predloženej tabuľky. Cieľom je upriamiť pozornosť žiakov na spomínanú tabuľku, 

nakoľko neskôr bude ich úlohou doplniť do tabuľky aj ostatné, už však číselné údaje.  

 
Use the map of Slovakia and write the names of the eight regions in the 

table. 
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Region 

Total 

population 

Population  

aged 10-14 

Bratislava 1 Bratislava 602 436 22 669 

Western Slovakia 

in total: 1 838 936 

2 Trnava 554 741 26 429 

3 Trenčín 594 328 27 985 

4 Nitra 689 867 33 215 

Central Slovakia  

in total:  
1 349 414 

5 Žilina 688 851 39 087 

6 Banská Bystrica 660 563 33 948 

Eastern Slovakia  

in total: 1 606 250 

7 Prešov 814 527 52 306 

8 Košice 791 723 47 335 

 Altogether 5 397 036  
aa 

 

 

Ešte predtým by však mali byť žiaci oboznámení s anglickými matematickými pojmami 

sčítať (add), odčítať (subtract), násobiť (multiply), deliť (divide) a rovnať sa (equal). Za týmto 

účelom je v pracovnom liste zahrnutá schéma, v ktorej majú žiaci priradiť uvedené pojmy 

k symbolom označujúcim elementárne aritmetické operácie, ku každej uviesť aspoň jeden 

príklad, vypočítať ho a za pomoci učiteľa príklad aj správne prečítať. 

 

Do you know the four basic operation with numbers? This picture can help 

you remember them. Match the symbols with the verbs of the operations. 

Choose from these: DIVIDE – ADD – MULTIPLY – SUBTRACT. Write down one 

example for each operation. 

aa 

ADD   SUBTRACT 

2 + 2 = 

plus 

 
+ – 

37 - 19 = 

minus 

 

 

3 . 7 = 

times 
· : 

 

63 : 7 = 

divided by 

MULTIPLY   DIVIDE 
aa 

 
What other words go with the operations? equals 

 

 

Tretia strana pracovného listu má žiakom slúžiť na výpočty potrebné k vyplneniu tabuľky 

z predchádzajúcej strany (o počte obyvateľov v jednotlivých krajoch). 

 

In the table on Page 2 fill in the total population of Slovakia in 2011, in Central 
Slovakia, and in Regions 1-4. For calculations use the empty space below.  
What do you have to do with the numbers? 
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Návod: Tabuľku je vhodné vyplniť v nasledovných krokoch:  

1. Celkový počet obyvateľov Slovenska a počet obyvateľov v Trnavskom a Trenčianskom 

kraji boli priamo uvedené v nahrávkach a po ich vypočutí by už mali byť doplnené v textoch 

na prvej strane pracovného listu.  

2. Celkový počet obyvateľov Stredného Slovenska majú žiaci zistiť sčítaním obyvateľov 

v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ktoré sú v tabuľke už uvedené.  

3. Podobne, počet obyvateľov Nitrianskeho kraja majú žiaci zistiť využitím operácie sčítania 

a odčítania a známych údajov o počte obyvateľov Západného Slovenska, Trnavského 

a Trenčianskeho kraja.  

4. Napokon je potrebné vypočítať počet obyvateľov Bratislavského kraja, pričom si žiaci 

môžu vybrať z dvoch stratégií – postupne sčítať obyvateľstvo vo zvyšných siedmich krajoch 

a tento súčet odčítať od známeho celkového počtu obyvateľov Slovenska, alebo postupne 

sčítať obyvateľstvo troch oblastí (Západné, Stredné a Východné Slovensko) a tento súčet 

odčítať od celkového počtu obyvateľov Slovenska. Pri voľbe jednej z týchto stratégií je 

vhodné so žiakmi krátko diskutovať o tom, ktorá z nich a prečo je výhodnejšia, príp. či je 

niektorá z nich presnejšia. 

Na poslednej, štvrtej strane pracovného listu žiaci pracujú s grafickým znázornením počtu 

detí vo veku 10-14 rokov v jednotlivých krajoch Slovenska v podobe pruhového diagramu 

(angl. bar chart). Veková skupina 10-14 rokov bola zvolená zámerne, nakoľko žiaci 

5. ročníka ZŠ patria práve do tejto skupiny. Ako ukázalo pilotné overovanie pracovného 

listu, žiaci si uvedomujú, že v čase sčítania v roku 2011 patrili do inej skupiny a že v čase 

najbližšieho sčítania plánovaného na rok 2021 budú stále patriť do vekovej skupiny 10-14 

rokov. 

Prvou úlohou žiakov na poslednej strane pracovného listu je z pruhového diagramu zistiť, 

v ktorom kraji bolo v roku 2011 najmenej a v ktorom najviac detí danej vekovej skupiny.  

 
Look at the BAR CHART below and answer the following question:  

Which regions had the smallest and the biggest children population in 2011?  

The smallest children population was in Bratislava Region. 

The biggest children population was in Prešov Region. 

 

33 215

22 669

33 948

47 335

26 429

52 306

39 087

27 985

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Nitra

Bratislava
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Trenčín

Population aged 10-14
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Následne treba všetkých osem krajov usporiadať vzostupne (angl. in ascending order) podľa 

počtu detí. Pojem vzostupného usporiadania má žiakom vizuálne objasňovať predtlačená 

horizontálna čiara na ľavom okraji s poznámkou „najmenšia“, na pravom okraji „najväčšia 

populácia detí“. 

 
Arrange the regions in ascending order by their children population in 2011.  

 

Bratislava  Trnava  Trenčín  Nitra  Banská Bystrica  Žilina  Košice  Prešov 

the smallest 

children population 

 the biggest children 

population 
 

 

Po vyriešení tejto úlohy je vhodné so žiakmi prebrať, ako sa nazýva opačné usporiadanie 

čísel, od najväčšieho po najmenšie, t. j. zostupné (angl. descending order).  

V ďalších dvoch úlohách majú žiaci vypočítať, o koľko detí bolo v roku 2011 viac 

v Banskobystrickom ako v Nitrianskom kraji, a o koľko detí menej žilo v Bratislavskom než 

v Košickom kraji.  

 
How many more children lived in Banská Bystrica Region than in Nitra 

Region?  

733 

 
How many less children lived in Bratislava Region than in Košice Region in 

2011?  

24 666 
 

 

Nakoniec majú žiaci zistiť, približne koľkokrát viac detí žilo v Prešovskom kraji v porovnaní 

s Trnavským. Pri riešení tejto úlohy majú žiaci najskôr príslušné hodnoty zaokrúhliť na 

tisícky (angl. round to the nearest thousand), až potom ich porovnávať.  

 
Round the children population in Trnava and Prešov Region to the nearest 

thousand. About how many times bigger was the children population in 

Prešov Region?  

2 times 
 

 

V pruhovom diagrame je detská populácia Trnavského kraja zobrazená bezprostredne pod 

Prešovským krajom, preto v pilotnom overovaní žiaci prirodzene už bez zaokrúhľovania 

odhadli, že „druhý pruh je polovičný oproti prvému“ resp. „prvý pruh je dvojnásobný oproti 

druhému“. 

K implementácii uvedeného pracovného listu je potrebný počítač s kvalitnými 

reproduktormi, aby žiaci mohli dobre počuť príslušné zvukové nahrávky. Praktické je aj 

využitie digitálnej prezentácie, ktorá má predovšetkým slúžiť k tomu, aby si žiaci mohli 

skontrolovať správnosť svojich riešení. 
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1.5 Pracovný list HOW MUCH DOES IT COST? 

Pracovný list s názvom Koľko to stojí? Je navrhnutý pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Medzi 

matematické ciele pracovného listu zaraďujeme čítanie a písanie desatinných čísel, 

základné číselné operácie s nimi a precvičovanie ich využitia v bežnom živote 

prostredníctvom riešenia slovných úloh. Z jazykového hľadiska sa zameriavame na čítanie 

cien v anglickom jazyku a následne čítanie desatinných čísel. Žiaci si trénujú aj písanie čísel 

slovom. 

V úvodnom obrázku sú v myšlienkových bublinách uvedené ceny niektorých potravín 

a domácich spotrebičov.  

 

 
 

aa 

Po úvodnom obrázku pracovný list obsahuje vysvetlenie čítania cien v anglickom jazyku, 

v plnej i skrátenej verzii: 

There are two ways to read prices:  full version:  2.50 € ..... two Euros and fifty cents 

                                                                 shortened: 2.50 € ..... two fifty 

 

Následne sa žiaci oboznamujú s pravidlami čítania desatinných čísel, ktoré nepredstavujú 

cenu: 

BUT when you read a decimal number which is NOT a price, then you follow this rule: 

2.5 ..... two point five tenths 

17.89 .....seventeen point eighty-nine hundredths 

354.006 ..... three hundred and fifty-four point six thousandths 

 

Pokračujeme prvou úlohou, v ktorej hľadajú žiaci v obrázku ceny potravín a spotrebičov, na 

ktoré sa pýtame otázkami. Odpovede majú zapísať slovne v plnej verzii.  
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Task 1  

Answer these questions. Write the prices in the full version. 

How much does the washing machine cost?  three hundred and six Euros 

How much does the toaster cost? twenty-one Euros and ninety cents 

How much do apples cost? seventy-six cents 
 

 

Ďalej vyzývame žiakov, aby vo dvojiciach pokračovali s otázkami a odpoveďami o veciach 

z myšlienkových bublín. 

Work in pairs: Ask and answer questions about things in thought-bubbles. 

 

Pracovný list pokračuje jazykovo orientovanou časťou. Nakoľko sa v čítaní desatinných čísel 

v anglickom jazyku vyskytujú tesne za sebou písmená „t“ a „h“  veľmi často, zaradili sme 

sem niekoľko slovíčok na nácvik výslovnosti „th“ zvuku a jeden jazykolam (tongue twister). 

Let’s practice the ‘th‘ sound! 

feather, weather, either, neither, bother, worthy, birthday 

the, this, that, those, they, them, there, thanks, three, thick, Thursday, thief, thousand 

with, breathe, breath, strength, length, warmth, tooth, teeth, tenth, hundredth, 

thousandth 

 

TONGUE TWISTER 

Father, mother, sister, brother hand in hand with one 

another.  

They say sloths don’t wear clothes. 

aa 

 

Nasleduje druhá úloha, zápis desatinného čísla daného slovom. Žiaci najskôr prečítajú dané 

číslo a potom ho zapíšu pomocou číslic. 

Task 2 Write the following as decimal number. 

a) four point four tenths   4.4 

b) one point fifty-five hundredths  1.55 

c) eight point twenty-six hundredths 8.76 

d) three point eighty-seven hundredths 3.87 
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e) zero point four tenths   0.4 

f) four point one hundredth   4.01 

g) two point eighty-nine hundredths  2.89 

h) zero point forty-eight hundredths  0.48 

i) thirty point six tenths   30.6 

j) four point ninety-eight hundredths 4.98 

k) eighty-nine point ten hundredths  89.10 

*l) two hundred and sixteen point two hundred and thirty-one thousandths 

216.231 

*m) nine thousand and ten point three hundred and fifty-nine ten-thousandths 

9 010.035 9 

*n) seventy-six thousand and fifty-three point forty-seven hundred-thousandths 

76 053.000 47 

*o) two hundred and twenty-nine thousand point eighty-one millionths 

 129 000.000 081 
aa 

 

V tretej úlohe pokračujeme čítaním desatinných čísel zapísaných číslicami a od žiakov 

vyžadujeme ich slovný zápis. Odporúčame využiť pomôcku – tabuľku Place value and 

decimals, v ktorej žiaci nájdu názvy jednotlivých pozičných rádov. 

Task 3 Read and write down in words these decimal numbers. Use the Place value and 

decimals table if necessary. 

a) 5.2  five point two tenths 

b) 0.31  zero point thirty-one hundredths 

c) 21.9  twenty-one point nine tenths 

d) 103.01 one hundred and three point one hundredths 

e) 0.5  zero point five tenths 

f) 0.25  zero point twenty-five hundredths 

g) 17.73 seventeen point seventy-three hundredths 

h) 50.05 fifty point five hundredths 
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i) 0.6529 zero point six thousands and five hundred and twenty-nine            

             ten thousandths 

j) 2.95  two point ninety-five hundredths 

k) 3 002.001 5 three thousand and two point fifteen ten thousandths 

 

Pomocná tabuľka – žiaci si môžu vpísať číslo, a pozičným rádom, v ktorom je posledná 

číslica, ukončia desatinné číslo. 
Aa 

PLACE VALUE AND DECIMALS 
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aa 

 

Pracovný list ďalej pokračuje tromi úlohami, v ktorých už žiaci robia základné aritmetické 

operácie s desatinnými číslami. Vo štvrtej a piatej úlohe využívajú údaje, ktoré sú dané 

v úvodnom obrázku.  

Vo štvrtej úlohe počítajú celkovú cenu nákupu. 

Úloha 4  Vypočítajte, koľko zaplatíte za nákup 3 kg jabĺk, 500 g lososa a 750 g mrkvy. 

11,10 € 

 

V piatej úlohe je daná celková cena nákupu a z nej majú žiaci vypočítať cenu jednej položky 

nákupu. 

Task 5 Look at Mrs Smith’s shopping list. She bought three litres of 

milk, one point five tenths kilograms of apples, twelve eggs, two 

toilet rolls, two kilograms of bananas and a loaf of bread. She paid 

9.04 €. How much does one toilet roll cost? 

0,59 € 
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Pracovný list končí šiestou úlohou, v ktorej sa nachádza tajnička. 

Úloha 6 Zoraďte výsledky úloh od najmenšieho po najväčší. Písmenká pri úlohách vám 

pri správnom zoradení výsledkov prezradia tajničku. 

 

0,06 0,7 1,05 1,5 2,8 2,84 2,98 3,26 3,27 

M A T H I S F U N 
aa 

1.6 Pracovný list DECIMAL TALKS 

Pracovný list s názvom Rozhovory o desatinných číslach sa z hľadiska matematických 

vzdelávacích cieľov zameriava na upevňovanie poznatkov o desatinných číslach 

a precvičovanie ich využitia v bežnom živote prostredníctvom riešenia slovných úloh, preto 

je vhodný pre 6. ročník ZŠ. V slovných úlohách je dôraz kladený na schopnosť selektovať 

dôležité informácie od zavádzajúcich a získavať informácie zo súvislého textu i zo zoznamov 

a tabuliek. Z hľadiska rozvoja jazykových kompetencií sa pracovný list zameriava na čítanie 

s porozumením a slovnú zásobu súvisiacu s kontextami slovných úloh. Medzi jazykové 

i matematické vzdelávacie ciele zaraďujeme aj precvičovanie ústnej argumentácie. 

Vzhľadom na pomerne vysokú jazykovú náročnosť, najmä v dôsledku pestrosti kontextov 

slovných úloh, je vhodné pracovať s ním počas dvoch vyučovacích hodín. 

Viac ako polovicu zo štyroch strán, z ktorých pracovný list pozostáva, tvoria ilustrácie a 

miesto na výpočty.  

V úvode je predložená úloha typu „čo nepatrí do skupiny“, ktorá však nemá jednoznačné 

riešenie. Žiaci majú rozhodnúť, ktoré z desatinných čísel 2,064 (jediné má v zápise nulu), 

8,46 (jediné nemá v zápise dvojku), 1,642 (jediné má v zápise nepárnu číslicu) a 24,86 

(jediné je väčšie ako 10) nepatrí do skupiny a svoje rozhodnutie majú zdôvodniť. Úloha má 

predovšetkým viesť žiakov k bohatej matematickej diskusii. 

 
Which one of the following decimals does not belong to the group? Why? 

No. 

a)   2.064 b)   8.46 c)   1.642 d)   24.86 
 

 

Zvyšnú časť pracovného listu tvoria zadania štyroch slovných úloh, ktorým pred samotným 

riešením majú žiaci priradiť jeden z ponúknutých deviatich nadpisov. 
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Have a quick look at the following four word problems. Then match them 

with titles. Choose titles from the box below. 

No. 

AFRAID OF HEIGHTS DRAMA FESTIVAL IN RECOVERY 

BIRTHDAY PARTY AS SMART AS SHORT HONEYMOON 

ON A DIET BROKEN HEART MONSTER SURPRISE 
 

 

Úloha má jednoznačné riešenie. Okrem podnietenia ústneho zdôvodňovania má úloha 

pripraviť žiakov na bohatosť a jazykovú náročnosť kontextov slovných úloh a poukázať na 

potrebu čítať s porozumením. Nositeľmi slovných úloh sú krátke príbehy.  

Prvý z nich hovorí o chlapcovi, ktorý je najnižší v triede, no je veľmi bystrý (preto nadpis As 

smart as short), a tak svojmu dedkovi na otázku o svojej telesnej výške odpovedá 

hádankou. Úlohou žiakov je zistiť, ako by mal dedko chlapcovu výšku vypočítať, resp. majú 

chlapcovu výšku zistiť. Na vyriešenie úlohy je potrebné desatinné čísla vyjadrujúce telesnú 

výšku v metroch účelne sčitovať a odčitovať. Z jazykového hľadiska úloha kladie dôraz na 

stupňovanie adjektív tall a short a na slovné spojenie as...as... . 

 

Title: As smart as short 

 

Michael is the shortest child in his classroom, but he is as smart 

as he is short. When his grandpa asked Michael how tall he is, 

Michael replied: 

     “If you sum up my height with the heights of Anna, Barbara 

      and Denis, you will get precisely 6 metres. Anna is 1.53 metre 

      tall. Denis is 0.01 m taller than Anna. Barbara is 0.05 m 

      shorter than Denis.” 

How can grandpa find out Michael’s height? 

Riešenie: 1.44 m. 

 

Druhá slovná úloha je ukrytá v príbehu o dievčati, ktoré cez letné prázdniny pomáhalo 

svojej babke – diabetičke zo zdravotných dôvodov schudnúť (preto nadpis On a diet). Žiaci 

majú zistiť, koľko babka v lete schudla, koľko pribrala počas druhého júlového týždňa, a či 

schudla viac v júli alebo v auguste. Desatinné čísla vyjadrujúce babkinu hmotnosť 

v kilogramoch je potrebné porovnávať, sčitovať a odčitovať. Z jazykového hľadiska je dôraz 

kladený na slovné spojenia lose/gain weight. 
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Title: On a diet 

Monika’s grandma suffers from diabetes. Last year her 

doctor told her she had to lose weight. Monika 

decided to help her grandma, so she started keeping 

a weight diary where she records grandma’s weight 

every Saturday morning. See an excerpt from the diary 

on the right. 
 

a)  How much weight did the grandma lose from the beginning to the end of summer 

holiday? 

b)  How much did the grandma gain on weight during the second July week? 

c)  When did the grandma lose more weight – in July or in August? 

Riešenie: a) 13.8 kg; b) 0.8 kg; c) August. 

Tretí príbeh je o učiteľovi, ktorý desiatim žiakom navštevujúcim jeho dramatický krúžok 

pripravuje prekvapenie – plánuje ich vziať do kina na film Monster Family (preto nadpis 

Monster Surprise). Úlohou je zistiť, koľko učiteľ zaplatí za lístky pre seba a žiakov a koľko 

zaplatí, ak vezme aj svoje deti. Známym údajom je vek žiakov, vek učiteľových detí a tiež, 

kedy je film premietaný a kedy učiteľ nemôže vziať žiakov do kina. Potrebné je správne 

vybrať údaje z priloženého cenníka lístkov (podľa vekových skupín a času premietania) 

a desatinné čísla vyjadrujúce cenu lístkov v eurách vynásobiť desiatimi a pripočítať ďalšie 

desatinné čísla. Z jazykového hľadiska je dôraz kladený na časové údaje uvedené 

spôsobom, aký je autentický v anglicky hovoriacich krajinách (hoci v žiadnej z nich sa 

neplatí eurom). 

Title: Monster Surprise 

Christmas is coming and Mr. Savvy wants to surprise his ten students from Drama 

Course. He decided to take them to the cinema to watch Monster Family. The ticket 

prices are as follows: 

 

Mornings 
(before 1 p.m.) 

Off Peak 
(Mon-Fri 1 p.m. to 5 

p.m.) 

Peak 
(Mon-Fri after 5 p.m., 

weekends after 1 p.m.) 

Child 
(12 years and under) 

€ 3.10 € 3.30 € 3.90 

Teen 
(ages 13-17) 

€ 3.10 € 3.70 € 4.10 

Student 
(valid student card required) 

€ 3.10 € 4.20 € 4.60 

Adult 
(ages 18+) 

€ 3.10 € 4.90 € 5.30 

Senior 
(ages 60+) 

€ 3.10 € 4.30 € 4.70 
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Monster Family is screened every working day at 11 a.m. and at 3.30 p.m., and at 7.30 

p.m. on Saturdays. Mr. Savvy cannot go to the cinema on Friday and at the weekend, 

and the school headmaster does not let them go before 12:30. 

a)  How much will Mr. Savvy pay for the tickets, if all the students are aged 11-12? 

b)  How much will Mr. Savvy pay, if he also takes his 12-year-old son and 13-year-old 

daughter? 
 

Riešenie: a) € 37,90; b) € 44,90. 

Štvrtá úloha rozpráva príbeh o chlapcovi, ktorý si pri jazde na bicykli zlomil nohu. Teraz je 

na liečení (preto nadpis In recovery) a keďže si pri nehode rozbil aj smartfón, veľmi sa nudí. 

Aby mu pomohli vyplniť dlhý čas liečenia, jeho kamaráti s ním uzavreli stávku, ktorú chlapec 

vyhrá iba vtedy, ak do zotavenia upletie šál. Chlapec stávku prijal, naučil sa od mamy 

najjednoduchší spôsob pletenia a dal sa do práce. Úlohou je zodpovedať päť otázok, k čomu 

je potrebné prirodzené i desatinné čísla vyjadrujúce počet dní a dĺžku vlny v metroch účelne 

násobiť, deliť, odčitovať a porovnávať. Z jazykového hľadiska je dôraz kladený najmä na 

používanie minulého času jednoduchého. 

Title:  In recovery 

 

Joe has had a bad accident on his bike and ended up with his 

right leg and smartphone broken. Now he needs to stay in bed 

for three weeks to recover. How boring it must be! 

Fortunately, his friends got an idea how to make Joe feel busy. 

In the middle of the first week they made a bet with Joe that 

he could not knit a scarf during the remaining 17 days. They 

even brought him a pair of knitting needles and six balls of 

wool, each 75 metres long. If Joe wants to win the bet, he has  

to use up all the wool. 

     a)  How many metres of wool does Joe have to use up to win the bet? 

     b)  How many metres per day should he use in average? 

Guess what happened? Two hours later Joe asked his mother to teach him the easiest 

knitting way and the following day he started knitting. After ten days Joe had used 3 balls 

of wool.  

     c)  How many metres of wool per day did Joe use in average? 

     d)  If Joe keeps on knitting at this speed, will he win the bet? 

     e)  Suggest how Joe should change his knitting speed to win the bet. 

Riešenie: a) 450 m; b) 26,47 m; c) 22,5 m; d) nie; e) mal by zrýchliť a minúť 32,14 metrov 

vlny za deň. 

Pracovný list končí priestorom pre žiakov, kde sú vyzvaní, aby napísali, aké nové slová sa na 

hodine naučili.  

Today I have learnt these new words: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.7 Pracovný list WHEN TIME LIES HEAVY ON OUR HANDS 

Pracovný list s názvom Keď máme veľa času sa zameriava na upevňovanie poznatkov 

o desatinných číslach a na aktívne osvojenie a porozumenie pojmu aritmetický priemer, 

a to prostredníctvom uskutočnenia jednoduchých fyzikálnych meraní a výpočtov, preto je 

vhodný pre 6. ročník ZŠ. Z  jazykového hľadiska sa pracovný list zameriava na osvojenie 

slovnej zásoby pomenúvajúcej prístroje na meranie hmotnosti (kitchen/bathroom scales), 

dĺžky (ruler, tape measure), objemu (measuring cup), času (stop watch), uhlov (protractor), 

teploty (thermometer) a na zisťovanie smeru vzhľadom na severný magnetický pól 

(compass). Medzi špecifické vzdelávacie ciele pracovného listu zaraďujeme precvičovanie 

opisovania laboratórneho postupu a zapisovania laboratórneho protokolu. Vhodné je 

pracovať s ním počas jednej až dvoch vyučovacích hodinách. 

Celkovo pracovný list pozostáva z dvoch strán, pričom druhá z nich predstavuje priestor pre 

výpočty a zápis kvázi laboratórneho protokolu. V úvode je žiakom predložených päť otázok, 

konkrétne: 1.) Aký hrubý je jeden list papiera? 2.) Koľko váži jedno zrnko fazule? 3.) Koľko 

šťavy obsahuje jeden citrón? 4.) Koľko váži jedna učebnica? 5.) Aké chladné je najchladnejšie 

miesto na Zemi?  

 

Po krátkej diskusii o týchto otázkach nasleduje úloha, v ktorej majú žiaci fotografiám 

deviatich meracích prístrojov priradiť ich anglické pomenovania. 

Task 1 

Choose the names of measuring tools from the box and match them with the pictures 

below. 

THERMOMETER STOP WATCH PROTRACTOR 

RULER KITCHEN SCALES TAPE MEASURE 

MEASURING CUP COMPASS BATHROOM SCALES 
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aa 

Riešenie: 1 – kitchen scales; 2 – tape measure; 3 - compass; 4 - protractor; 5 – stop watch; 

6 – measuring cup; 7 – bathroom scales; 8 - thermometer; 9 - ruler. 

Následne sú žiaci vyzvaní k diskusii o tom, ktoré z uvedených prístrojov by im pomohli 

zodpovedať úvodných päť otázok.  

Task 2 

Which of the measuring tools can help you answer the questions in the clouds above? 

Riešenie: papier – 9; fazuľa – 1; citrón – 6; učebnica – 1, 7; chlad – 8. 

Napokon žiaci v 3-4-členných skupinách meraním a výpočtom aritmetického priemeru 

nameraných hodnôt zisťujú hmotnosť zrnka fazule, hrúbku jedného listu papiera 

a hmotnosť vybranej učebnice. K realizácii meraní je potrebné zabezpečiť v dostatočnom 

množstve fazuľu, papier, učebnice, pravítka a váhy. Po zapísaní laboratórneho protokolu 

žiaci prezentujú svoje postupy a zistenia ostatným skupinám. 

Task 3 

Work out solutions to the three questions from the clouds on page 1. Work in groups. 

Write down your tools, steps and findings. 

HOW MUCH DOES ONE BEAN WEIGH? 

Tools  

Steps  

Findings  
 

aa 

1 2 

3

1 

4 
5 6 

7 

8 
9 
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HOW THICK IS ONE PAPER SHEET? 

Tools  

Steps  

Findings  

 

HOW MUCH DOES ONE TEXTBOOK WEIGH? 

Tools  

Steps  

Findings  
 

aa 

1.8 Pracovný list DOG’S LIFE 

Pracovný list s názvom Psí život sa zameriava na upevňovanie poznatkov o desatinných 

číslach a ich uplatnení v bežnom živote prostredníctvom riešenia slovných úloh, preto je 

vhodný pre 6. ročník ZŠ. Z hľadiska jazykových kompetencií sa pracovný list zameriava na 

osvojenie slovnej zásoby pomenúvajúcej potreby pre chovateľov psov (blanket, bowl, 

collar, dog bed, dry food, kennel, leash, muzzle, brush, waste bags, vaccination, 

shampoo), pojmy z oblasti obchodu a nakupovania (buy, pay, cost, spend money, change, 

banknote, package, shop assistant, discount, tax, expenses), prídavné mená opisujúce 

postoj človeka k činnosti (funny, brilliant, enjoyable, good, playful, annoying, dull, terrible, 

boring) a na čítanie s porozumením. Medzi špecifické vzdelávacie ciele pracovného listu 

zaraďujeme rozvoj schopnosti vybrať podstatné údaje zo súvislého textu i z tabuľky. 

Vzhľadom na jazykovú náročnosť kontextu slovných úloh je vhodné s pracovným listom 

pracovať počas jednej až dvoch vyučovacích hodín. 

Celkovo pracovný list pozostáva z dvoch strán. V úvode je žiakom predložená jazykovo 

zameraná úloha o význame medzinárodnej frazeologickej jednotky „psí život“, opisujúcej 

nepríjemné pocity ľudí vo vzťahu k neobľúbenej činnosti. Spomedzi deviatich prídavných 

mien majú žiaci vybrať tie, ktoré takéto nepríjemné pocity opisujú.  

Sometimes people say it’s a dog’s life having to go to work every day. What do they 

actually mean? 

 

Underline words which describe their feelings about 

their jobs: 

funny annoying brilliant 

dull enjoyable terrible 

boring good playful 
 

AT HOME… Look up the origin of the idiom ‘dog’s life’ in a dictionary or on the Internet 
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Complete the sentence about something you have to do regularly but do not like at all: 

It’s a dog’s life having to ……………………………………………………………………………………………… 

AT HOME… Look up more ‘dog’ idioms in a dictionary or on the Internet and share them with your classmates. 

Riešenie: annoying, dull, terrible, boring. 

Následne si žiaci majú prečítať anglický text o spolužití človeka a psa, na ktorý plynule 

nadväzuje druhý text uvádzajúci príbeh jedného chovateľa a jeho psa – tým je rámcovaný 

kontext piatich slovných úloh na druhej strane pracovného listu.  

Nowadays, dogs are one of the most popular pets. Are their lives really that 

bad? Not really. Most dog-keepers take their dogs for their best friends. They 

spend a lot of time together, walking and playing, simply enjoying one 

another. Moreover, some dogs are trained as professional therapists. Experts 

in dog-assisted therapy train dogs to help children, adults and seniors get rid 

of their worries, stress and traumas.  

 Well, no matter if the dog is a therapist or not, how much does it cost to keep 

a dog? Continue reading about Peter and Lucky. Last year, Peter took  

a 5-month-old male puppy from a dog shelter. Now, Lucky is a young  

8-kilogram rascal, no special breed, though. 

 

Druhú polovicu prvej strany tvorí tabuľka s fotografiami 12 potrieb pre chovateľov. Počas 

riešenia slovných úloh majú žiaci do tabuľky vpisovať anglické pomenovania týchto potrieb 

a ich ceny, ako sú uvedené v zadaniach slovných úloh. 

In the following tasks you will learn prices of some of these things. While solving the 

tasks write the prices in the table, as shown in the example with the blanket. 
 

   
 

blanket, 2 € bowl, 4.77 € collar, 3.35 € dog bed,42.99 € 

     

dry dog food, 

28,60 € 

kennel, 

not stated 

leash, 

18.79 € 

muzzle,  

4.25 € 

   

 

brush,  

23.31 € 

dog waste bags or 

poop bags, 2.69 € 

vaccination,  

18.50 € 

dog shampoo,  

8.96 € 
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Druhú stranu pracovného listu tvoria zadania piatich slovných úloh o už spomínanom 

chovateľovi a jeho psovi. Prvé dve úlohy sú typovo podobné – hovoria o obsahu dvoch 

nákupov v obchode s chovateľskými potrebami. Žiaci majú výpočtom zistiť celkovú cenu 

nákupov, v prvej úlohe aj výšku výdavku. K vyriešeniu úlohy je potrebné známe ceny 

položiek v tvare desatinných čísel sčitovať, násobiť, v prípade zľavy i odčítať. 

TASK 1 

Before Peter took Lucky from the dog shelter, he had prepared basic accessories for him. 

It was quite a huge buy. Peter bought a collar for 3.35 €, a leash for 18.79 €, and a muzzle 

(Lucky has to wear it in buses and trains) for 4.25 €. Also, he got two bowls (for fresh 

water and food) 4.77 € per bowl.  Peter lives in a flat, so he didn’t buy a kennel, just a 

casual dog bed for 42.99 € and a blanket for 2 €. 

a) How much did Peter pay in the pet shop? 

b) What was his change when he gave the shop assistant one 50 € and two 20 € 

     banknotes? 
 

TASK 2 

Later on, Peter went back to the pet shop. He realized that Lucky might need a good 

shower and brush. Brushing is very important in order to prevent hair-shedding and 

parasites, such as fleas and ticks. Peter got one bottle of dog shampoo for 8.96 € and a 

special brush for 23.31 €. The shop assistant told him he was their 100th customer that 

week, and he was discounted 3 €. How much did Peter pay?  

Riešenie: Task 1 a) 80.92 €, b) 9.08 €. Task 2 29,27 €. 

 

Tretia úloha pojednáva o kŕmnej dávke psa podľa jeho telesnej hmotnosti. Najskôr majú 

žiaci z tabuľky zistiť, akú kŕmnu dávku v gramoch má pes denne dostať, ak jeho hmotnosť 

je 8 kg. Následne majú vypočítať, aký výdavok dostal chovateľ v obchode pri nákupe 6,5-

kilogramového balenia psích granúl pri známej cene a výške vyplatenej sumy, a na koľko 

týždňov bude chovateľovi toto balenie granúl stačiť, ak pes okrem granúl dostáva aj určené 

množstvo mäsa z konzervy. K vyriešeniu úlohy je potrebné premeniť známe hmotnosti na 

spoločné jednotky a účelne ich odčitovať a deliť. 

TASK 3 

Lucky loves eating, so Peter has to be very careful how much he feeds him. Pets also can 

get over-weight! Lucky eats twice a day. In the morning he eats wet dog food, about 130 

g of canned meat. After the last evening walk Lucky eats dry food.  

Size Body weight  Breeds Daily feed  

Toy  1-5 kg Yorkshire Terrier, Bichon, Maltese, Papillon, Chihuahua 45-125 g 

Small  5-10 kg Jack Russel Terrier, Shiba-Inu, Whippet, Beagle 125-200 g 

Medium  10-25 kg Am. Cocker Spaniel, Border Collie, Siberian Husky 200-370 g 

Large  25-45 kg Labrador R., German Shepherd, Irish Setter, Dobermann 370-545 g 

Giant 45-70 kg Rottweiler, Irish Wolfhound, English Mastiff, Great Dane 545-735 g 

a)  How much dry food a day should Peter give him so that Lucky is fit? 
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b)  Yesterday Peter bought a 6.5 kg package of dry dog food for 28.60 €. What was his 

      change when he gave the shop assistant a 50 € banknote?  

c)  After how many weeks will they run out of the dry food if Peter keeps on feeding 

      Lucky with canned meat in the morning? 
 

Riešenie: a) 70 g, b) 21.40 €, c) 13. 

Štvrtá slovná úloha pojednáva o ďalších aspektoch starostlivosti o psa, akými sú mestská 

daň za psa a povinné očkovanie proti besnote. Žiaci majú zistiť, koľko ročne stoja tieto 

nevyhnutné poplatky chovateľa, o ktorom je celý príbeh. Pri riešení úlohy využívajú 

sčitovanie a odčitovanie (pri známej zľave) kladných celých a desatinných čísel.  

TASK 4 

Every January dog-keepers have to pay an extra tax for dogs. Also, every year dogs have 

to be vaccinated against rabies, a very dangerous canine disease. In Peter’s hometown 

the tax is 20 €, but Peter is given 7 € discount because Lucky comes from a dog shelter. 

The vaccination for Lucky costs 18.50 €. What are Peter’s total expenses for the tax and 

vaccination? 

Riešenie: 31.50 €. 
 

Posledná slovná úloha má mierne kuriózny, avšak reálny kontext, a to výdavky chovateľa 

na nákup vreciek určených na zbieranie psích exkrementov. Žiaci majú zistiť, ako často ich 

musí chovateľ nakupovať, ak kupuje 180-kusové balenie a jeho priemerná denná spotreba 

je 3 kusy, a tiež aké sú jeho ročné výdavky na vrecká, ak je známa cena jedného balenia. 

Potrebné je celé a desatinné čísla deliť a násobiť. 

TASK 5 

In average, Peter has to use three ‘dog waste bags’ or ‘poop bags’ a day.  

a)  How often does he have to buy a roll with 180 bags?  

b)  One roll costs 2.69 €. How much money a year does Peter spend on poop bags? 

Riešenie: a) bi-monthly (alebo every two months), b) 16.14 € 
 

V závere pracovného listu je žiakom predložená úloha typu „priraďte nadpis k slovnej 

úlohe“ a výzva k diskusii o tom, aké ďalšie výdavky majú chovatelia psov. 

TASK 6 

Match the following titles with Tasks 1–5: 

Yearly have-to 

expenses 
Feeding 

Basic 

accessories 

Watch your 

steps 
Hygiene 

Task 4 Task 3 Task  1 Task 5 Task 2 

DISCUSS. What might be Peter’s other expenses as a dog-keeper? 
 



37 

 

1.9 Pracovný list WHY MUST THERE BE LEAP YEARS? 

Pracovný list s názvom Prečo máme priestupné roky? sa zameriava na upevňovanie 

a prehlbovanie poznatkov o deliteľnosti prirodzených čísel, preto je vhodný pre 6. ročník 

ZŠ. Z jazykového hľadiska sa zameriava na upevňovanie slovnej zásoby pomenúvajúcej 

pojmy z oblasti deliteľnosti prirodzených čísel (natural number, divide, divisible, divisor, 

multiple, greatest common divisor, least common multiple, prime, prime decomposition, 

composite). Medzi špecifické ciele zaraďujeme aj precvičovanie a rozvíjanie verbálnej 

argumentácie. Vzhľadom na pomerne vysokú jazykovú i matematickú náročnosť je vhodné 

pracovať s ním počas dvoch vyučovacích hodín. 

Celkovo pracovný list tvoria dve strany. V úvodnej časti si žiaci spoločne čítajú text o tom, 

kto, kedy a prečo zaviedol, prípadne upravil periodicitu priestupných kalendárnych rokov. 

Uvedený text je rozčlenený na tri časti navzájom ohraničené tromi otázkami:  

1. Koľko dní mal február v roku 2016?  

2. Bol rok vášho narodenia priestupným rokom?  

3. Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého princa, sa narodil v roku 1900 a zomrel 

    v roku 1944. Boli oba tieto roky priestupné? 

Všetky tri otázky sú zamerané na upevnenie poznatkov o deliteľnosti číslom 4, avšak posledná 

otázka navyše upozorňuje – v súvislosti s informáciami v texte, ktorý ju bezprostredne 

predchádza – na to, že roky na prelome storočí nie sú priestupné, ak nie sú deliteľné číslom 400 

(napr. roky 1700, 1800, 1900).  

The year 2016 was longer than the year 2017. In fact, in 2016 February had one more 

day than usual.  

How many days did we have in February 2016? 29 days 

 

Why does the calendar work this way? In an ordinary 

year, such as 2017, we have 365 days, but the Earth 

goes around the Sun in approximately 365 days and 

6 hours. If there were only years with 365 days, every 

four years the seasons would be moved by around 

one day, and so spring would come later and later. 

To avoid this, in 46 BC Julius Caesar said that every 

fourth calendar year would have 366 days.  

Such years are called leap years and are divisible by 4. 

Was the year of your birth a leap year? 

However, the solar year is a bit shorter than 365 and ¼ of a day. That is why in 1582 Pope 

Gregory XIII said that century years, like 1600, 1700..., would not be leap years unless the 

year number was divisible by 400. 

Antoine de Saint-Exupéry, the author of The Little Prince, was born in 1900 and died 

in 1944. Were both the year of his birth and the year of his death leap years? no 

Note: His birth-year wasn’t a leap year (1900 is not divisible by 400), but the year when he died 

was a leap year (1944).  
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Zvyšnú časť prvej strany pracovného listu tvorí úloha, v ktorej majú žiaci anglickým slovníkovým 

definíciám siedmich matematických termínov priradiť ich slovenské ekvivalenty. Prvé dve 

z definícií  navyše treba dokončiť – doplniť vhodný príklad. 

READ & MATCH 

Match the English dictionary definitions with Slovak terms. Some definitions need to be 

completed. 

(1) delí, (2) najmenší spoločný násobok, (3) najväčší spoločný deliteľ, (4) 

prirodzené číslo, (5) prvočíslo, (6) rozklad na súčin prvočísel, (7) zložené číslo 

ENGLISH DICTIONARY DEFINITION SLOVAK 

TERM 

composite – A natural number is composite if it is neither *prime, nor equal to 1; 

it can be written as a product hk, where the natural numbers h and k are both 

greater than 1. For example, . . . 

(7) zložené 

číslo 

divides – Let a and b be natural numbers. Then a divides b if there is a natural 

number c such that ac=b. It is said that a is a divisor or factor of b, that b is divisible 

by a, and that b is a multiple of a. For example, . . .  

(1) delí 

greatest common divisor – For two natural numbers a and b, any natural number 

that is a divisor of both is a common divisor. Of all the common divisors, the greatest 

is the greatest common divisor (or g.c.d.). If the *prime decompositions of a and b 

are known, the g.c.d. is easily found: for example, if a=24=2×2×2×3 and 

b=60=2×2×3×5, then the g.c.d. is 2×2×3=12. 

(3) 

najväčší 

spoločný 

deliteľ 

least common multiple – For two natural numbers a and b, a natural number that 

is a multiple of both is a common multiple. Of all the positive common multiples, the 

least is the least common multiple (l.c.m.). If the *prime decompositions of a and b 

are known, the l.c.m. can be easily found: for example, if a=24=2×2×2×3 and 

b=60=2×2×3×5, then the l.c.m. is 2×2×2×3×5=120. 

(2) 

najmenší 

spoločný 

násobok 

natural number – One of the numbers: 1, 2, 3, … . Natural numbers are used for 

counting (“there are three apples on the table”) and ordering (“John is the third 

oldest boy in the class”). The set of all natural numbers is usually denoted by N. 

(4) 

prirodzené 

číslo 

prime – A natural number p is a prime, or a prime number, if p≠1 and its only 

positive divisors are 1 and itself. For example, numbers 2, 3, 5, 7, are primes, while 

4, 6, 8, 9, 10, are *composites. 

(5) 

prvočíslo, 

prime decomposition – Any natural number (≠1) can be expressed as a product 

of primes. For example, writing 60=2×2×3×5 shows the prime decomposition of 60. 

(6) rozklad 

na súčin 

prvočísel 

aa 
 

Prevažnú časť druhej strany pracovného listu tvorí úloha, v ktorej majú žiaci rozhodnúť 

o pravdivosti alebo nepravdivosti piatich matematických výrokov o deliteľnosti 

prirodzených čísel. Svoje rozhodnutie majú žiaci aj logicky zdôvodniť (napr. uviesť prípad, 

ktorý jasne protirečí danému výroku), prípadne navrhnúť opravu pôvodného nepravdivého 

výroku tak, aby bol pravdivý. Napríklad výrok „Všetky nepárne čísla sú deliteľné dvomi.“ (B), 

ktorý je nepravdivý, možno opraviť na výrok „Všetky párne čísla sú deliteľné dvomi.“ alebo 
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„Žiadne nepárne číslo nie je deliteľné dvomi.“. Hoci výroková logika nie je obsahom 

vyučovania matematiky v 6. ani inom ročníku ZŠ, pilotné overovanie ukázalo, že žiaci 

intuitívne dokážu tvoriť kritické úsudky o pravdivosti alebo nepravdivosti matematických 

výrokov a do nemalej miery i zdôvodňovať svoje rozhodnutia. 

TRUE OR FALSE? 

Are the following propositions true or false? In any case, explain your opinion right below 

the proposition. 

 PROPOSITION T/F 

A: All natural numbers can be divided by 1 without a remainder. T 

B: All odd numbers are divisible by 2. F 

C: Every natural number divisible by 5 has the digit 5 in its units place. F 

D: All odd numbers are divisible by 3. F 

E: Every natural number whose units place is 9 is divisible by 9. F 
aa 

 

Záver pracovného listu predstavuje a ponúka učiteľom a žiakom tri aktivizujúce úlohy, ktorých 

vzdelávací potenciál spočíva v dynamickom a hravom spôsobe upevňovania poznatkov 

o deliteľnosti čísel. Prvé dve aktivizujúce úlohy zastrešované názvom Aké je tvoje číslo? (angl. 

What’s your number?) začínajú tým, že každý žiak dostane vlastnú kartičku s nejakým 

prirodzeným číslom (pri prvých „hrách“ odporúčame čísla od 1 do 50).  

Pri prvej aktivite, Počúvaj a hýb sa! (angl. Listen & Move), majú žiaci počúvať učiteľove príkazy, 

a ak sa ich týkajú, majú vykonať príslušný pohyb. Napr. učiteľ zadá príkaz Dupni pravou nohou, 

ak si prvočíslo! (angl. Stamp your right foot if you are a prime number!); žiaci, ktorí majú na 

kartičkách napísané nejaké prvočíslo, dupnú nohou. Dôležité je, aby učiteľ pozorne sledoval, či 

sa niekto nepomýli, aby mohol žiaka upozorniť na prípadný omyl. Pri druhej aktivite, Čítaj 

a hľadaj! (angl. Read & Search), učiteľ pomocou projektora zobrazí žiakom zoznam úloh pre 

jednotlivé čísla na kartičkách. Po presne určenom čase (napr. 2 minúty) by mal učiteľ viesť so 

žiakmi diskusiu, pri ktorej spoločne overia správnosť žiackych riešení. 

WHAT’S YOUR NUMBER? 

You were given a card with a natural number. From now on, remember your number for 

the following activities. 

          1.) LISTEN & MOVE 

                Listen carefully and follow your teacher’s commands. 

 

          2.) READ & SEARCH 

                Look at the screen, find the instruction for your number and search among your 

                classmates. 
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Zoznam úloh pre READ & SEARCH: 

 

Tretiu aktivizujúca úloha s názvom Busy-Busy (čítaj bizi-bizi), je možné považovať za 

didaktickú hru v pravom zmysle slova. Jej pravidlá sú nasledovné. Na začiatku sa všetci hráči 

(žiaci v triede, príp. aj učiteľ) postavia. Učiteľ (alebo vybraný žiak) určí, ktorého 

prirodzeného čísla od 2 do 9 sa bude hra týkať – ďalej budeme predpokladať, že dohodnuté 

číslo je 4. Následne začnú hráči od určenej osoby hovoriť po jednom do radu prirodzené 

čísla, počnúc jednotkou. Avšak ak číslo, ktoré je na rade, je násobkom 4 alebo obsahuje 

číslicu 4 v zápise, hráč, ktorý je na rade, nesmie toto číslo povedať, ale namiesto toho má 

povedať „busy-busy“, prípadne tlesknúť rukami, podľa spoločnej dohody. Hráč, ktorý sa 

pomýli, t. j. nepovie „busy-busy“, keď to povedať má, alebo naopak, vypadáva z hry a sadne 

si. Ostatní pokračujú ďalej. Víťazom je ten hráč, ktorý ako posledný zostane stáť, príp. všetci 

tí hráči, ktorí zostali stáť až do vopred dohodnutého prirodzeného čísla. 

Let’s play BUSY-BUSY… 

At the beginning everyone in the room stands up. One by one, players say numbers aloud, 

one person saying one number at a time. The first player says 1, the next player says 2 and 

so on. Except! If the number is a multiple of 4 or if it contains the digit 4, the player must 

not say the number, but should say ‘busy-busy’ instead. The player who makes a mistake, 

either saying ‘busy-busy’ when it should not be said, or not saying ‘busy-busy’ when it 

should be said, is out of the game and sits down. The other players continue standing and 

playing. The last one standing player is the winner. 

 

Poradie vypracovania úloh a realizácie aktivizujúcich úloh v predstavenompracovnom liste 

si môže učiteľ podľa svojho uváženia prispôsobiť. Odporúčame kognitívne náročné úlohy 

striedať s aktivizujúcimi úlohami.  
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1.10 Pracovný list NUMBER LINE RIDDLE 

Pracovný list s názvom Šifra na číselnej osi sa zameriava na upevňovanie poznatkov 

o zlomkoch (znázorňovanie zlomkov na číselnej osi, rovnosť zlomkov, krátenie a 

rozširovanie zlomkov, základný tvar zlomku, porovnávanie a usporiadanie zlomkov). 

Z jazykového hľadiska sa pracovný list zameriava na čítanie zlomkov v angličtine (whole, 

half, third, quarter, sixth, seventeen over twelve a pod.) a pomenovania častí v zápise 

zlomku (numerator, denominator, fraction bar). 

Úlohou žiakov je túto štvorslovnú šifru rozlúštiť na základe určeného priradenia medzi 

racionálnymi číslami na intervale od 0 po 3 a písmenami anglickej abecedy. K rozlúšteniu 

šifry potrebujú zlomky, ktoré je potrebné krátiť alebo rozširovať, umiestniť na číselnú os, 

čo umožní žiakom priradiť k nim príslušné písmená. 

 
 

Riešenie: FRACTIONS ARE NOT DIFFICULT 

Pracovný list graficky dotvárajú tri anglické slovné hračky súvisiace so zlomkami, o ktorých 

je vhodné, avšak nie nevyhnutné, so žiakmi diskutovať. Jedna z nich (v ľavom hornom rohu) 

predstavuje „varovanie“, že traja z dvoch ľudí majú problémy so zlomkami – nezmyselnosť 

výroku má upozorniť na to, že čitateľ a menovateľ zlomku nie sú vo všeobecnosti 

zameniteľné. Vľavo dolu obrázok poukazuje na homofónický vzťah  slov whole (celok) a hole 

(diera, jama) (t. j. totožná zvukovej podoby slov). Tretia slovná hračka (vpravo dolu) je 

založená na viacvýznamovosti slova foot – primárny význam je chodidlo, no označuje sa ním 

aj imperiálna jednotka dĺžky stopa (cca 30 cm). Matematicky správna odpoveď na otázku 
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„čo je pätinou stopy“ by teda mala byť „približne 6 cm“, avšak chlapec na obrázku si 

dôvtipne vybral odpovedať na otázku „čo je pätinou chodidla“ (toe označuje prst na nohe). 

V nadväznosti na uvedený pracovný list sme navrhli a pilotne overili aplikovateľnosť 

aktivizujúcej úlohy o usporadúvaní zlomkov. Úloha spočíva v tom, že žiaci, pracujúci  

v 2-3-členných skupinách, majú usporiadať a na povrázok (fyzicky znázorňujúci abstraktnú 

číselnú os) pomocou spiniek (alebo štipcov) pripnúť 25 kartičiek, na ktorých je napísaných 

25 zlomkov s čitateľmi i menovateľmi z množiny prirodzených čísel 1, 2, 3, 4 a 5 (t. j. 
1
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; obr. 4). 

 

Obr. 4 Ukážka kartičiek so zlomkami a ich usporiadanie 

Rovnako ako pri riešení „zlomkovej šifry“, aj tu musia žiaci zlomky rôznym spôsobom 

upravovať, aby ich mohli porovnať (krátiť, rozširovať, prevádzať na tvar desatinných čísel, 

príp. používať tzv. krížové pravidlo založené na spoločnom menovateli porovnávaných 

zlomkov). Cieľom aktivity je podnietiť medzi žiakmi matematickú diskusiu o postupoch 

a stratégiách pri riešení úlohy (mnoho žiakov začalo tým, že zlomky rozdelili na tie, ktoré 

boli rovné jednej, menšie ako jedna a väčšie ako jedna).  

 

Obr. 5 Ukážka zoraďovania kartičiek na povrázku 

K realizácii tejto aktivity je potrebné zabezpečiť žiakom dostatočné množstvo balíkov 

„zlomkových kariet“, primerane dlhých povrázkov a dostatočné množstvo spiniek. Aktivita 

môže byť spolu s pracovným listom o zlomkovej šifre realizovaná v rámci jednej vyučovacej 

hodiny.  
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1.11 Pracovný list PLAYING CARDS & FRACTIONS 

Pracovný list s  názvom Hracie karty a zlomky sa zameriava na upevňovanie poznatkov o 

zlomkoch (zlomok ako časť celku) a súčasne i propedeutiku elementárnych 

pravdepodobnostných zákonitostí, preto je vhodný pre 7. ročník ZŠ. Z hľadiska jazykových 

kompetencií sa pracovný list zameriava na osvojenie slovnej zásoby pomenúvajúcej farby 

a hodnoty žolíkových hracích kariet  (suits, hearts, spades, diamonds, clubs, deck, face 

cards, Jack, Queen, King, Ace, Joker), precvičovanie opytovacích vetných foriem What part 

of...is/are...? a How many cards are...? súčasne s osvojovaním čítania zlomkov v anglickom 

jazyku (a half, a third, a quarter, a sixth, a ninth a pod.). K implementácii pracovného listu 

je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo balíkov žolíkových kariet tak, aby každá 2-4-

členná skupina žiakov mala k dispozícii 52 základných kariet a 2 žolíkov (v skutočnosti 

polovica žolíkovej sady, no vpracovnom liste túto skupinu 52 resp. 54 kariet nazývame 

balíkom, angl. deck). S uvedeným pracovným listom je vhodné pracovať počas 1-2 

vyučovacích hodín. 

Celkovo pracovný list pozostáva z dvoch strán. V úvode prvej strany sa žiaci v krátkosti 

oboznamujú s pomenovaniami farieb a hodnôt hracích kariet, zatiaľ bez žolíkov.  

There are four SUITs in the deck of playing cards – HEARTS, SPADES, DIAMONDS and 

CLUBS. Can you name the suits in Slovak? 

                     

Slovak:                                         srdce      pika      káro       kríž 

English:                                       hearts    spades   diamonds   clubs 
 

 

Následne majú zistiť, koľko kariet je v každej farbe (srdcové, pikové, kárové, krížové) a koľko 

kariet tvorí celý balík, čím vlastne určia možné menovatele zlomkov, ktoré budú 

predstavovať riešenia ďalších úloh.  

Some of the cards are NUMBERS, some of the cards are called FACE cards, and there 

is also one special card in each suit – the ACE. 

 a)  How many cards are there in each suit? 

 b)  How many cards altogether are there in the DECK? 
 

Riešenie: a) 13; b) 52. 

Ďalšie úlohy sú formulované do ôsmich otázok, zodpovedaním ktorých majú žiaci zistiť, akú 

časť balíka, čiernych alebo červených kariet, príp. vybranej farby kariet  tvoria určené karty, 

napr. Akú časť balíka tvoria pikové karty? alebo  Akú časť červených kariet tvoria esá? či 

Akú časť balíka spolu tvoria čierne čísla menšie ako 6 a červené čísla väčšie ako 7? Výsledky 

majú zapisovať pomocou zlomkov, najlepšie v ich základnom tvare. 
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Use fractions to express the following: 

c)  What part of the whole deck are red cards?     

d)  What part of the black cards are clubs?    

e)  What part of the deck are spades?    

f)  What part of the diamonds are face cards?    

g)  What part of the deck are Jacks?    

h)  What part of the red cards are Aces?    

i)   What part of the deck are together the red numbers, Ace and Jack of clubs, and 

       Queen and King of spades?    

j)   What part of the deck are together the black numbers smaller than six and the 

       red numbers greater than seven?    

 

V úvode druhej strany (s názvom PLAYING CARDS plus JOKERS & FRACTIONS) je krátka 

úloha na zopakovanie pomenovaní farieb a hodnôt žolíkových kariet a uvedenie dvoch 

žolíkov do balíka. Prvou úlohou žiakov je určiť, koľko kariet tvorí balík po pridaní dvoch 

žolíkov, čo ich má upozorniť na zmenu menovateľov zlomkov v ďalších úlohách v porovnaní 

s predchádzajúcimi úlohami.  
 

Do you remember the four suits in a deck of playing cards? Write 

them down: 

Red suits:  hearts  and  diamonds 

Black suits:  spades  and  clubs 
 

 

 

 

 

In a deck of playing cards there are usually two JOKERS, too. 

How many cards are there in the deck together with four suits and 

the jokers?   54 
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Následne riešia 6 úloh, ktoré sú analogické s úlohami z prvej strany.  

Use fractions to express the following: 

a)  What part of the deck are the jokers?    

b)  What part of the whole deck are number cards smaller than 5?    

c)  What part of the deck are together the aces and jokers?    

d)  What part of the deck are black jacks, red queens and jokers?    

e)  What part of the deck are red cards except for the kings?    

f)  What part of the deck are spades except for the jack?   

 

Napokon sú žiakom predložené 4 otázky: Koľko kariet tvorí polovica / dve tretiny / päť šestín 

/ sedem devätín balíka? Na ich zodpovedanie musia vykonať opačný matematický postup 

v porovnaní s predchádzajúcimi úlohami. 

Work out how many cards . . . 

g). . . is a half of the deck?     27 

h). . . are two thirds of the deck?  36 

i). . . are five sixths of the deck?   45 

j). . . are seven ninths of the deck?  42 
 

Podľa pilotného overovania sú žiaci vysoko motivovaní riešiť tieto úlohy, najmä vďaka možnosti 

použiť pri tom naozajstný balík kariet. Vhodné je tiež vyzývať žiakov k tomu, aby svoje riešenia 

zdôvodňovali aritmetickým zápisom riešenia i demonštrovaním pomocou kariet. 

1.12 Pracovný list THE LAND OF ICE AND FIRE 

Pracovný list s  názvom Krajina ľadu a ohňa sa zameriava na upevňovanie vedomostí 

o percentách (základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent) a precvičovanie ich 

uplatnenia pri riešení slovných úloh. Matematické a jazykové vzdelávacie ciele sú integrované 

prostredníctvom geografickej témy, konkrétne prostredníctvom spoznávania v súčasnosti 

turisticky atraktívnej krajiny, ktorou je Island, a porovnávaním zaľudnenia Islandu a Slovenska 

v dôsledku geografickej polohy krajín. Z jazykového hľadiska sa teda pracovný list zameriava 
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na aktívne osvojovanie a precvičovanie slovnej zásoby pomenúvajúcej geomorfologické útvary 

(glacier, volcano, peak), sociálno-geografické pojmy (capital, area, population, inhabitant, 

nationality, density of population) a na čítanie s porozumením.  

Funkčnou súčasťou pracovného listu je aj ilustračná mapa Islandu, z ktorej pri riešení 

niektorých úloh majú žiaci získať dôležité informácie, čo považujeme za špecifickú zručnosť. 

V úvode pracovného listu sú žiaci vyzvaní k diskusii o Islande, o tom, prečo je nazývaný 

krajinou ľadu a ohňa, príp. aký suvenír by si odtiaľ mohli priniesť. 

Discussion 

What do you know about Iceland? Why do people talk about Iceland as the land of ice and 

fire? What souvenir would you bring from there if you visited Iceland? 

 
 

Následne si majú žiaci čítať dva krátke texty o hlavnom meste a rozlohe a o ľadovcoch 

Islandu, navyše v porovnaní s Grónskom, pričom však do každého textu treba doplniť štyri 

údaje. 

Task 1 

Look at the map and fill in the gaps in the texts below. 

Capital and Area 

The capital of Iceland is __ __ __ __ __ __ __ __ __ . It lies in the __ __ __ __ __-western 

part of the country. The size of Iceland is 103,000 square kilometres. Since the total area 

of Slovakia is 49,036 km2, we can say that Iceland is around __ __ __ __ __ bigger than 

Slovakia, or that Slovak area is approximately one __ __ __ __ of Icelandic area.  

Ice and Fire 

Iceland attracts tourists with its wonderful contrasts, especially its many active volcanoes 

covered with ice of tremendous glaciers. Although the glaciers in Iceland belong  

WATCH OUT! 

Anglické slovo island 

znamená ostrov. 

Slovenské slovo 

Island (anglicky 

Iceland) označuje 

súčasne krajinu i 

ostrov v Atlantickom 

oceáne, 

severozápadne od 

Britských ostrovov. 
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among the largest ones left in Europe, they cover only about 10% of the Icelandic land, 

which is __ __ __ __ __ km2. However, in Greenland, another amazing island, much larger 

and much closer to the North Pole than Iceland, ice covers around 80 % of the total 

2,166,000 km2, which is __ __ __ __ __ __ __ km2. The largest Icelandic glacier is called 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, including the highest Icelandic peak, Hvannadalshnúkur, 

__ __ __ __ metres high. 

Riešenie: Reykjavik, south, twice, half, 10 300, 1 732 800, Vatnajökull, 2199. 

Niektoré z nich je vhodné zisťovať v sprievodnej mape Islandu (hlavné mesto a jeho 

juhozápadná poloha v krajine, názov najrozľahlejšieho ľadovca a nadmorskú výšku 

najvyššieho vrchu), iné je potrebné na základe známych číselných údajov odhadnúť 

(vzájomný pomer rozlohy Islandu a Slovenska) alebo vypočítať využitím poznatkov o 

percentách (10% rozlohy Islandu, 80% rozlohy Grónska). Tie časti textov, kde sa od žiakov 

žiada, aby chýbajúcu informáciu vypočítali, môžeme považovať za slovné úlohy. Hoci v 

netradičnej podobe (netradičnej pre matematické vyučovanie, avšak tradičnej pre 

vyučovanie cudzích jazykov), úloha „doplňte chýbajúce informácie“ v týchto prípadoch 

naozaj vyžaduje od žiakov presne to, čo „tradičné“ matematické slovné úlohy. 

Druhá strana pracovného listu začína jazykovo-orientovanou úlohou. Žiaci majú niekoľkými 

vetami opísať islandskú vlajku. Vzhľadom na rôznorodosť mnohouholníkov v nej môže byť 

úloha využitá aj na upevnenie vedomostí o základných rovinných útvaroch. Úlohu je vhodné 

ponechať žiakom na domácu prípravu. 

Task 2 

Write down a short description of the Icelandic flag. Use also the symbols 

of the three colours – red for volcanoes, white for ice and snow, blue for 

the sea. 
 

 

 

 

V ďalšej časti si žiaci prečítajú tretí text, pojednávajúci o obyvateľstve Islandu, Slovenska 

a ich hlavných miest. Tentokrát žiaci nedopĺňajú do textu chýbajúce údaje, ale na základe 

informácii, ktoré z neho i z predchádzajúcich dvoch textov získali, majú zodpovedať päť 

otázok:  

a) Aká časť (v percentách) islandského obyvateľstva žije v Reykjavíku? 

b) Koľko obyvateľov Islandu sa pôvodne narodilo v inej krajine? 

c) Porovnajte obyvateľstvo Islandu (krajiny) a Bratislavy (mesta). Ktorá populácia je 

               väčšia? O koľko? 

d) Aká je hustota obyvateľstva (priemerný počet ľudí na km2) na Islande? 

e) Aká je hustota obyvateľstva na Slovensku? 
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Task 3 

Read the following text and text in Task 1 again and answer the questions below. 

Population 

Around 330,000 people live in Iceland, and in the capital there are approximately 

121,800 inhabitants. Around 7 % of the Icelandic population are of foreign-born 

nationality. Slovakia has around 5,434,000 people, and in Bratislava there are 

approximately 427,000 inhabitants. 

Questions 

a) What part (%) of the Icelandic population lives in Reykjavík?  

b) How many Icelandic inhabitants were born in another country? 

c) Compare the population of Iceland (country) and Bratislava (city). Which one is bigger? 

    By how much? 

d) What is the density of Icelandic population (average number of people per one km2)? 

e) What is the density of population in Slovakia? 

Answers 

a) 37 % 

b) 23 100 

c) Bratislava is bigger by 97 000 inhabitants 

d) 3,2  

e) 110,8 
 

Otázky a)-b) požadujú priame využitie vedomostí o percentách – v prvej z nich je potrebné 

vypočítať počet percent, ak je daný základ a časť prislúchajúca k počtu percent; v druhej, 

naopak, je treba vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej k počtu percent. K zodpovedaniu 

otázky c) je potrebné porovnať dve prirodzené čísla z oboru nad 100 000 a vypočítať ich 

rozdiel. Otázky d)-e) uvádzajú pojem hustoty obyvateľstva a k ich zodpovedaniu je potrebné 

určiť podiel prirodzených čísel vyjadrujúcich počet obyvateľov a rozlohu v km2. Všetky 

uvedené otázky majú žiakov naviesť k relevantným a kritickým úvahám, ku ktorým ich 

vyzýva záverečná diskusia o tom, prečo je taký veľký rozdiel medzi hustotou obyvateľstva 

na Islande a na Slovensku. Napokon sú žiaci vyzvaní k tomu, aby zistili počet obyvateľov vo 

svojom meste a porovnali ho s obyvateľstvom Reykjavíku, čoho cieľom je bližšia 

personalizácia prebratého učiva. 

Discussion 

What do you think, why is the density of Icelandic population so small and in Slovakia so 

high? When comparing “size” of towns and villages we usually compare their population 

(number of inhabitants). Is your hometown larger or smaller than Reykjavík? 
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1.13 Pracovný list A TRIP TO TROPICARIUM 

Pracovný list Výlet do Tropikária je navrhnutý pre žiakov 8. ročníka. Medzi matematické 

ciele zaraďujeme aritmetické operácie s desatinnými číslami; vyhľadávanie a porovnávanie 

údajov;  rozvíjanie argumentačných kompetencií žiakov. Jazykové ciele zhrnieme ako 

čítanie s porozumením, prítomný čas jednoduchý; modálne sloveso can; predložka at; 

čítanie čísel; slovná zásoba spojená s obchodom, turizmom a prírodou; rozvíjanie 

argumentačných kompetencií s príslušnou lexikou. Ďalej pracovný list poukazuje aj na 

medzipredmetové vzťahy s geografiou, ekonómiou, výchove k občianstvu. Časová dotácia 

vo veľkej miere závisí od jazykových schopností zúčastnených žiakov. Predpokladaný čas 

potrebný na vypracovanie pracovného listu je podľa autorov nanajvýš dve vyučovacie 

hodiny, počas ktorých vznikne dostatočný čas aj na prezentovanie zvoleného riešenia 

jednotlivcami. 

Úvodný text pracovného listu je spracovaný podľa oficiálnej stránky Tropikária v Budapešti.  

Plánujete jednodňový výlet s triedou do Budapešti. Chceli by ste navštíviť Tropikárium. 

Na web stránke majú zverejnenú tú časť rozvrhu kŕmenia zvierat, ktorá je pre 

návštevníkov verejná. 

Public Animals Feeding in Tropicarium 

While visiting Tropicarium in Budapest visitors can regularly watch how some animals 

are fed. The feeding schedule is as follows: 

Tuesday, 2.30 p.m.: Caymans 

Wednesday, 2.30 p.m.: Big lizards 

Thursday, 2.30 p.m.: Snakes 

Thursday, 3.00 p.m.: Sharks (hand-fed by divers) 

You can also watch feeding the following animals: 

Rays: during guided groups 

Alligators: every third Monday of the months, 2.00 p.m. 

Piranhas: during guided groups 

Monkeys and birds: mostly between 11 – 12 a.m. and in the afternoon between 3-4 p.m. 

When you wish to feed Koi carps yourself, buy zoo food from the vending machines in the 

rainforest and drop it to their water. 
 

Po úvodnom texte nasleduje prvá úloha (jazykové cvičenie typu true/false), na overenie 

pochopenia informácií o kŕmení zvierat: 

Task 1 

Are the following sentences true (T) or false (F)? 

a) Caymans feeding and snakes feeding can be watched the same day.  F 

b) Twice a day birds and monkeys feeding can be observed.   T 

c) Guided groups can enjoy piranhas and rays feeding.    T 

d) Visitors can watch snakes feeding an hour earlier than sharks feeding.  F 

e) Once a month visitors can see alligators being fed.    T 

f) You can buy zoo food for big lizards and Koi carps from the vending machines to feed 

them yourself.         F 
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Pokračujeme informáciami o prehliadke so sprievodcom. 

Ako trieda by ste mali zvážiť možnosť objednať si prehliadku so sprievodcom. Na webovej 

stránke sú uvedené nasledovné informácie: 

Guided Tours 

If you are really interested in our animals and you would like to get to know more about 

them, we can offer you a great opportunity - the guided tours. Our zookeepers are happy 

to guide you around our zoo; also they will let you to feed birds, fish and rays. 

Guided tours are available only on workdays between 10 am and 3 pm only with pre-

ordering. Please register in advance via phone +3614243053 or e-mail: 

info@tropicarium.hu. 

We offer English tours for 19.050.- Ft/Group (includes VAT) (no more than 25 people 

allowed in a group). 
 

V druhej úlohe majú žiaci vybrať deň na návštevu Tropikária, ktorý by im najviac vyhovoval. 

Pri tejto úlohe sa pri pilotnom overovaní pracovného listu sa rozprúdila diskusia, ktorú sme 

aj očakávali. 

Úloha 2 

Na základe uvedených informácií vyberte, ktorý deň by bol pre vás najvhodnejší na výlet. 

Svoju odpoveď zdôvodnite. 
 

Pracovný list pokračuje cenami vstupov. 

Another important piece of information for visitors is the entrance fee. The Tropicarium 

website provides the following details: 
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Pokračujeme otázkami, pri ktorých opäť očakávame diskusiu. Pri pilotnom overovaní žiaci 

zabudli na informáciu na prvej strane pracovného listu, kde je uvedené, že je možné si 

zajednať aj anglicky hovoriaceho sprievodcu aj s cenou pre skupinu. Avšak vznikla 

zaujímavá situácia, kde sa žiaci rozhodli zavolať na informácie a zistiť, aký vstup by bol pre 

ich skupinu najlepší. V podobných situáciách odporúčame zvýšený záujem žiakov 

o problematiku cestovného ruchu a turizmu využiť v prospech precvičovania schopnosti 

využívať cudzí jazyk v komunikácii za účelom zistenia konkrétnych informácií, napríklad 

v podobe krátkej role-play aktivity, kedy jeden žiak bude „hrať“ recepčného/osobu 

poskytujúcu informácie pre verejnosť a druhý žiak bude zastupovať svoju triedu, pre ktorú 

ma informáciu overiť/zistiť. V druhej otázke je odpoveď jednoznačnejšia, platiť sa dá iba 

v maďarských forintoch alebo platobnou kartou (táto možnosť je však pri skupine žiakov 

nereálna). 

Otázka 1  

Ktorú možnosť vstupného by ste odporučili svojej triede využiť? Nezabudnite, že na 

školské výlety potrebujete pedagogický dozor. Pri zahraničných výletoch môže na 

jedného pedagóga pripadať  najviac 15 žiakov. 

Otázka 2  

Akými spôsobmi a v akých menách je možné uhradiť vstupné do Tropikária? Ktorý spôsob 

platby je podľa vás výhodnejší? 

 

Ďalej pokračuje pracovný list treťou otázkou: Kde je možné získať peniaze potrebné pre 

platbu v hotovosti v krajín mimo Eurozóny? Získame prehľad o tom, či žiaci majú skúsenosti 

so zamieňaním peňazí. 

Question 3 

Where can you get currencies needed for cash payments in countries which do not 

belong to the Eurozone? 
 

Pokračujeme najdôležitejšou časťou pracovného listu: kurzovým lístkom EUR – HUF. 

Zároveň je tu žiakom vysvetlený rozdiel medzi valutou a devízou. V anglickom jazyku sa 

tieto pojmy neprekladajú, používajú iba rozdiel cash alebo bank transfer.  

Keď zamieňame Eurá na cudziu menu, musíme sledovať výmenný kurz. V tabuľke je 

uvedený kurzový lístok pre nákup a predaj forintov za Eurá. 

Kurzový lístok EUR - HUF 

 

Krajina 

  Valuta Devíza 

mena 

(ko d) 
Na kup predaj na kup predaj 

 

Maďarsko 
forint 

(HUF) 
322,1500 296,4700 313,9500 304,6700 
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Úloha 3 

Doplňte vysvetlivky ku kurzovému lístku. 

VALUTA:  

 nakupujeme alebo predávame v banke cudziu menu za hotovosť; 

 nákup cudzej meny - kurz valuty predaj (banka valuty predáva), to znamená, 

že za 1 EUR dostaneme  296,47  HUF; 

 predaj cudzej meny - kurz valuty nákup (banka valuty nakupuje), to znamená, 

že za  322,15  HUF dostaneme 1 EUR. 
 

DEVÍZA: 

 bezhotovostné platby:  

 prevod z bankového účtu vedeného v eurách na bankový účet vedený v cudzej 

mene - kurz devíza predaj (banka predáva cudziu menu), to znamená, že 

prevodom 1 EUR sa na účet prevedie  304,67  HUF; 

 prevod z bankového účtu vedeného v cudzej mene na bankový účet vedený v 

eurách - kurz devíza nákup (banka kupuje cudziu menu), to znamená, že 

prevodom 313,95   HUF sa prevedie 1 EUR. 
 

 

Pracovný list končí troma úlohami, pri ktorých sa zameriavame na počítanie s výmenným 

kurzom. Výsledky úloh neuvádzame, nakoľko záležia od toho, akú možnosť vstupu si žiaci 

vyberú v predchádzajúcich úlohách. 

Úloha 4 

Vypočítajte, koľko Eur potrebuje zameniť 1 žiak, aby mohol zaplatiť vstupné do 

Tropikária v hotovosti 

Úloha 5 

Rozhodnite, či by nebolo výhodnejšie zaplatiť vstupné platobnou kartou. 

Úloha 6 

Počas výletu je potrebné počítať aj s vreckovým - predsa sa chcete naobedovať alebo si 

kúpiť aj suveníry. Predpokladajte, že dohromady na všetky očakávané výdavky zameníte 

45 EUR na forinty. Banka si účtuje administratívny poplatok vo výške 2 % cieľovej sumy. 

Koľko forintov si nakoniec na výlet zoberiete? 
 

V závere odporúčame učiteľom, aby žiakom kladením správnych otázok pomohli 

nadobudnuté vedomosti zhrnúť, prípadne ich systematicky začleniť do ich poznatkovej 

štruktúry. Jednou takou otázkou môže byť Ako by ste chýbajúcemu spolužiakovi vysvetlili, 

čo je to výmenný kurz? Otázkami podobného typu môžeme žiakov podnietiť k tomu, aby 

vlastnými slovami formulovali definície a tvrdenia, pričom môžu uvádzať príklady, kresliť 

schémy, a i. Takýmto spôsobom učiteľ hneď získa spätnú väzbu o pochopení učiva žiakmi. 
 

Alternatívnym prístupom by mohlo byť projektové vyučovanie, v ktorom by si žiaci sami 

vybrali krajinu mimo Eurozóny, ktorú by radi navštívili, vybrali na jej území pamätihodnosti 

a iné atrakcie a naplánovali rozpočet potrebný na tento výlet a formu dopravy do vybranej 

krajiny. Na záver by žiaci prezentovali svoje projekty ako agenti cestovnej kancelárie 

(metóda role-play, odporúčaná pre CLIL).  
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2 VZŤAHY, FUNKCIE, TABUĽKY, DIAGRAMY 

Prvých šesť pracovných listov v tejto kapitole bolo vytvorených na tému Trigonometria. Boli 

zámerne tvorené tak, aby mali analogickú štruktúru. Každý pracovný list začína úvodným 

textom, ktorý je sprevádzaný obrázkami, príp. mapami. Úvodný text a sprievodné grafické 

prvky plnia v pracovnom liste dvojakú funkciu. Po prvé, slúžia na predstavenie a priblíženie 

námetu a prostredia, do ktorého sú úlohy pracovných listov zasadené. Pri niektorých 

pracovných listoch  (Baseball, Manhattan) je to nevyhnutné preto, aby žiaci pochopili 

podstatu úloh. V iných pracovných listoch (High Tatras, Paris, London) má úvodný text len 

záujmový charakter; jeho cieľom je vytvoriť autentické reálne prostredie pre úlohy a 

stimulovať záujem žiakov o námet (a tým aj o matematiku, ktorá je v danom námete 

obsiahnutá). Po druhé, úvodný text a grafické prvky obsahujú dôležité informácie, ktoré 

žiaci potrebujú pri riešení úloh. Vo väčšine pracovných listov (London, HighTatras, Football, 

Manhattan) je v úvodnom texte ukrytá aspoň jedna kľúčová informácia, bez ktorej žiaci 

nedokážu vyriešiť úlohy, ktoré za úvodným textom nasledujú (London: výška veže, Football: 

výška bránky). Tieto informácie sa v zadaniach úloh už viac neopakujú, žiaci sa musia vrátiť 

do úvodného textu. Tento prvok bol do pracovných listov  zapracovaný zámerne, pretože 

CLIL, rovnako ako aj vyučovanie s dôrazom na rozvoj matematickej gramotnosti, podporuje 

zadávanie informácií potrebných na výpočet tak, aby žiaci museli informácie sami hľadať a 

selektovať. Po úvodnom texte nasledujú samotné trigonometrické úlohy. 

Úlohy v pracovných listoch sú zámerne vytvorené tak, aby na seba nadväzovali. Vo väčšine 

úloh nie je zadané dostatočné množstvo informácií; vyriešiť ich je možné jedine vtedy, ak 

si žiaci uvedomia, že chýbajúci údaj už vypočítali v niektorej z predchádzajúcich úloh.  

Pracovné listy sme tvorili v kontexte medzipredmetových vzťahov, zameraných na 

geografiu a telesnú výchovu. 

Imperiálne jednotky  

V textoch a úlohách väčšiny pracovných listov sú namiesto metrických jednotiek zámerne 

použité jednotky imperiálne. Tento prvok je do pracovných listov zapracovaný v súlade s 

CLIL princípom autenticity. V prostredí anglicky hovoriacich krajín sa v praxi využívajú 

imperiálne jednotky, preto rešpektujeme túto odlišnosť aj v navrhnutých pracovných 

listoch a údaje týkajúce sa anglických a amerických reálií (napr. dĺžka ulíc na Manhattane, 

výška veže Big Ben v Londýne, rozmery baseballového ihriska) zadávame v autentickej 

podobe. Od žiakov sa očakáva, že budú počítať v imperiálnych jednotkách, alebo že v nich 

aspoň vyjadria svoje finálne výsledky. Imperiálne jednotky nevystupujú iba v dvoch 

pracovných listoch (Paris, High Tatras) a to preto, že na Slovensku a vo Francúzsku sa 

využívajú metrické jednotky. Princíp autenticity teda v týchto prípadoch znamená, naopak, 

imperiálne jednotky nepoužiť, „netlačiť ich tam nasilu“ (napr. udávať výšku Lomnického 

štítu v stopách by pôsobilo neprirodzene).  

Vo vyučovaní matematiky na slovensko-anglických gymnáziách sú imperiálne jednotky 

interkultúrnym prvkom. Hoci pre väčšinu žiakov, ktorí sa zúčastnili pilotného overovania, 

boli imperiálne jednotky pravdepodobne novým poznatkom, neboli počas týchto pilotných 
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hodín osobitne predstavené. Žiaci dostali k dispozícii pomôcku v podobe doplňujúceho 

materiálu s podrobnými informáciami o imperiálnych jednotkách a ich premene na 

metrické jednotky.  

Predposledný pracovný list je zameraný na riešenie jednej úlohy lineárneho 

programovania. Zaradili sme ho do tejto publikácie s cieľom oboznámiť žiakov s využitím 

nerovníc a ich grafov v reálnom živote. Posledný pracovný list obsahuje úlohu o spotrebe 

plynu, ktorá vychádza z reálnych taríf spoločnosti SPP. 

2.1 Pracovný list HIGH TATRAS 

Úvodný text spracovaný podľa oficiálneho portálu www.slovakia.travel, zabezpečuje 

autentický úvod do tematiky slovenského cestovného ruchu. Obsahuje tri kľúčové údaje 

potrebné na riešenie prvej úlohy. Samotné zadanie neobsahuje žiadne číselné údaje. 

Podobne, ani dôležitý údaj o vzdušnej vzdialenosti medzi Téryho chatou a vrcholom 

Lomnického štíta, ktorý žiaci potrebujú na vyriešenie druhej úlohy, nie je verbálne nikde 

zadaný; je ho však možné zistiť z priloženej mapy. 

 

 

One of the most popular tourist attractions 

of the High Tatra mountain range 

is the majestic peak of Lomnický štít. 

 

 

However, not many tourist dare to climb to the 

top relying only on their own legs, since the 

peak is located 2,634 m AMSL. Thus every year 

around 100,000 tourists enjoy the advantages 

of ''climbing'' the mountain in the comfort of a 

cable car. 

Suspended on a 1,867 metres long rope the 

funicular operates between the tarn called 

Skalnaté pleso and the top of the peak of 

Lomnický štít. Along its route the funicular 

overcomes the altitude difference of 868 

metres. 

 

Prvá úloha je zameraná na riešenie pravouhlého trojuholníka. Potrebné je vypočítať veľkosť 

uhla, keď je známa dĺžka prepony a protiľahlej odvesny. Navrhované riešenie: Pomocou 

pomeru sínus. Výsledok: 27°40´. 

Druhá úloha je zameraná na riešenie pravouhlého trojuholníka. Potrebné je vypočítať dĺžku 

prepony, keď je známa dĺžka oboch odvesien. Navrhované riešenie: Pomocou Pytagorovej 

vety. Následne je potrebné vypočítanú dĺžku prepony porovnať s preponou z prvej úlohy a 

zapísať rozdiel. Výsledok: 557,6 metrov (557.6 metres).  
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TASK 1 
How steep is the funicular? 

In other words - At what angle does the 

funicular ascend? What is its angle of elevation? 

TASK 2 
How many metres of funicular rope would be 

spared if the funicular track to Lomnický štít did 

not start at Skalnaté pleso but had its station 

next to the famous mountain cottage of Téryho 

chata. Téryho chata is located 2,015 metres 

AMSL, and, thus, it is the highest located 

mountain cottage of High Tatras open to public 

all year round. 

 

2.2 Pracovný list PARIS 

Úvodný text a grafické prvky na okraji neobsahujú žiadne informácie potrebné na výpočet, 

ktoré by neboli zadané aj v obrázkovom náčrte zadania úlohy.  

 

 

THE MATHS OF EIFFEL TOWER  

 Including antennas, this icon of Paris is 324 m tall (the tower itself is 
just 300 m) and weighs 10,100 tonnes. 

 It is possible to climb to the top, but there are 1,665 steps. 
 The lifts travel a combined distance of 103,000 km a year – two and a 

half times the circumference of the Earth. 
 During cold weather the tower shrinks by about 15 centimetres. 
 Eiffel died while listening to Beethoven's 5th symphony. 
 The tower sways around 6 to 7 centimetres in the wind. 

The names of 72 engineers, scientists and mathematicians are 
engraved on the side of the tower, each of whom contributed to its 
construction. 
 

TASK 

David and Nina are visiting France. David says he will not leave without 
seeing the capital city from the famous observation deck on the top of 
Eiffel Tower. However, Nina is afraid of heights and refuses to go up with 
him. 

Now David is standing on the observation deck and 

looking down at Nina, who is waving a huge flag of 

France, so that David can see her, and running 

closer towards Eiffel Tower. How far is Nina from 

the central point C at moment A and moment B?  
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Sedem bodov prezentujúcich zaujímavé fakty o Eiffelovej veži je však starostlivo vybratých 

(z renomovaného anglického denníka Telegraph, ktorý je prezentovaný žiakom ako dôležitý 

autentický zdroj informácií v anglickom jazyku) kvôli svojmu matematickému charakteru, 

keďže odhaľujú praktickú a zaujímavú „matematiku Eiffelovej veže“. 

Úloha je prezentovaná vo forme fiktívnej situácie: Dávid a Nina v Paríži. Žiaci majú 

k dispozícii náčrt úlohy so všetkými údajmi potrebnými na výpočet. Úlohu riešime v dvoch 

krokoch. Najskôr vypočítame dĺžku úsečky BC: riešime pravouhlý trojuholník pomocou 

pomeru funkcie tangens uhla o veľkosti 90°-35°-37°=18°. Pre výpočet vzdialenosti AC 

navrhujeme tiež využiť pomer tangens, pričom tentokrát sa jedná o pravouhlý trojuholník 

ACD a uhol o veľkosti 35°+18°=53°. Výsledok: 398,11 metrov; 97,48 metrov (398.11 metres; 

97.48 metres). 

2.3 Pracovný list LONDON 

Úvodný text obsahuje zaujímavé fakty o veži Big Ben, dominante londýnskej metropoly, a 

vťahuje žiakov do diania otázkou „Vedeli ste?“ (Did you know?). Z hľadiska riešenia úlohy 

úvodný text obsahuje kľúčovú informáciu o výške veže. Ďalšie potrebné informácie žiaci 

získajú z priloženej časti plánu mesta a z informácií o mierke plánu. 

 

The ''Big Ben'' clock tower is a part of the 

Houses of Parliament, and it is definitely one of 

London's most iconic landmarks and must-see 

attractions. The tower is 316 feet high. 
 

DID YOU KNOW... ? 

 ...the tower is officially called Elizabeth tower? It got its new name in 

June 2012, when the House of Commons announced that the clock 

tower was to be renamed the Elizabeth Tower in honour of Queen 

Elizabeth II's Diamond Jubilee 

 ...a special light above the clock faces is illuminated when parliament 

is in session 

 ... Big Ben's timekeeping is strictly regulated by a stack of coins placed 

on the huge pendulum 

... Big Ben has rarely stopped - even after a bomb destroyed the 

Commons chamber during the Second World War, the clock tower 

survived and Big Ben continued to strike the hours 

 

Úlohu zameranú na riešenie pravouhlého trojuholníka riešime v troch krokoch. V prvom  

kroku sa zaoberáme pravouhlým trojuholníkom BCD, ktorého 

preponu vypočítame pomocou Pytagorovej vety. V druhom kroku 

pomocou ľubovoľného goniometrického pomeru v tomto 

trojuholníku zistíme veľkosť uhla pri vrchole C. Ďalej zistíme veľkosť 
 

uhla pri vrchole C v pravouhlom trojuholníku ABC. Na záver zapíšeme rozdiel zistených 

uhlov, ktorý zodpovedá hľadanému uhlu ACD. Výsledok: 37°44´.  
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TASK 
For easy orientation in London, we have a large-scale London city plan which 
represents 50 m of real distance by 2.5 cm on the plan. 
Our plan shows a 3.4 cm long distance between the central point of Big Ben and the 
bank of the river Thames. The plan also shows that the river is 12.3 cm wide in this 
area. 

 
At what angle would the visitors perceive the width of the river Thames if there were 
an observation point right on the top of the Big Ben clock tower? 

 

2.4 Pracovný list MANHATTAN 

Celá prvá strana pozostáva z úvodného textu a ilustračných máp a má len záujmovo-

informačný charakter; neobsahuje žiadne údaje potrebné na riešenie úloh. Napriek tomu 

je tu úvodný text mimoriadne dôležitý, pretože prezentuje Manhattan ako miesto 

„prirodzeného výskytu“ mnohých pravých uhlov. Úvodný text vysvetľuje históriu tejto 

pravouhlej siete a prezrádza odpoveď na otázky „Prečo vlastne Manhattan vyzerá ako 

šachovnica?“ a „Prečo sa niektoré ulice (napríklad Broadway) tejto vzorke vymykajú?“ 

Manhattan = the Great Chess Board 

Apart from the fact that the island of Manhattan is the most densely 

populated borough of New York City and its main economic and 

administrative centre, it is also very famous for its special urban design - 

the streets of Manhattan are organized in a “grid system full of streets 

and avenues placed at right angles , which is often referred to as ”the 

Greatest Grid”. This right-angled” chess board” organization makes the 

orientation perfectly easy for the visitors of Manhattan, since the streets 

(running W-E) and avenues perpendicular to streets (running N-S) are 

assigned consecutive numbers. Thus, it is said that one simply cannot get 

lost in Manhattan:). 

 

 

However, there are several exceptions of streets that do not follow the 

pattern and Broadway - with all its shows, musicals and plays - is 

definitely the most famous of them all. 
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The History of Manhattan's Right Angles 

Obviously, this perfect grid-structure of Manhattan is no 

coincidence. Just the opposite - it is a result of a sophisticated 

plan - The Commissioners’ Plan of 1811 - on which 

Gouverneur Morris, John Rutherford and Simeon De Witt 

have been working for 4 years. New York City’s Common 

Council appointed these three men the “Commissioners of 

Streets and Roads” and asked them to develop a plan that 

would lay the streets of the rapidly growing city  “... in such 

a manner as to unite regularity and order with the public 

convenience and benefit.” 

As the New York Public Library continues to inform: '' A simple concept—the grid—would 

influence all of the principles of the plan’s design. ... However, like most designs the 

Commissioners' plan was not executed precisely as created. A fact that can be appreciated 

each time you visit Central Park or venture along Broadway.'' 
 

 

Skutočnosť, že úvodný text je pomerne dlhý, môže byť pre vyučujúceho problémom 

z dôvodu, že čítať ho priamo na hodine matematiky by znamenalo venovať veľa času 

„nematematickej“ činnosti. Tento problém sme pri pilotnom overovaní vyriešili tak, že sme 

prvú stranu pracovného listu dali žiakom prečítať deň predtým na domácu úlohu. Samotnú 

vyučovaciu hodinu s pracovným listom Manhattan sme potom začali niekoľkými otázkami 

týkajúcimi obsahu textu. Zámerne sme otázky zamerali na tie časti textu, ktoré sú 

najdôležitejšie pre pochopenie matematického prostredia, v ktorom žiaci budú pracovať 

pri riešení úloh. (Napr. Why is Manhattan called „the Greatest Grid“?) Takýto začiatok 

hodiny zabezpečil plynulý prechod do tematiky, osvojenie si potrebnej terminológie, 

poukázanie na trigonometriu v reálnom živote, ako aj na jej interdisciplinárne prepojenie 

s geografiou. 

 

Úlohy sú navzájom prepojené tematikou fiktívnej situácie:  

Obchodník John McNeeley chce svoju kanceláriu presťahovať priamo do „ekonomického 

srdca“ New Yorku - na Manhattan. Ide na obhliadku vybranej nehnuteľnosti. K nahliadnutiu 

máme mapu Johnovej plánovanej trasy. Mapa je pre žiakov kľúčovým zdrojom informácií 

potrebných na výpočet. Skutočnosť, že je to skutočná mapa vygenerovaná priamo z Google 

Maps, zároveň zvyšuje autenticitu materiálu a motiváciu žiakov. V prvom rade je však tento 

prvok do pracovného listu zaradený s cieľom rozvíjať matematickú gramotnosť žiakov 

a trénovať s nimi matematiku využiteľnú a potrebnú v praktickom živote. 
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THE SITUATION 

John McNeeley, a businessman from Bronx recently decided to expand his business and 
increase the profits by moving his office to Manhattan. In respond to an advertisement 
by a reality agency, he has chosen an office-building on 243 West Broadway, and now he 
is headed to the site in order to meet his reality agent and take a tour around the 
property on sale himself. 

John comes to Manhattan by subway and he gets off at Chambers Station. From there 
he walks to 243 W Broadway. However, he does not take the direct way since he wants 
to stop at Bubby’s, which is his favourite restaurant, for lunch. 

Before setting out for Manhattan, John had printed out a map to make sure he does not 
lose his way. 

 
 

 

Prvá úloha je zameraná na riešenie pravouhlého trojuholníka. Potrebné je zistiť dĺžku 

prepony, keď sú známe dĺžky oboch odvesien. Navrhované riešenie: Pomocou Pytagorovej 

vety. Zistenú dĺžku prepony je potrebné porovnať so súčtom odvesien a zapísať rozdiel. 

Odpoveď: John kvôli svojej obchádzke prešiel 202,57 jardov navyše. (Because of his detour 

John walked 202.57 yards extra.) 

TASK 1 

Knowing that the shortest distance from Chambers St to Bubby’s is 450 m, answer the 
following question: 

How many yards extra did John have to walk from Chambers St to 243 W Broadway 
because of his detour by his favourite restaurant compared to the time needed for the 
direct, shortest way possible ? 

 

Druhá úloha sa zaoberá tým istým pravouhlým trojuholníkom ako prvá. Potrebné je 

vypočítať veľkosť ostrého uhla trojuholníka. Navrhované riešenie: Pomocou ľubovoľného 

trigonometrického pomeru. Výsledok: 29° 3´. 

TASK 2 

At what angle is Hudson Street tilted  from the famous road of West Broadway ? 
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Tretia úloha sa zaoberá riešením dvoch pravouhlých, navzájom podobných trojuholníkov. 

Ostrý uhol, ktorý majú tieto trojuholníky spoločný, je známy z výsledku druhej úlohy. 

Potrebné je vypočítať dĺžku odvesien protiľahlých danému uhlu, pričom odvesny sú 

navzájom rovnobežné. V prvom kroku riešenia úlohy je potrebné na základe informácií o 

rozmeroch blokov vypočítať dĺžku priľahlých odvesien oboch trojuholníkov. Následne je 

možné pomocou pomeru tangens vypočítať hľadané protiľahlé odvesny. Na záver je 

potrebné zistiť, akú časť z ulíc Worth St a Thomas St, ktorých celá dĺžka je zadaná v texte, 

tvoria zistené „protiľahlé odvesny“ t.j. úseky ulíc zovreté medzi Hudson Street a W 

Broadway. Výsledok: Worth St: 13,21% (13.21%), Thomas St: 34,51% (34.51%). 

Now, let us take a closer look at the surroundings of Chambers St subway station, where 

John got off his train ... 

 

TASK 3 

Worth Street and Thomas Street belong to the 
shortest streets in Manhattan - they are much 
shorter than streets in Upper Manhattan. They 
are only 0.7 mile and 0.2 mile long, respectively. 

However, these minor streets are still important 
for NYC transportation system, since they 
connect two of the major roads running through 
Lower Manhattan - Hudson Street and the 
famous W Broadway. 

What fraction of Worth Street's and Thomas 
Street's length is represented by the segments 
connecting Hudson Street and West Broadway? 

For your calculations, you may use the 
information about the size of the blocks in the 
vicinity of Chambers St subway station: 

 

Block A:   394 ft x 210 ft 

Block B:   394 ft x 223 ft 

Block C:   394 ft x 223 ft 

Block D:   394 ft x 223 ft 

Block E:   394 ft x 253 ft 

2.5 Pracovný list BASEBALL 

Úvodný text a obrázky slúžia v pracovnom liste Baseball primárne na predstavenie športu 

baseball, ktorý na Slovensku nie je veľmi rozšírený. Je preto potrebné žiakov informovať 

o špecifickej terminológii a pravidlách tohto športu. V úvodnej časti prezentujeme aj 

„prostredie“, do ktorého sú zasadené trojuholníky, na riešenie ktorých sú úlohy zamerané. 

Týmto prostredím je baseballové ihrisko (angl. baseball diamond), ktorého opis kvôli jeho 

špecifickému tvaru (dôležitému pri riešení úlohy) pre názornosť dopĺňame náčrtom. Úlohy 
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v pracovnom liste by bolo možné riešiť len na základe náčrtu aj bez toho, aby žiaci rozumeli 

priebehu hry baseball. Naším cieľom však nebolo vytvoriť ďalšie „z kontextu vytrhnuté“ 

úlohy, ale úlohy s reálnym športovým kontextom, ktorý bude pre žiakov zaujímavý, 

a v ktorom budú vidieť skutočnú „praktickosť“ vypočítaných výsledkov. Cieľom je, aby si 

žiaci po získaní číselného výsledku uvedomovali, že vypočítali skutočnú vzdialenosť 

jednotlivých mét reálneho štandardného baseballového ihriska, a že táto vzdialenosť má 

praktický význam a dôležitosť pre hráčov, ktorí sa medzi danými métami pohybujú 

a potrebujú vedieť „ako ďaleko musia dohodiť“. 

V zmysle prístupu CLIL úvodný text objasňujúci pravidlá baseballu má aj funkciu 

interkultúrneho prvku, ktorého cieľom je prepojiť vyučovanie matematiky s autentickým 

prostredím anglicky hovoriacich krajín. Keďže baseball je národným športom Spojených 

štátov amerických, je žiaduce, aby sa s ním žiaci bilingválnych gymnázií oboznámili, a je 

pozitívne, keď sa tak nestane len na hodine telesnej výchovy, ale aj na hodine matematiky. 

Matematika zase „na oplátku“ benefituje z tohto „symbiotického“ prepojenia tým, že 

baseball sa pre ňu stáva prostredím, do ktorého sa môže matematický obsah „ukryť“ 

a prezentovať vo forme, v ktorej je prijateľnejší aj pre žiakov, ktorí majú k samotnej 

matematike negatívny postoj. 
 

 

 
 

 

Úlohy sú založené na práci s náčrtom baseballového ihriska, ktorý sme uviedli aj preto, že 

sme pri formulácii zadaní hľadali spôsob, ako prirodzene zadať informáciu o tom, že 

pomyslená priamka spájajúca domácu métu (home plate) a druhú métu (2nd base) 

rozdeľuje pravý uhol štvorca na dva zhodné uhly o veľkosti 45°.  
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Prvá úloha je zameraná na riešenie pravouhlého trojuholníka. Potrebné je vypočítať dĺžku 

prepony, keď je známa dĺžka obidvoch odvesien. Navrhované riešenie: Pomocou 

Pytagorovej vety. Výsledok: 127,28 stôp (127.28 feet). 

Druhá úloha je zameraná na všeobecný trojuholník. Daná je dĺžka dvoch strán a veľkosť 

uhla. Potrebné je vypočítať dĺžku jemu protiľahlej strany. Navrhované riešenie: Pomocou 

kosínusovej vety. Výsledok: 63,72 stôp (63.72 feet). 

Riešenie tretej úlohy pozostáva z dvoch krokov. Žiaci už z predchádzajúcich úloh poznajú 

vzdialenosť nahadzovačskej méty od prvej a druhej méty. V prvom kroku riešenia tejto 

úlohy je potrebné uvedomiť si, že vzdialenosť nahadzovačskej méty od tretej méty je 

rovnaká ako vzdialenosť od prvej méty, pretože tieto méty sú spolu s nahadzovačskou a 

domácou métou vrcholmi dvoch zhodných trojuholníkov. V druhom kroku je potrebné 

porovnať vypočítané vzdialenosti. Odpoveď: Najbližšie k nahadzovačskej méte sú prvá a 

tretia méta. (The 1st and the 3rd base are the closest; they are equally close.) 

THE BASEBALL DIAMOND 
A baseball field (also called a baseball diamond) is a perfect square of 90 x 90 feet. 

In the centre of the field (but not exactly in the middle), there is the ''pitcher's mound'' - 
a circle from which the pitcher throws balls to the batting team. 

Pitcher's mound is positioned 60.5 feet from home plate. 
 

TASK 1 

How far does a player standing at the home plate have 

to throw the ball so that he reaches the 2nd base? 

 
 

 

TASK 2 

Determine the distance between the pitcher's mound 

and the 1st base. 
 

TASK 3 

Determine which of the 3 bases is ''the closest one'' 

with respect to the pitcher's mound. 

 

 

2.6 Pracovný list FOOTBALL 

Cieľom úvodného textu predovšetkým je, aby si žiaci uvedomili, že v pracovnom liste budú 

pracovať v reálnom prostredí. Pre zabezpečenie autenticity uvádzame štandardné rozmery 

bránky, ktoré sú stanovené priamo Medzinárodnou futbalovou asociáciou. Známe meno 

asociácie FIFA sme v pracovnom liste využili v prospech matematiky s cieľom zvýšenia 

motivácie žiakov. Úvodný text obsahuje kľúčovú informáciu o výške bránky, ktorú žiaci 

potrebujú pri riešení prvej a druhej úlohy. 
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Did you know that there are official football goal 
dimensions stated by FIFA? 

A regulation football goal is 8 feet high and 24 feet 
wide (2.44 x 7.32 meters). This measurement is 
stated in the first of FIFA's 17 Laws of the Game. 
Young footballers start playing with this goal 
dimension at the age of 13. 
 

 

 

Prvá úloha je zameraná na riešenie pravouhlého trojuholníka. Potrebné je vypočítať uhol, 

keď je známa jemu priľahlá a protiľahlá odvesna. Navrhované riešenie: Pomocou pomeru 

tangens. Výsledok: 13° 42´. 

TASK 1 

Imagine being a football coach leading a group of 13 
year-olds who are to play with a real standard goal 
for the first time. Since the younger age categories 
always play with smaller goals, your team needs to 
get used to the new goal first. 

 

 

Give them advice on the maximal angle that they should shoot at (when standing in the 
distance of 10 m from the goal), so that they kick the ball directly into the net and prevent 
it from passing over the goal post. 
 

 

Druhá úloha je zameraná na riešenie všeobecného trojuholníka. Znovu je potrebné 

vypočítať uhol, keď sú známe dve strany a ďalší uhol, ktorý však v tomto prípade nie je 

pravý. Navrhované riešenie: V prvom kroku pomocou sínusovej vety vypočítať stranu oproti 

uhlu o veľkosti 87°. V druhom kroku dopočítať hľadaný uhol pomocou sínusovej alebo 

kosínusovej vety. Výsledok: 10° 50‘. 

TASK 2 
After the training, some of the boys in your team decide to play one more game on their 
school playground. However, the goal on the playground is very old. It is only 1.9 m high 
and it is so rusty, that it does not even stand straight anymore - it is tilted forward by 3 
degrees. With this other goal, what is now the maximal angle that the boys can shoot at 
from 10 m and still score? 
 
 

 

Cieľom tretej úlohy je uvedomiť si rozdiel medzi pravouhlým a všeobecným trojuholníkom, 

a že na ich riešenie využívame odlišné postupy.  

TASK 3: REFLECTION 

 What types of triangles did we work with in TASK 1 and TASK 2? 
 Can we use the same procedure to solve these types of triangles? What 

formulas/theorems did we use for these 2 different types? 
 

Odpoveď: Trojuholník v úlohe 1 je pravouhlý a na jeho riešenie využívame goniometrické 

pomery, konkrétne tangens. Všeobecný trojuholník v úlohe 2 riešime pomocou sínusovej 

alebo kosínusovej vety. (The triangle in TASK 1 is a right-angled triangle and we use 
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trigonometric ratios to solve it. In TASK 2, we have a scalene triangle, which we can solve 

using either the law of sines or the law of cosines.) 

Štvrtá úloha je zameraná na všeobecný trojuholník. Potrebné je dopočítať dĺžku strany. 

Navrhované riešenie: Pomocou sínusovej vety. Vypočítanú vzdialenosť je ďalej potrebné 

porovnať s odpovedajúcou vzdialenosťou v úlohe 2 a zapísať rozdiel. Výsledok: 6,62 metrov 

(6.62 metres). 

TASK 4 

How much closer or further away from the goal would the boys from TASK 2 have to 
move so that they do not miss the net even when shooting at the angle of 30°? 

 

Pracovný list končí zaujímavou poznámkou k slovnému spojeniu, ktoré využívajú športoví 

komentátori. 

NOTE 
 hitting a post = a common expression used in football (soccer) by commentators 

to say that the ball has hit the frame of the goal, so the player has come close, 
but not scored.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Poznámka: Doplňujúce materiály k predchádzajúcim šiestim pracovným listom nájdete tiež 

na CD prílohe tejto publikácie. 

2.7 Úloha MAXIMUM PROFIT 

Túto úlohu sme prevzali z učebnice Complete Mathematics for Cambridge IGCSE. 

Uvádzame ju v tejto publikácii z dôvodu, že v slovenských učebných osnovách sa táto téma 

nevyskytuje, ale v anglicky hovoriacich krajinách je lineárne programovanie súčasťou 

stredoškolského učiva matematiky. Poukazuje na praktické využitie rovníc a nerovníc 

v reálnom živote, najmä ich grafického znázornenia. 

Pred znením úlohy je žiakom predstavený stručný (najčastejšie používaný) postup riešenia 

úloh lineárneho programovania: 

In most linear programming problems, there are two stages: 

1. to interpret the information given as a series of simultaneous inequalities and display 

them graphically. 

2. to investigate some characteristic of the points in the unshaded solution set. 
 

Najskôr sa zadané informácie vyjadria pomocou nerovností a zobrazia graficky. Potom je 

potrebné vyšetriť vlastnosti bodov v nezafarbenej časti roviny. 
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Nasleduje zadanie úlohy: 

TASK 
A shopkeeper buys two types of cat food for his shop: Bruno at 40c a tin and Blaze at 60c 
a tin. He has 15 dollars available and decides to buy at least 30 tins altogether. He also 
decides that at least one third of the tins should be Blaze. He buys x tins of Bruno and y 
tins of Blaze. 

a) Write down three inequalities which correspond to the above conditions.  

b) Illustrate these inequalities on a graph. 

c) He makes a profit 10c a tin on Bruno and a profit of 20c a tin on Blaze. Assuming he 
can sell all his stock, find how many tins of each type he should buy to maximise his profit 
and find that profit. 

Riešenie: 

a) z daných informácií zostavíme nerovnosti: 

... Bruno at 40c a tin and Blaze at 60c a tin. He has 15 dollars available... 

40𝑥 + 60𝑦 ≤ 1500 

2𝑥 + 3𝑦 ≤ 75 

... decides to buy at least 30 tins altogether. 

𝑥 + 𝑦 ≥ 30 

... at least one third of the tins should be Blaze. 

𝑦

𝑥
≥
1

2
 

2𝑦 ≥ 𝑥 

b) Zobrazíme dané nerovnosti graficky. Vyfarbujeme tie polroviny, ktoré nespĺňajú danú 

nerovnosť.  

 

Obr. 6 Grafické znázornenie nerovností 
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Poznámka: So žiakmi môžete využiť aj prácu v softvéri napr. GeoGebra, ktorý je voľne 
dostupný. Ak využijete softvér GeoGebra, treba zadať nerovnosti opačne, t. j. namiesto ≤ 
použiť ≥ a naopak, lebo softvér automaticky vyfarbí polrovinu, ktorá nerovnosť spĺňa. 

c) Vyšetrujeme body, ktoré majú celočíselné súradnice v nezafarbenej časti roviny (obr. 6). 

x 15 16 17 18 19 19 20 20* 21 

y 15 14 13 13 12 11 11 10 11 

zisk   150 

+300 

  450c 

  160 

+280 

  440c 

  170 

+260 

  430c 

  180 

+260 

  440c 

  190 

+240 

  430c 

  190 

+220 

  410c 

  200 

+220 

  420c 

  200 

+200 

  400c 

  210 

+220 

  430c 

 

Odpoveď: Mal by kúpiť 15 ks z oboch druhoch krmiva. Maximálny jeho zisk je potom 450 c. 

(He should buy 15 tins of Bruno and 15 tins of Blaze. His maximised profit is then 450c.) 

2.8 Úloha GAS CONSUMPTION 

Úloha O spotrebe plynu bola navrhnutá pre žiakov druhého ročníka SŠ, prednostne pre 

bilingválne anglické vyučovanie matematiky, vzhľadom na jazykovú ako i matematickú 

náročnosť. Žiaci musia pracovať s danou tabuľkou ako v reálnom živote. V prvej úlohe je 

potrebné vypočítať pre rodinu Kováčovú (v angl. the Smiths) pri akej spotrebe sa mu oplatí 

tarifa D3. V druhej úlohe treba navrhnúť spôsob platby za spotrebu plynu na jeden rok, 

ktorý by bol pre rodinu najvýhodnejší. Výsledok odporúčame vyjadriť ako algebraický výraz. 

Many house owners use gas in their households (for heating, cooking, water heating 

etc.). A real estate owner can choose from several gas consumption rates. Company PPS 

offers four rates. The price for gas distribution is calculated by the fixed monthly rate 

and the consumed gas rate (depending on the amount of the consumed gas). 
 

Price list of gas distribution for households: 

Gas rate label Fixed monthly rate (€/month) Consumed gas rate (€/kWh) 

D1 2.11 0.0577 

D2 4.98 0.0413 

D3 7.75 0.0394 

D4 36.43 0.0547 

*The prices include VAT. 
 

Task 1 

Determine the annual gas consumption amount at which D3 rate would be more 

favourable for the Smiths than D2 rate. 
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Task 2 

Suggest the payment method for gas consumption for one year which would be the most 

advantageous for the Smiths. Use an algebraic expression. 

Riešenie prvej úlohy: Tarifa D3 je výhodnejšia pre rodinu Kováčovú v prípade, ak ich ročná 

spotreba plynu je väčšia ako 17 494,74 kWh. V druhej úlohe nie je jednoznačné riešenie, 

jedným z nich (2,11i + 0,0577x)+(4,98 j + 0,0413y)+(7,75k + 0,0394z). Premenné i, j, 

k označujú počet mesiacov pre konkrétnu tarifu (za predpokladu, že počas jedného mesiaca 

môže byť zvolená len jedna tarifa) a premenné x, y, z označujú cenu spotreby plynu 

v prislúchajúcich mesiacoch. 
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3 GEOMETRIA A MERANIE 

V tejto kapitole nájdete pracovné listy zamerané najmä na rovinné útvary a priestorové 

telesá. Úlohy a aktivity v týchto pracovných listoch boli pre žiakov najzaujímavejšie počas 

pilotného overovania našich návrhov. V poslednej podkapitole nájdete aj osemsmerovky 

a krížovky, ktoré sú vhodné najmä na upevňovanie terminológie. 

3.1 Pracovný list THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE 

Pracovný list s  názvom Rytieri okrúhleho stola je určený pre 5. ročník ZŠ. Vhodné je 

pracovať s ním počas dvoch vyučovacích hodín. Z matematického hľadiska sa pracovný list 

zameriava na základné vlastnosti kruhu a kružnice, zahŕňajúc pojmy stred, polomer 

a priemer a vzťahy medzi nimi. Z hľadiska jazykových vzdelávacích cieľov je pracovný list 

zameraný na rozvoj čítania s porozumením, rôznych stratégií čítania, osvojovanie slovnej 

zásoby a vetných foriem súvisiacich s elementárnymi poznatkami o kruhu a kružnici, 

precvičovanie prítomného času progresívneho a predložiek miesta resp. polohy. Integrácia 

matematických a jazykových vzdelávacích cieľov je realizovaná prostredníctvom témy 

britskej legendy o kráľovi Artušovi a Rytieroch okrúhleho stola, ktorá navyše spĺňa 

požiadavku ŠVP, aby jazykové vzdelávanie napomáhalo žiakom lepšie chápať i kultúrne 

dedičstvo iných národov. Napríklad slovo sir sa používa v anglicky hovoriacich krajinách na 

zdvorilostné oslovenie mužov, nadriadených či klientov; pre ženy sa používa oslovenie 

madam. Tzv. rytiersky titul sir sa dodnes nielen dedí, ale je aj udeľovaný britskou kráľovnou 

za zásluhy v rôznych spoločenských oblastiach; takýmto spôsobom ho napríklad získali 

hudobníci Paul McCartney, Elton John, herec Sean Connery, spisovateľ Terry Pratchett, 

režisér Alfred Hitchcock, ale aj bývalý futbalista a tréner tímu Manchester United, Alex 

Ferguson. 

Prvá strana pracovného listu obsahuje stručnú podobu legendy o Rytieroch okrúhleho 

stola. Na začiatku majú žiaci krátkym, približne 30-sekundovým nahliadnutím do textu 

(vrátane nadpisu a dvoch ilustrácií rytierov a okrúhleho stola) zistiť, o čom príbeh hovorí 

a aký predmet v ňom hrá dôležitú úlohu (stratégia čítania, tzv. skimming, t. j. letmé čítanie 

za účelom zistenia hlavnej myšlienky textu.).  

BEFORE READING 

Look at the text for 30 seconds and complete the sentences: 

1. The story is about ............................................................................ . 

2. An important object in the story is .................................................... . 

Očakávané odpovede: 1. Artuš, rytieri, stôl; 2. stôl. 

Následne žiaci čítajú legendu nahlas. Pilotné overovanie ukázalo, že je efektívne, ak učiteľ 

po každej vete vyberie na čítanie iného žiaka. Posledné vety textu vysvetľujú, prečo bol 

Artušov stôl okrúhleho a nie iného tvaru (princíp rovnosti medzi ľuďmi v rámci istej 

skupiny), pričom z posledného slova equal (rovný) je uvedené iba prvé písmeno. Týmto 
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spôsobom upriamujeme pozornosť žiakov o. i. na matematický pojem rovnosti, v kontexte 

kružnice na rovnosť vzdialeností každého bodu kružnice od jej stredu.  

An old legend tells the story of the King Arthur and 

his Knights of the Round Table. The legend says 

that Arthur was a king in the south of Britain 

between the years 400 and 600. He protected his 

kingdom from enemies from the north of Europe. 
 

 

King Arthur had many friends, brave knights and the wise 

wizard Merlin. In Arthur’s home town, Camelot, Merlin 

made a large round table for the King and his knights. The 

table was made of wood and stone. No chair was better 

than another chair. Nobody sat at the top of the round 

table and nobody sat at the bottom, because they were all 

_e_ _q_ _u_ _a_ _l_. 

 

Po prečítaní legendy majú žiaci samostatne vypracovať úlohu typu „pravda-nepravda“, 

ktorá ich má viesť k tomu, aby našli konkrétne detailné informácie v prečítanom texte 

(stratégia čítania, tzv. scanning, t. j. rýchle čítanie textu za účelom nájdenia konkrétnej 

informácie). 

AFTER READING 

Are the following sentences true (T) or false (F)? 

               a) Arthur was a king in the south of Britain. _____ 

               b) Merlin was one of Arthur’s enemies.  _____ 

               c) Camelot was one of Arthur’s brave knights. _____ 

               d) Arthur’s table was in the shape of a circle. _____ 

 

Prvá strana pracovného listu je ukončená piatimi otázkami určenými na spoločnú diskusiu; 

ich slovenský preklad: 

1. Koľko rohov má Artušov stôl? 

2. Čo znamená circle v slovenčine? 

3. Koľko vrcholov má kruh alebo kružnica? 

4. Čo potrebujeme na narysovanie kružnice? 

5. Ako sa rysuje kružnica?  
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Otázky sú usporiadané tak, aby ich postupné zodpovedanie viedlo k prechodu od 

konkrétneho predmetu – okrúhleho stola – ku abstraktnému matematickému pojmu 

kružnice resp. kruhu cez analógiu medzi rohmi (napr. obdĺžnikového stola) a vrcholmi 

(otázky 1. a 3.). Zodpovedanie druhej otázky má ozrejmiť, že hoci v slovenskej terminológii 

používame v nerovnakom význame pojmy kruh a kružnica, v anglickej terminológii sa circle 

definuje tak, ako v slovenčine kružnica. Zodpovedanie otázok 4. a 5. má žiakom pripomenúť 

pravidlá práce s kružidlom. 

Odpovede:  

1. There are no corners in the Arthur’s table, because it is round.  

2. Kruh aj kružnica.  

3. There are no vertexes in a circle.  

4. To draw a circle we need a pair of compasses.  

5. First, on the sheet of paper, using a pencil we mark a certain point which will be the  

centre of the circle.  

Second, we need to set the distance between the legs of compasses. The distance of the 

two legs will be the radius of the circle.  

Then, we put the needle of the compasses to the centre point, and put the other leg 

with the pencil on the paper.  

Finally, we move the second leg with the pencil around the first leg with the needle to 

make a circle. 

 

Prvú polovicu druhej strany pracovného listu tvorí 

zadanie logickej hádanky, ktorú majú žiaci riešiť 

v skupinkách. Na základe 12 indícií majú správne určiť 

„zasadací poriadok“ Artuša a 11 rytierov okolo stola. 

Pre väčší zážitok, ale i pre fyzické znázornenie  

osôb sediacich okolo stola môžu žiaci dostať menovky  

 

Obr. 7 Menovky pre žiakov  

s menami jednotlivých postáv (ukážka z pilotného overenia na obr. 7) vystupujúcich 

v hádanke, a tiež 6 povrázkov rovnakej dĺžky (aspoň 1 meter), ktoré majú predstavovať 

priemer stola a spájať dvojice oproti sediacich postáv.  



71 

 

Task 1 

With your pair of compasses draw Arthur’s Round Table. Write down in your picture how 

King Arthur and his eleven knights are seated around the table. Use the following 

information. 

The greatest distance of 8 metres is 

between those two men who are sitting 

opposite each other. Draw 1 metre as 1 

centimetre. 

Sir Brunor and Sir Bedivere are sitting 

opposite each other. 

Sir Galahad is sitting opposite King 

Arthur. 

Sir Bedivere is sitting on Sir Kay’s 

right. 

When you move clockwise, Sir Lancelot 

is next to King Arthur. 

When you move anti-clockwise, Sir Kay 

is next to Sir Galahad. 

Sir Percivale is sitting on Sir Lancelot’s 

left. 

Sir Tristan is sitting eight metres from 

Sir Degore. 

Sir Bors is sitting eight metres from Sir 

Lancelot. 

Sir Gawaine is between Sir Tristan and 

Sir Bors. 

Sir Degore is between Sir Percivale and 

Sir Bedivere. 

Sir Brunor is between Sir Hector and 

Sir Tristan. 
aa 

Ideálny počet žiakov v skupine je 12, no ak to nie je možné, môže ich byť aj menej, pričom 

niektorí z nich musia „zastupovať“ viac postáv. Druhá polovica druhej strany pracovného 

listu slúži ako priestor pre žiakov na znázornenie zasadacieho poriadku Artuša a rytierov 

v podobe kružnice a na nej určených 12 bodov (kružnica nemusí byť nutne rozdelená na 12 

rovnakých dielov, ale príslušné dvojice oproti ležiacich bodov musia ležať na kružnici tak, 

aby ich spojnica prechádzala stredom kružnice). Žiaci majú okrúhly stôl s priemerom 8 

metrov znázorniť ako kružnicu tak, že 1 centimeter bude zodpovedať 1 metru. 

Draw the circle here. 

 

 

 

 

 

clockwise                       anti-clockwise 
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Tretia strana pracovného listu pozostáva z troch úloh, pričom dve z nich sú zadané 

v slovenskom jazyku, aby predložený učebný materiál prezentoval žiakom aj primerané 

slovenské matematické pojmy a zaužívané matematické vetné konštrukcie.  

V druhej úlohe žiaci doplňujú chýbajúce slová (priemer, vo vnútri, stred, polomer, mimo, na, 

dvakrát, neleží) do matematického textu, ktorý opisuje sprievodný obrázok s kružnicou 

a niekoľkými bodmi na nej, v kruhu alebo mimo kruhu danou kružnicou ohraničeného. 

Úloha 2  

Doplňte chýbajúce slová do textu. Niektoré môžu byť použité viackrát. 
 

priemer     vo vnútri     stred     polomer     

mimo     na     dvakrát     neleží      
 

 

Bod S nazývame ……………………. kružnice k.  

Úsečka BS predstavuje ……………………. kružnice k.  

Úsečka UV je ……………………. kružnice k. 

Dĺžka úsečky UV je ……………………. väčšia ako dĺžka úsečky BS. 

Body B, U, V ležia ……………………. kružnici k.   

Bod M ……………………. na kružnici k, ale leží ……………………. kruhu, ktorý je ohraničený 

kružnicou k. 

Bod A ……………………. na kružnici k, ale leží ……………………. kruhu, ktorý je ohraničený 

kružnicou k. 

Kružnicu so stredom S a s polomerom 2 cm skrátene zapisujeme k (S, r = 2 cm ). 

 

Ďalšia úloha, Task 3, je anglickým ekvivalentom Úlohy 2, s ohľadom na nerovnaké prístupy 

„slovenskej“ a „anglickej“ matematiky k definovaniu pojmu kruh resp. kružnica a circle. 

Teda pri riešení tretej úlohy žiaci opäť dopĺňajú slová do anglického textu opisujúceho 

sprievodný obrázok. 

Task 3  

Complete the sentences. Use the following words: 

inside     centre     diameter     on     radius     outside 

 

Point C is the ……………………. of the circle q. 

Line segment CK is the ……………………. of the circle q. 

Line segment KL is the ……………………. of the circle q. 

Points D, K, L lie ……………………. the circle q. 

Point T lies ……………………. the circle q. 

Point J lies ……………………. the circle q. 
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Posledná z úloh slúži na precvičenie rysovacích zručností žiakov a na upevnenie poznatkov 

o vzťahu medzi dĺžkou polomeru a priemeru kružnice a o zaužívanom skrátenom zápise 

kružnice s daným stredom a polomerom. Formát tejto úlohy je takpovediac tradičný – žiaci 

do tabuľky dopĺňajú chýbajúce údaje o štyroch kružniciach, pričom štvrtú z nich si majú 

„sami vymyslieť“. Následne žiaci rysujú tieto kružnice na poslednú stranu pracovného listu 

alebo do zošitov. 

Úloha 4 

Doplňte tabuľku a narysujte jednotlivé kružnice. 

Zápis k (S; r = 3 cm) m (S; 25 mm) q (G; 36 mm)  

Stred S B G  

Polomer 3 cm 25 mm 36 mm  

priemer 6 cm 50 mm 72 mm  
aa 

 

V pilotnom overovaní sa ukázalo, že na vypracovanie prvých dvoch strán pracovného listu 

je vhodná jedna vyučovacia hodina. Zvyšné tri úlohy, ktoré sú obsiahnuté na tretej strane 

pracovného listu, je vhodné vypracovať na najbližšej hodine matematiky. 

3.2 Pracovný list CUBES, CUBES … AND CUBES! 

Pracovný list s názvom Kocky, kocky ... a kocky! je vzhľadom na zložitosť kockových stavieb 

v jeho záverečnej časti určený pre 7. ročník ZŠ, hoci by žiaci mali kľúčové pojmy uvedeného 

pracovného listu (náčrt, nákres, kódovanie, stavba z kociek) zvládnuť už na konci 

5. ročníka. Podľa pilotného overovania je vhodné pracovať s ním počas jednej až dvoch 

vyučovacích hodín. Z hľadiska rozvoja matematických poznatkov žiakov sa pracovný list 

sústreďuje na rozlišovanie stien, vrcholov a hrán kocky a zloženie kockovej stavby, 

s použitím pôdorysu a plánu kockovej stavby, ktoré predstavujú propedeutiku pojmu 

objem telesa. Z hľadiska jazykových vzdelávacích cieľov sa pracovný list zameriava na 

aktívne osvojovanie slovnej zásoby v oblasti elementárnej geometrie telies a predložiek 

miesta a polohy. 

Na prvej z dvoch strán sa žiaci čítaním krátkych textov a zodpovedaním otázok 

o sprievodných ilustráciách oboznamujú s kľúčovými pojmami v anglickom jazyku (cube, 

face, edge, vertex, cube construction). 

CUBE 

A cube is a solid figure with six square faces. 

Each pair of neighbouring squares in a cube meets in one edge. 

How many edges are there in a cube? 

Three neighbouring faces meet in a vertex. 

How many vertexes are there in a cube?   
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CUBE CONSTRUCTIONS 

In the pictures below there are two compositions of several cubes. One of them is a cube 

construction – every two neighbouring cubes touch one another with one whole face. 

The other one is not a cube construction – there are at least two neighbouring cubes 

which touch one another only with their edges. 

Which one of the two pictures shows a cube construction? 

  

Picture 1 Picture 2 
 

 

Odpoveď: Picture 2 shows a cube construction. Picture 1 does not show a cube 

construction, because some of the cubes do not touch each other with whole faces, but 

only edges. 

Ďalšie dve úlohy na prvej strane sú založené na ústnom opise kockových stavieb a ich 

následnej rekonštrukcii žiakmi pomocou stavebnice. V prvej z týchto úloh neznámu 

kockovú stavbu opisuje učiteľ, zatiaľ čo žiaci počúvajú a snažia sa zrekonštruovať stavbu 

podľa počutého opisu (Listen and Build). V druhej úlohe  podobným spôsobom pracujú žiaci 

vo dvojiciach (Pair Work). 

LISTEN AND BUILD 

Listen to the teacher’s description of her cube construction which you cannot see. Follow 

her description and try to build the same cube construction. 

 

PAIR WORK 

Use 6 – 10 cubes and build a cube construction. Do not show it to your partner. Describe 

your cube construction, so that your partner can build the same construction without 

seeing the one of yours. 

 

Druhá strana pracovného listu predkladá žiakom dve úlohy. V prvej z nich si žiaci pripomínajú 

pojmy pôdorys a plán kockovej stavby. Ich úlohou je zapísať plán jednoduchšej kockovej stavby, 

pozostávajúcej z piatich kociek, ktorá je zobrazená v sprievodnej ilustrácii.   
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TASK 1 

Try to draw a PLAN of the cube construction in the picture below. To draw the plan, first, 

draw the GROUND PLAN of the construction. Then write in each square of the ground 

plan the number of cubes which are in that place. 

 
 

Solution: 

 

1 1 1 

  2 
 

 

Druhá úloha požaduje od žiakov, aby priradili piatim zložitejším kockovým stavbám ich plány. 

TASK 2 

Match the cube constructions with their plans. Write the right colour in each empty line 

under the plans. 

 
Green 

construction  

 
Pink  

construction 

 
Blue  

construction 

 
Yellow 

construction 

 
Red  

construction 

 

Plan 1 

blue 

 

Plan 2 

red 

 

Plan 3 

pink 

 

Plan 4 

green 

 

Plan 5 

yellow 

aaa 

 

K implementácii uvedeného pracovného listu je potrebná súprava kociek resp. stavebnica 

obsahujúca dostatočné množstvo kociek pre daný počet žiakov. Žiaci sa na 2. stupni zriedka 

dostávajú do kontaktu so stavebnicami, preto sa niet čomu čudovať, ak začnú tvoriť vlastné 

stavby z kociek a tým odbočujú od stanovených úloh, čím sa práca s pracovným listom 

časovo značne predlžuje.  
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3.3 Pracovný list VIEWS AND PLANS 

Pracovný list s názvom Pohľady a plány, ktorý priamo nadväzuje na pracovný list Cubes, 

cubes...and cubes!, je určený pre 7. ročník ZŠ. Podľa pilotného overovania je vhodné 

pracovať s ním po vypracovaní pracovného listu Cubes, cubes...and cubes!,, a to počas 

jednej vyučovacej hodiny. K implementácii uvedeného pracovného listu je potrebná 

stavebnica obsahujúca dostatočné množstvo kociek pre daný počet žiakov. 

Z hľadiska rozvoja matematických poznatkov žiakov sa pracovný list sústreďuje na 

upevnenie pojmov pôdorys, nárys a bokorys (top view, front view, side view) telies 

zostavených z kociek, t. j. kockových stavieb, a na rozvoj priestorovej predstavivosti. 

Z hľadiska jazykových vzdelávacích cieľov sa pracovný list zameriava na aktívne osvojovanie 

slovnej zásoby súvisiacej s uvedeným matematickým učivom. 

Na prvých dvoch stranách je žiakom predložená úloha zaznačiť do štvorcovej siete pôdorys, 

nárys a bokorys štyroch kockových stavieb podľa sprievodných ilustrácií stavieb, pričom 

poznajú počet kociek, z ktorých pozostávajú. Súčasťou riešenia úlohy je jednotlivé stavby 

aj postaviť pomocou stavebnice. 

TASK 1 

Build the following cube constructions. Use as many cubes as it is stated in brackets (...). 

Draw down the top views, the front views and the right-side views of the constructions. 

CASTLE (twenty) 

 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

 Top view Front view Right-side view 

 

STAIRS (ten) 

 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

 Top view Front view Right-side view 
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SPIRAL STAIRS (ten) 

 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

 Top view Front view Right-side view 

 

BOAT (thirty-two) 

 

      

      

      

      

      

      
 

      

      

      

      

      

      
 

      

      

      

      

      

      
 

 Top view Front view Right-side view 

 

ONE (nine) 

 

      

      

      

      

      

      
 

      

      

      

      

      

      
 

      

      

      

      

      

      
 

 Top view Front view Right-side view 

 

 

 

Druhá úloha na poslednej strane opäť požaduje od žiakov, aby do štvorcovej siete zaznačili 

pôdorys, nárys a bokorys dvoch, už však zložitejších kockových stavieb. Na rozdiel od 

predchádzajúcej úlohy žiaci tentokrát nepoznajú počet kociek, ktorý je potrebný na 

postavenie týchto stavieb. Počet potrebných kociek majú žiaci najskôr odhadnúť a následne 

svoje odhady overiť postavením stavieb pomocou stavebnice. Napokon majú pôdorysy 

stavieb zmeniť na plány tak, že do štvorcov v pôdoryse zapíšu číslom počet kociek, ktoré sa 

„nad príslušným štvorcom nachádzajú“.  
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TASK 2 

How many cubes do you need to build these constructions if each cube touches at least 

one neighbouring cube with a whole face and none of the cubes is floating in the air? 

            

            Construction A    Construction B 

Number of cubes: 23    Number of cubes: 55 

Build the constructions to check your estimates. 

Draw down the top views, the front views and the right-side views of the constructions. 

Then write correct numbers into the top views to make them the plans of constructions 

A and B.  

Construction A 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

Top view Front view Right-side view 

 

Construction B 

     

     

     

     

     
 

     

     

     

     

     
 

     

     

     

     

     
 

Top view Front view Right-side view 

 

 

 

 

  



79 

 

3.4 Pracovný list BEHIND THE SCENES: PLANAR FIGURES AND SOLIDS 

Pracovný list s názvom Zo zákulisia: Rovinné útvary a priestorové telesá je určený pre 

7. ročník ZŠ. Vhodné je pracovať s ním počas jednej vyučovacej hodine. Z hľadiska rozvoja 

matematických poznatkov žiakov sa pracovný list sústreďuje na rozvoj priestorovej 

predstavivosti. Pri tvorbe pracovného listu sme vychádzali z toho, že pomenovanie 

základných rovinných útvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh) a ich základné vlastnosti 

(počet vrcholov, strán, uhlov, navzájom rovnobežných a kolmých strán) majú žiaci osvojené 

z predošlých ročníkov. Rovnako i pomenovanie základných telies (kocka, kváder, guľa, 

valec, kužeľ, ihlan) a intuitívne chápanie ich charakteristických vlastností by mali mať žiaci 

zvládnuté v 5. ročníku ZŠ, hoci určenie a konkrétnejšie pomenovanie základných prvkov 

ihlanu, valca, kužeľa a gule je obsahom vyučovania matematiky v 9. ročníku ZŠ. Z hľadiska 

jazykových vzdelávacích cieľov sa pracovný list zameriava na aktívne osvojovanie slovnej 

zásoby súvisiacej s uvedeným matematickým učivom, najmä pomenovaní základných 

rovinných útvarov (square, rectangle, triangle, circle), telies (cube, cuboid, sphere, cylinder, cone, 

pyramid) a ich hlavných prvkov (vertex, side, angle, face, edge). 

K implementácii pracovného listu je potrebná premietacia škatuľa (obr. 8) alebo iný 

jednoduchý premietací mechanizmus, svietidlo a rôzne nepriehľadné predmety, modely 

telies i objekty z bežného života, ktorých tiene môžu byť premietnuté na „plátno“ 

premietacej škatule.  

 

Obr. 8 Premietacia škatuľa s „plátnom“ (vľavo) a otvorom pre svietidlo (vpravo) 

Hlavnou činnosťou žiakov na vyučovacej hodine s použitím uvedeného pracovného listu je 

totiž pozorovať tiene neznámych objektov, ktoré sú vložené do premietacej škatule 

a zozadu osvetlené svietidlom, a na základe niekoľkých premietnutých tieňov dedukovať, 

akého tvaru môže byť neznámy objekt a čo v bežnom živote má takýto tvar (obr. 9). 

 

Obr. 9 Tiene čajovej sviečky na „plátne“ premietacej škatule 

Pracovný list pozostáva z jednej strany. V jeho úvode sú v anglickom jazyku krátko 

predstavené pojmy rovinný útvar, rovina, teleso, priestor, rozmer (planar figure, plane, 

solid figure, space, dimension).  

REMEMBER 

Planar figures are shapes which lie in the geometric plane (! not an airplane ). They 

have two dimensions. That is why we can also call them 2D shapes. Solid figures, or 

solids, have three dimensions (3D shapes). Solids are set in the geometric space. 
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Ďalšiu časť pracovného listu tvorí súbor deviatich otázok v anglickom jazyku o jednotlivých 

rovinných útvaroch a telesách, ktoré by mal učiteľ klásť žiakom (najmä prvé dve otázky: 

a) Čo vidíte na „plátne“?, b) Aký je tvar tieňa predmetu za „plátnom“?) počas vypracúvania 

nasledujúcej úlohy.  

TASK 1 

Watch the projection of objects and their shadows in the screen. Discuss the following 

questions: 

a) What can you see in the projecting screen? 

b) What is the shape of the shadow of the object behind the screen? 

c) How many vertexes does the shape have? 

d) How many sides does the shape have? 

e) How many angles does the shape have? 

f) Are there any parallel sides? 

g) Are there any perpendicular sides? 

h) Are there any right angles? 

i) What other objects of this shape can you think of right now? 

Okrem uvažovania nad tým, aké trojrozmerné predmety môžu vrhať jednotlivé tiene, 

úlohou žiakov je počas premietania doplniť chýbajúce slovenské a anglické pomenovania 

rovinných útvarov a telies. 

TASK 2 

Fill in the missing English terms under the pictures (the first letter is stated) and add 

the right Slovak terms from the list below. 

     

S Q U A R E 

Štvorec 
 

R E C T A N G L E 

obdĺžnik 

T R I A N G L E 

trojuholník 

C I R C L E 

kruh 

C U B E 

kocka 

     

C U B O I D 

kváder 

P Y R A M I D 

ihlan 

S P H E R E 

guľa 

C Y L I N D E R 

valec 

C O N E 

kužeľ 
 

List of the Slovak terms: 

ihlan, kocka, štvorec, guľa, kváder, trojuholník, valec, obdĺžnik, kužeľ, kruh 
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Ako ukázalo viacnásobné pilotné overovanie, pred samotným premietaním je vhodné 

nechať žiakov najskôr doplniť slovenské pomenovania pod príslušné ilustrácie rovinných 

útvarov a telies a súčasne stručne zapísať, ktoré z nich sú dvojrozmerné (2D shapes alebo 

planar figures) a ktoré trojrozmerné (3D shapes alebo solids). Počas premietania 

a sprievodných diskusií je potrebné žiakov upozorňovať na to, že tieň je vždy dvojrozmerný, 

zatiaľ čo objekt vo vnútri škatule je trojrozmerný. Aktivita má žiakov viesť aj k tomu, aby si 

dôslednejšie uvedomovali rozdiely medzi štvorcom a kockou, obdĺžnikom a kvádrom, 

kruhom a guľou, a trojuholníkom a ihlanom resp. kužeľom. 

3.5 Pracovný list WHAT CASTS THE SHADOWS? 

Pracovný list s názvom Čo vrhá tie tiene? priamo nadväzuje na pracovný list Behind the 

Scenes a Views and Plans. Z matematického hľadiska sa sústreďuje na rozvoj priestorovej 

predstavivosti žiakov, upevňovanie poznatkov o základných rovinných útvaroch 

a spoznávanie základných vlastností a prvkov kolmého hranola s podstavou pravidelného 

mnohouholníka, preto je vhodný pre 8. ročník ZŠ. Vhodné je pracovať s ním počas dvoch 

vyučovacích hodín. Z hľadiska jazykových vzdelávacích cieľov sa pracovný list zameriava 

na osvojovanie a upevňovanie slovnej zásoby súvisiacej s uvedeným matematickým 

učivom, t. j. pomenovaní vybraných rovinných útvarov (square, rectangle, triangle, circle, 

regular pentagon, hexagon, octagon, decagon, polygon), telies (cylinder, cuboid, right 

prism) a ich hlavných prvkov (vertex, face, edge). Medzi ďalšie jazykové vzdelávacie ciele 

zaraďujeme aj osvojenie poznatku o slovotvorných príponách -ar (triangular, rectangular) 

a -al (pentagonal, hexagonal, octagonal, decagonal, polygonal) používaných v anglickom 

jazyku na tvorbu adjektív zo substantív pomenúvajúcich rovinné útvary, ale aj osvojenie 

frazeologickej jednotky „vrhať tieň“ (angl. cast a shadow on/over), ktorá má, ako 

v slovenskom tak i anglickom jazyku, okrem konotatívneho (osvetlený predmet vrhá tieň) 

aj figuratívny význam (znepríjemniť situáciu, tiež zhoršiť celkový obraz o niekom alebo 

niečom). K implementácii pracovného listu je potrebná stavebnica (napr. Polydron), ktorá 

umožňuje poskladanie pravidelných 4-, 5- a 6-bokých hranolov. Stavebnica môže byť 

nahradená aj nápojovými slamkami a povrázkom (Vallo a kol., 2013; Vitézová – Naštická, 

2015). 

Celkovo pracovný list pozostáva z troch strán. Úvodná výzva ku krátkej diskusii a dve 

navzájom podobné úlohy na prvej strane, vyzývajúce žiakov, aby doplnili chýbajúce slová 

do textu, slúžia na zopakovanie poznatkov o pôdoryse, bokoryse a náryse telies, pričom je 

pripomenutá aktivita s premietacou škatuľou. 

Discussion  

Look at Picture 1. Do you remember the 

projection box? Describe how it was 

used in your class. What did you do with 

the projection box? 
 

Picture 1: Projection box 

  



82 

 

Úloha na druhej strane pracovného listu má žiakov naviesť k identifikácii základných prvkov 

kolmých hranolov s pravidelnou podstavou, a to prostredníctvom skúmania modelov  

3-bokého a 6-bokého hranola, ktoré si majú žiaci postaviť pomocou stavebnice na základe 

známych pôdorysov, nárysov a bokorysov. Následne majú žiaci rozhodnúť o pravdivosti 

alebo nepravdivosti 8 tvrdení týkajúcich sa týchto hranolov. 

Task 2 

Look at the table below. Use the building set to build solid figures 1 and 2.  

 Top view Front view Right-side view 

 

 

Solid figure 1 

   
 

Exercise 1   Look at Picture 2 and fill in the gaps in the text below: 

 

Picture 2: Shadows 

In the picture on the left there is a c i r c l e. On the right there is a r e c t a n g l e. 

The shadow on the left is the top v i e w and the shadow on the right is the front v i e 

w and also the right-side v i e w of a solid figure whose name is a c y l i n d e r. 

 

Task 1   Use the building set to build the solid which casts these three 2D shadows: 
 

Top view Front view Right-side view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete the sentences: 

The top view is a square. The front view and the right side view are rectangles. The 

3D shape which casts the shadows is a cuboid. 
aa 
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 Top view Front view Right-side view 

 

 

Solid figure 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decide if statements A – H are true (T) or false (F) and add your comment. 

STATEMENT T / F COMMENT 

A: Solid figure 1 has got six vertexes. T  

B: Solid figure 2 has got ten vertexes. F  

C: Solid figure 1 has got eight edges. F  

D: Solid figure 2 has got eighteen edges. T  

E: 
Solid figures 1 and 2 have got fourteen faces 

altogether. 
F  

F: Solid figure 2 has got two hexagonal faces. T  

G: Solid figure 1 has got one triangular face. F  

H: 
Solid figures 1 and 2 have got thirteen 

rectangular faces altogether. 
F  

aa 

 

V predchádzajúcej úlohe sú skúmané hranoly všeobecne nazývané telesami (solid figures). 

Po jej vyriešení by si mali žiaci prečítať poznámku o presnejších pomenovaniach týchto 

hranolov a spoločne diskutovať o obsahu tejto poznámky. 

REMEMBER 

Solid figure 1 in the previous task is called a right triangular prism. It is right because the 

rectangular faces are perpendicular to the base faces. It is triangular because the base 

faces are triangles. Similarly, Solid figure 2 in the previous task is called right hexagonal 

prism. 

 

Tretia strana začína úlohou, prostredníctvom ktorej si žiaci overia svoje porozumenie 

poznatkom, ktoré mali byť nadobudnuté predchádzajúcim skúmaním modelov kolmých 

hranolov. Úlohou žiakov je na základe známeho pôdorysu, nárysu a  bokorysu doplniť 

chýbajúce slová do textu o 5-bokom hranole.  
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Task 3 

Build a solid figure which casts these shadows: 

Top view Front view Right-side view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now fill in the gaps: 

This solid has got ten vertexes, fifteen edges and seven faces. There are two base faces 

and five rectangular faces. The base faces are called pentagons. The solid is called 

right pentagonal prism. 
aa 

 

V závere je žiakom predložená problémová úloha. Bez použitia fyzických modelov si majú 

postupne predstaviť 8-boký, 10-boký a napokon 1000-boký kolmý hranol s pravidelnou 

podstavou a ku každému zodpovedať štvoricu rovnakých otázok – koľko má daný hranol 

a) vrcholov, b) stien tvaru obdĺžnika, c) všetkých stien, d) hrán. 

PROBLEM 

Imagine a right prism with octagonal base faces. Try to answer the following questions: 

a)  How many vertexes does it have?   16 

b)  How many rectangular faces does it have?  8 

c)  How many faces does it have altogether?  10 

d)  How many edges does it have?   24 
 

Now, imagine a right prism with decagonal base faces. Answer the following questions: 

e) How many vertexes does it have?   20 

f)  How many rectangular faces does it have?  10 

g) How many faces does it have altogether?  12 

h) How many edges does it have?   30 
 

What would be the answers if the base faces were polygons with 1,000 vertexes? 

i)  How many vertexes does it have?   2,000 

j)  How many rectangular faces does it have?  1,000 

k) How many faces does it have altogether?  1,002 

l)  How many edges does it have?   3,000 
 

Postupným zvyšovaním počtu vrcholov podstavných stien by mali žiaci dospieť ku 

zovšeobecneniu vzťahov medzi počtom vrcholov podstavných stien (n), počtom bočných 

stien (n), všetkých vrcholov hranola (2n) a hrán (3n). 
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3.6 Aktivita PLATONIC SOLIDS – ARE THEY REALLY ONLY FIVE? 

Aktivita Platónske telesá – je ich naozaj len päť? je navrhnutá pre žiakov stredných škôl. 

Platónske telesá sú zahrnuté do učebných osnov pre vyššie stredné vzdelanie na Slovensku. 

Vo všeobecnosti učitelia len oboznámia žiakov so skutočnosťou, že ich je päť a nevenujú im 

ďalšiu pozornosť. Navrhujeme vyučovať platónske telesá pomocou manipulácií 

so stavebnicou Polydron formou riadeného skúmania. V tejto činnosti odporúčame 

učiteľom usmernenie pozostávajúce z 2 cieľov a niektorých podporných otázok (alebo 

poznámok) v rámci cieľov. V rámci riešenia cieľov majú žiaci čas na vlastné skúmanie. 

Zadanie prvej úlohy pre žiakov aj so stručnou definíciou pravidelného mnohostena: 

TASK 1 

The regular polyhedron is a solid whose faces are identical regular polygons and at each 

vertex meet the same number of faces. How many regular polyhedra are there? (Note: 

singular - polyhedron; plural - polyhedra) How do they look like? 

 

Postup riadeného skúmania pre učiteľov: 

Goal 1: Which regular polygons can form faces of a regular polyhedron? (Ktoré pravidelné 

mnohouholníky môžu byť stenami pravidelných mnohostenov?) 

Supporting questions (use only if the students need them): 

1. How many faces meet at one vertex? (Answer: At least three.) (Koľko stien 

sa môže “stretnúť” v jednom vrchole? Odpoveď: najmenej tri.) 

2. What does the number of faces meeting at one vertex depend on? 

(Answer:  The interior angles of all the polygons meeting at one vertex of a 

polyhedron add to less than 360◦.) (Od čoho závisí počet stien v jednom 

vrchole? Odpoveď: Súčet vnútorných uhlov mnohouholníkov v jednom 

vrchole musí byť menší ako 360°.) 

Riešenie cieľa 1 

 

 

Goal 2: How do regular polyhedra look like? How many faces are there? (Ako vyzerajú 

pravidelné mnohosteny? Koľko majú stien?) 

Hint: Build the regular polyhedra from the results of Goal 1. Do not forget that at every 

vertex the same number of faces meet. (Rada: Pokračujte z pravidelných 

mnohouholníkov z cieľa 1. Nezabudnite, že pri každom vrchole je rovnaký počet stien.) 
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Riešenie cieľa 2 

 
 

V druhej úlohe majú žiaci určiť počet hrán a vrcholov pravidelných mnohostenov.  

TASK 2 

How many edges and vertices do the regular polyhedra have? Fill in the table. 

Polyhedron Number of faces Number of vertices Number of edges 

Tetrahedron 4 4 6 

Hexahedron 6 8 12 

Octahedron 8 6 12 

Dodecahedron 12 20 30 

Icosahedron 20 12 30 
 

 

Supporting questions (only when the students need them) (Pomocné otázky, ak ich žiaci pri 

riešení potrebujú): 

1. How many sides and vertices do the polygons forming the faces of polyhedra have? 

(Koľko strán a vrcholov majú pravidelné mnohouholníky, ktoré sú stenami 

mnohostenov?) 

2. How many of them meet at one edge or one vertex? (For example, the six square 

faces of a cube have 24 vertices and 24 sides altogether – in a cube, two sides of each 

pair of squares make one edge of the cube, and the cube has got 12 edges; similarly, 

three vertices of three squares make one vertex in a cube, and the cube has got 8 

vertices.) (Koľko z nich sa stretáva v jednej hrane alebo v jednom vrchole? Napr. 6 

štvorcových stien kocky má spolu 24 vrcholov a 24 strán – v kocke sa spoja dve strany 

štvorcov do jednej hrany kocky a tak kocka má 12 hrán; ďalej v jednom vrchole sa spoja 

3 vrcholy štvorcov, a tak dostávame 8 vrcholov kocky.) 

3.7 Aktivita FLASHCARDS 

Aktivita Kartičky pozostáva z troch sád kartičiek: prvá sada obsahuje obrázok rovinného 

útvaru alebo priestorového telesa (obr. 10); druhá sada obsahuje názov rovinného útvaru 

alebo priestorového telesa (obr. 11) a tretia sada obsahuje základné vlastnosti rovinného 

útvaru alebo priestorového telesa (obr. 12). Úlohou žiakov je priradiť k jednotlivým 
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kartičkám z prvej sady kartičku z druhej a tretej sady tak, aby obsahovali názov útvaru, 

ktorý je na kartičke z prvej sady a útvaru zodpovedajúce vlastnosti z tretej sady. 

Z jazykového hľadiska si žiaci precvičujú tvorenie viet o vlastnostiach geometrických 

útvarov a otázok o nich. 

     

     

Obr. 10 Kartičky s obrázkami geometrických útvarov 

SQUARE TRIANGLE CIRCLE RECTANGLE CUBE 

CUBOID SPHERE CYLINDER CONE PYRAMID 

Obr. 11 Kartičky s názvami geometrických útvarov 

 four sides of 

the same 

length 

 four right 

angles 

 three sides 

 sum of two 

sides is greater 

than the third 

side 

 one round side 

 no vertices 

 two couples of 

parallel sides 

 opposite sides 

are equally long 

 four right 

angles 

 six square faces 

 eight vertices 

 right angles 

between faces 

 six rectangular 

faces 
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Obr. 12 Kartičky s vlastnosťami geometrických útvarov 
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3.8 Ďalšie zaujímavé úlohy ku geometrickým útvarom 

V tejto kapitole uvádzame rôzne úlohy k pojmom z geometrie. Sú vhodné na opakovanie 

slovnej zásoby k danej téme v anglickom jazyku. 

Osemsmerovky 

V prvej osemsmerovke sú dané pojmy na vyhľadávanie v anglickom jazyku. 

Zadanie k osemsmerovke v anglickom jazyku: 
 

 

Hľadané slová: 

 

 

V druhej osemsmerovke sú dané pojmy v slovenskom jazyku a je potrebné ich najskôr 

preložiť a následne vyhľadať. Vhodné je v tomto prípade precvičovať Spelling (hláskovanie 

pojmov v anglickom jazyku). 

  

Hľadané slová sú anglické 

ekvivalenty daných pojmov: 

Trojuholník 

Obdĺžnik 

Štvorec 

Kruh 

Rovnobežník 

Lichobežník 

Kosoštvorec 

Päťuholník 

Šesťuholník 

Osemuholník 
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Spelling - Hláskovanie 

Zaraď dané slová do tabuľky podľa toho, či sú správne zapísané (correct spelling) alebo sú 

napísané s chybou (mistake). Tie, ktoré sú nesprávne napísané, napíšte v správnom tvare 

vedľa toho slova. 

eqaul, angles, regular, lenghts, figure, oposite, polygon, combinaition, clasical, saize, 

interior, parallelogram, piont 

MISTAKE CORRECT SPELLING 

eqaul;   correct is equal 

 

angles 

lenghts;  correct is length  

 

regular 

oposite;   correct is opposite 

 

figure 

combinaition;  correct is combination 

 

polygon 

clasical;   correct is classical 

 

interior 

saize;  correct is size 

 

parallelogram 

piont;   correct is point 

 

 

 

Ďalšia úloha je tiež zameraná na pravopis anglických slov (spelling). Najskôr je potrebné 

správne zoradiť písmená v jednotlivých slovách a následne vpísať očíslované písmená do 

záverečnej tabuľky, ktorá ukrýva riešenie tajničky. 

Zadanie v anglickom jazyku: 

Unscramble each of the clue words. 

Copy the letters in the numbered cells 

to other cells with the same nľľumber 

 .  

 

Riešenie:  

square, rectangle, triangle, circle, cube, cuboid, sphere, cylinder, cone, pyramid 
 

A triangle has three sides, a cube has six faces, eight vertexes and twelve edges. 
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Word order - Slovosled 

Put the words in the correct order to make a definition of polygons. Write these sentences 

and match them to the correct polygon. 

lichobežník          obdĺžnik          rovnobežník          rovnoramenný trojuholník 

Polygon: isosceles triangle 

with two equal and A three-sided two equal angles. polygon sides  

A three-sided polygon with two equals sides and two equal angles. 

Polygon: parallelogram 

shape with two pairs and with equal of equal and parallel sides, A four-sided opposite 

angles. 

A four-sided shape with two pairs of equal and parallel sides, and equal opposite angles. 

Polygon: trapezium 

one pair of parallel lines of different lengths. A four-sided with shape  

A four-sided shape with one pair of parallel lines of different lengths.  

Polygon: rectangle 

polygon with four right angles A four-sided and two pairs of opposite sides and of equal 

length that are parallel.  

A four-sided polygon with four right angles and two pairs of opposite sides that are 

parallel and of equal length. 

Krížovka 

K obľúbeným jazykovým cvičeniam žiakov patrí nepochybne krížovka. Je vhodná aj pri 

matematickej terminológii. Pri jej zostavovaní je možné legendu pripraviť rôznymi 

spôsobmi. My sme pripravili dve – obrazovú a slovnú legendu. 
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Legenda ku krížovke (učiteľ môže zvoliť primerane k jazykovým schopnostiam žiakov): 

a) slovná 

ACROSS 

3   3D shape having two parallel circular faces 

4   planar shape with four right angles and equally 

long sides 

5 

7 

8 

9 

 

DOWN 

1   3D shape having several triangular faces and one polygonal base 

2 

5 

6 

 

b) obrazová 

 

Riešenie: 1 pyramid; 2 rectangle; 3 cylinder; 4 square; 5 naprieč cuboid; nadol circle; 6 

cone; 7 sphere; 8 triangle; 9 cube. 
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4 KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA 

V tomto pracovnom liste predstavujeme úlohy, ktoré v sebe spájajú pravdepodobnosť a 

kombinatoriku. Uvedená aktivita vznikla pre program ďalšieho vzdelávania učiteľov 

Inovácia metód a foriem vyučovania geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a 

štatistiky. Je inšpirovaná úlohou prezentovanou profesorom T. Vargom na otvorenej 

hodine v 6. ročníku ZŠ na Košickej ulici v Bratislave a opísanou profesorom Hejným v [1]. 

4.1 Pracovný list FATED OCCUPATION 

Pracovný list s názvom Osudové povolanie je navrhnutý pre žiakov prvého ročníka SŠ. 

Aktivita môže byť použitá ako motivácia k zavedeniu Pascalovho trojuholníka v prvom 

ročníku stredných škôl. Na základe pilotného overovania konštatujeme, že môžu 

matematickú časť pracovného listu riešiť aj žiaci siedmeho ročníka základnej školy ako 

problémovú úlohu z kombinatoriky intuitívne využívajúcu kombinatorické pravidlo súčtu 

alebo žiaci ôsmeho ročníka ako motiváciu k učive o pravdepodobnosti. Na začiatku žiaci 

realizujú náhodný pokus a postupne sa dostanú k určeniu, ktorý výsledok je viac alebo 

menej pravdepodobný. 

Pracovný list je určený na dve vyučovacie hodiny. Prvá časť pracovného listu môže byť 

použitá na hodine anglického jazyka. Jazykové cvičenia sú zamerané na rozvoj slovnej 

zásoby v oblasti Profesia a pracovný život – zamestnania. Naopak, v druhej časti sa už 

vyskytuje iba málo anglických výrazov. Na začiatku hodiny si žiaci prečítajú úvodný text 

pracovného listu. Je vhodné si pred hodinou pripraviť nejaké mince, ktoré žiakom 

požičiame v prípade, že nebudú mať svoje. 

Je vhodné, aby učiteľ na tabuľu prekreslil alebo cez projektor premietol veštiacu dosku. Po 

prečítaní textu učiteľ hodí mincou a pohne sa v závislosti od výsledku hodu vpravo dole 

alebo vľavo dole. Je vhodné uskutočniť 3 – 4 hody mincou, aby sme sa uistili, že žiaci 

rozumejú princípu fungovania dosky.  Žiaci si svoju cestu vyznačia na obrázku v pracovnom 

liste. Učiteľ postupne zisťuje, komu vyšlo aké povolanie. Napríklad: „Who got to the position 

A?“. Ako odpoveď by sa mali prihlásiť žiaci, ktorých výsledkom je daná pozícia. Je veľmi 

pravdepodobné, že niektoré pozície (A, G) zostanú po prvom veštení neodkryté.  

Povolania: A manager, B physician, C teacher, D cook, E IT expert, F sportsman, G singer.  

Po realizácii náhodného pokusu nastal čas, aby sa žiaci v triede dohodli na nejakom 

(jednoduchom) spôsobe zápisu. Necháme žiakov chvíľu (3-5 minút) porozmýšľať a prepísať 

ich veštenie do vyznačenej plochy v pracovnom liste. 

Teraz je čas skontrolovať, či všetci žiaci porozumeli princípu hry a všetci sa dostali nadol. Pri 

pohľade na pracovné listy uvidíte, že niektorí slabší žiaci sa “stratili”. Je vhodné im princíp 

vysvetliť individuálne a možno s nimi skúsiť 3 hody mincou a správne sa posunúť. 
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Fated Occupation 

 

I suppose you have a coin in your wallet. You can use it to 

foretell your future career with the board below. Just start in 

the first line and toss the coin. When the head of the coin 

falls move in the left-down direction. When the tail with the 

value of the coin falls move in the right-down direction.  

How many times do you need to toss the coin to reach the 

bottom line? Your teacher will reveal you your future job 

according to the position at the bottom line.  

 
How did you get to your position? Try to remember the way that you came down and 

come up with a way to remember it easily. 
 

Po samostatnej práci učiteľ vyberie žiakov, ktorí predvedú svoj zápis. Snažíme sa vybrať 

reprezentantov všetkých spôsobov, ktoré sme postrehli v triede počas monitorovania 

samostatnej práce žiakov.  

Výsledkom by mala byť postupnosť znakov, napríklad H (heads) a T (tails) alebo L (left) a R 

(right) zapísaná v riadku. Nevýhody ostatných spôsobov by mali vymenovať žiaci 

v moderovanej diskusii, prípadne ich doplní učiteľ. 

Nasledujú dve jazykové cvičenia sú určené na samostatnú prácu žiakov. Po každej úlohe 

nasleduje diskusia o správnych riešeniach. 

Pri riešení prvej úlohy je dobré povedať žiakom, že takmer každý riadok je “chyták”, aby 

sme príliš neznížili ich sebahodnotenie v anglickom jazyku. 

Task 1 Odd-one-out 

In each line, circle the word, which does not belong to the group. 

1. physician – dentist – physicist – doctor  

2. carrier – occupation – job –profession 

3. boss – manager – head – directory  

4. cooker – baker – butcher – miller  

5. heal – foot – heel – knee  
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Správne riešenia sú physicist (jediný nie je lekár), carrier (nie je synonymum povolania), 

directory (nie je vedúci pracovník), cooker (nie je zamestnanec pracujúci s jedlom) a heal 

(nie je časť tela). Správne riešenie prvej úlohy uľahčí riešenie druhej úlohy. 

Task 2 What does he/she do? 

Choose a noun from the table below to complete the sentences about different 

occupations. Be aware that some nouns are not used in the sentences. 

 

physician  carrier  singer 

chef   teacher mathematician 

programmer      lawyer            boss 

cooker  interpreter  physicist   

 translator  directory 

1. .....Chef......................... prepares meals in a good restaurant. 

2. ……Physician ………………. heals people. 

3. ……Interpreter ………………. helps people speaking different languages to 
understand each other.  

4. ……Mathematician………..…. deals with mathematics.  

5. ……Boss ……………………..……. leads a group of people. 

6. ……Teacher ………………..……. teaches pupils.  

7. ……Programmer ..……….……. designs, writes and tests computer programs.  
aa 

 

Úloha Try it again je opakovanie náhodného pokusu zo začiatku pracovného listu. Podľa 

počtu žiakov v triede zvolíme počet ďalších veštení tak, aby sme mali spolu aspoň 100 

výsledkov. Ak máme v triede 25 a viac žiakov, požiadame ich, aby veštenie zopakovali 

trikrát. V prípade menšieho počtu upravíme pracovný list a necháme ich hádzať viackrát. 

Task 3 Try it again 

Are you not satisfied with the profession that the magic board foretold to you? Try it 

again.  

a) Use the table below to record your result from the first tossing. 

b) Repeat the coin-tossing three more times. Record both, the resulting occupation 

and the way to it. 

Foretold occupation Your way to it 
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Po skončení veštenia vyrobíme histogram pomocou kociek, lístkov prilepených k tabuli 
alebo vyfarbením príslušného počtu políčok v premietnutej tabuľke.  

Je vhodné, ak učiteľ postupne zapaisuje výsledky žiakov, ktorí mu ich diktujú z miesta. Počas 
konštrukcie histogramu žiaci sami uvidia, že najčastejšie sa vyskytuje povolanie “kuchár”, 
ktoré leží na pozícii D. Zhrnutie tejto aktivity by malo ukončiť prvú vyučovaciu hodinu 
s týmto pracovným listom.  

Pozorovanie v predchádzajúcej úlohe (v triede máme veľa kuchárov a iba málo manažérov) 
by malo byt rozvinuté v celotriednej diskusii. Otázky, ktoré by mali byť zodpovedané: Koľko 
rôznych ciest vedie k pozícii manažéra? Koľko rôznych ciest vedie k pozícii lekára? 

Odpoveď na otázku Koľko rôznych ciest vedie k pozícii kuchára? necháme zatiaľ otvorenú. 

Vrátime sa k nej po skupinovej práci v nasledujúcej úlohe. 

Task 4 How many ways are there?  

Trochu si situáciu zjednodušme a pozrime sa na veštiacu dosku s piatimi povolaniami. 

Vo dvojiciach nájdite odpoveď na nasledujúce otázky: 

a) Koľkokrát treba hádzať mincou v tomto prípade? 

 
 

Veštiaca doska v úlohe How many ways are there? má menší rozmer ako doska pôvodná 
a slúži na interiorizáciu poznatkov z diskusie. Žiaci by mali umiestniť Martinove neobľúbené 
povolania (lekár, právnik) na krajné pozície (A,E) a vysnívané povolanie matematiky na 
pozíciu C, ktorá sa nachádza v strede posledného riadku veštiacej dosky. 

Žiakov necháme vypísať všetky cesty vedúce na jednotlivé pozície. Počas monitorovania 
skupinovej práce môžeme žiakom ukázať dvojicu ciest HHHT a TTTH a spýtať sa ich, či by 
vedeli nájsť podobné dvojice. 

Po skupinovej práci žiakov nasleduje diskusia. Vybraní žiaci zapíšu svoje číselné výsledky nie 
do tabuľky, ale do piateho riadku pôvodnej veštiacej dosky, ktorá je na tabuli/premietacom 
plátne. Na bočné krídlo tabule môžeme vypísať všetky cesty vedúce na jednotlivé pozície. 
Je vhodné, aby vypísané cesty mali nejaký organizačný princíp, napr. abecdne, teda HHHT, 
HHTH, HTHH, THHH. Žiaci si výsledky zapíšu do veštiacej dosky v úlohe 4 tohto pracovného 
listu. 

V diskusii môžeme osloviť žiakov, ktorí hľadali dvojice ciest typu HHHT a TTTH, aby 

prezentovali svoj objav. Žiaci potom ľahko uvidia symetriu Pascalovho trojuholníka a vedia 

zdôvodniť platnosť pravidla  (
𝑛
𝑘
) = (

𝑛
𝑛 − 𝑘

).  



96 

Ďalšou úlohou žiakov bude (hoci to nie je vypísané v pracovnom liste) doplniť počet rôznych 

ciest v predchádzajúcich riadkoch dosky. Na bokoch dosky je dostatočný priestor na 

vypísanie všetkých ciest, na tabuli i pracovnom liste. 

 

b) Martin chce byť matematik. Ak by to nevyšlo, rád by sa stal fyzikom alebo 

programátorom. Určite sa nechce stať lekárom ani právnikom. Kam má umiestniť 

tieto povolania? Pokús sa nájsť všetky cesty ku každému z vymenovaných povolaní. 

Vieš vypočítať počet ciest? 

Pozícia Povolanie 
Cesty  

k povolaniu 
Počet ciest 

A lekár/právnik HHHH 1 

B 
fyzik/ 

programátor 

HHHT, HHTH, 

HTHH, THHH 
4 

C matematik 

HHTT, HTHT, 

HTTH, THHT, 

THTH, TTHH 

6 

D 
fyzik/ 

programátor 

HTTT, THTT, 

TTHT, TTTH 
4 

E lekár/právnik TTTT 1 
a 

Cieľom úlohy We are getting bigger je doplniť počty ciest na jednotlivé pozície v poslednom 

riadku veštiacej dosky. Žiaci opäť pracujú v skupinách. Predpokladáme, že už vedia, že na 

pozície A a G vedie po jednej ceste, na pozície B a F vedie po šesť ciest. Počas monitorovania 

práce v skupinách žiakom poradíme, aby sa pokúsili vyplniť aj chýbajúci stĺpec. Zistili sme, 

že žiaci v laviciach si často všimnú pravidlo pre súčet počtu ciest do dvoch susedných pozícií 

v 𝑘-tom riadku sa rovná počtu ciest na pozíciu v (𝑘 + 1)-vom riadku, teda (
𝑛
𝑘
) + (

𝑛
𝑘 + 1

) =

(
𝑛 + 1
𝑘 + 1

). V tých skupinách, v ktorých na platnosť pravidla prišli žiaci sami, dame úlohu, aby 

rozdelili cesty vedúce do daného bodu na cesty, ktoré končia H a cesty, ktoré končia na T. 

Po tomto rozdelení je väčšina žiakov schopná sformulovať aj zdôvodnenie platnosti tohto 

pravidla.  

Na základnej škole ešte objavené vzťahy neformalizujeme, ani nezavádzame názov 

Pascalov trojuholník. Táto úloha môže neskôr slúžiť ako izolovaný model pri zavedení 

Pascalovho trojuholníka na strednej škole. 

V prípade použitia úlohy ako úvodu k učivu o Pascalovom trojuholníku na strednej škole, je 

vhodné počas riešenia poslednej úlohy prestať vypisovať všetky možnosti, ale počet ciest 

vypočítať pomocou kombinačných čísel.  Pri záverečnej diskusii dané vzťahy naozaj 

vypíšeme a aj dokážeme pomocou algebrických úprav kombinačných čísel.  
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Task 5 We are getting bigger 

Compare your results and approaches and try to find out the number of ways leading to 
the different occupations in the big foretelling board at the beginning of this worksheet. 

 

Position Occupation  Ways to the occupation/ 
Calculations 

Number 
of ways 

A manager HHHHHH 1 

B physician 
6 pozícií, na ktorých 

môže byť T 

6 

C teacher 10+5  15 

D cook 10+10 20 

E IT expert 10+5 15 

F sportsman 
6 pozícií, na ktorých 

môže byť H 

6 

G singer  1 
a 

Cieľom domácej úlohy je primäť žiakov, aby sa k úlohe vrátili, zamysleli sa nad celou 

kombinatorickou situáciou a upevnili si tak poznatky získané na vyučovacej hodine. 

Domáca úloha 

Vysvetli svoje riešenie Jane, ktorá je dnes chorá a nie je na hodine.  
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5 LOGIKA, DÔVODENIE, DÔKAZY 

V tejto kapitole uvádzame dve známe hádanky. Prvou je Einsteinova hádanka o susedoch, 

druhá je hádanka o farmárovi, ktorý sa potrebuje prepraviť cez rieku aj so svojimi vecami. 

V metodických poznámkach nájdete návrhy pomôcok, ktoré aj slabším žiakom umožnia 

vyriešiť dané hádanky. Žiaci si precvičujú svoje argumentačné schopnosti. 

5.1 Úloha NEIGHBOURS PUZZLE 

Hádanka o susedoch, známa aj ako Einsteinova hádanka, je vhodná pre žiakov už na 

druhom stupni základných škôl. Jej zaradenie musí zvážiť učiteľ podľa jazykových 

schopností žiakov. Traduje sa, že túto úlohu vie vyriešiť len 2 % populácie. Myslí sa tým 

samozrejme riešenie „v hlave“, bez využitia písacích potrieb či iných pomôcok. 

Matematickým i jazykovým cieľom tejto úlohy je precvičovanie argumentácie 

a zdôvodňovania.  

Žiakom rozdáme zadanie hádanky a pomôcky (obr. 13): 

There are five houses of different colour next to each other on the same road. In each 
house lives a man of a different nationality. Every man has his favourite drink, his 
favourite brand of cigarettes, and keeps pets of a particular kind. We have following 
information about the neighbours: 

1. The Englishman lives in the red house. 
2. The Swede keeps dogs. 
3. The Dane drinks tea. 
4. The green house is next to the white house, on the left. 
5. The owner of the green house drinks coffee. 
6. The Pall Mall smoker keeps birds. 
7. The owner of the yellow house smokes Dunhill. 
8. The man in the centre house drinks milk. 
9. The Norwegian lives in the first house. 
10. The Blend smoker has a neighbour who keeps cats. 
11. The man who smokes Blue Masters drinks beer. 
12. The man who keeps horses lives next to the Dunhill smoker. 
13. The German smokes Prince. 
14. The Norwegian lives next to the blue house. 
15. The Blend smoker has a neighbour who drinks water. 

Who keeps fish? 

Riešenie: The German keeps fish. (Nemec chová rybičky.) 

 
Obr. 13 Navrhnuté pomôcky k riešeniu Einsteinovej hádanky  
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Pri pilotnom overovaní tejto hádanky pomocou nami navrhnutých pomôcok sa vyskytli 

nasledovné zaujímavosti: 

a) prvý dom žiaci označili ako prvý dom v rade sprava, nie zľava (The Norwegian lives in the 

first house.) (obr. 16 a 17) 

b) určenie suseda zľava (The green house is next to the white house, on the left.), žiaci riešili 

či z nášho hľadiska alebo z hľadiska domov (otočili sa k domčekom chrbtom, obr. 15 a 16). 

 

Napriek týmto nami neočakávaným „zámenám“, žiaci vyriešili danú hádanku, a pritom 

vznikli štyri rozloženia, ale pri každom z nich je odpoveď tá istá: Nemec chová rybičky. 

 

Obr. 14 Očakávané riešenie 

 

Obr. 15 Určenie suseda zľava z pohľadu domov 

 

Obr. 16 Prvý dom označený prvý sprava  

 

Obr. 17 Prvý dom označený prvý sprava a určenie suseda zľava z pohľadu domov 
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Úloh a hádaniek podobného typu nájdete na internete veľa, aj v anglickom jazyku, rôznej 

zložitosti. Odporúčame ich z dôvodu zdokonaľovania si argumentačných schopností žiakov 

v ľubovoľnom ročníku. Je na vás, milí kolegovia, ako často a akou formou ich budete 

zaraďovať do vyučovania matematiky. Jednou z možností je napríklad aj na suplovaných 

hodinách. 

5.2 Úloha FARMER CROSSES RIVER PUZZLE 

Táto úloha je vhodná pre žiakov rôznych ročníkov už na ZŠ. Medzi jazykové i matematické 

vzdelávacie ciele zaraďujeme aj precvičovanie ústnej argumentácie. 

Farmer Donald wants to go across a river. He has got a wolf, a goat and some cabbage 

with him. 

He has got a small boat. He can take only one thing across the river at a time. 

The wolf and the goat cannot stay alone together (Wolfs eat goats.). The goat and the 

cabbage cannot stay alone together (Goats eat cabbage.). 

Help the farmer take the wolf, the goat and the cabbage across the river. 

 

Táto úloha, označovaná aj ako hádanka alebo hlavolam, je známa aj v slovenskom jazyku: 

Farmár sa chce preplaviť cez rieku a vziať so sebou vlka, kozu a kapustu. Jeho loďka je malá, 

a preto môže na ňu so sebou vziať iba jednu z troch vecí. Na brehu nemôžu zostať koza a 

kapusta (pretože by ju koza zjedla), ani koza s vlkom (pretože by vlk zjedol kozu). Ako 

dostane všetko bez ujmy na druhý breh? 

Riešenie:  

1. vezme kozu, ide na druhý breh, vyloží ju, vráti sa na prvý breh; 

2. vezme kapustu, ide na druhý breh, vyloží ju, vezme kozu, vráti sa na prvý breh; 

3. vyloží kozu, vezme vlka, ide na druhý breh, vyloží vlka, vráti sa na prvý breh; 

4. vezme kozu, ide na druhý breh, vystúpi s kozou. 

 

Jednou možnosťou riešenie danej úlohy môže byť, že sa žiaci rozdelia do 4-členných skupín. 

Označia sa, kto hrá farmára, vlka, kozu a kapustu. Na podlahe si vyznačia rieku. Stratégia 

role-play je pre žiakov výborná aktivizujúca metóda, ktorá sa však na hodinách matematiky 

vyskytuje veľmi zriedkavo. 

 

Druhou z možností, ako žiaci môžu túto úlohu riešiť, je pomôcka na obr. 18. Je to sekvencia 

obrázkov ktoré predstavujú správne riešenie – jednotlivé „kroky, resp. cesty loďou“ 

farmára. Žiakom ju rozstriháte na jednotlivé obrázky a ich úlohou bude správne zoradiť 

cesty farmára. 
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Obr. 18 Obrazový postup farmára 

Treťou možnosťou je využiť pomôcky ako na obr. 19. 

 

Obr. 19 Návrh pomôcok pre žiakov 
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Pri výrobe loďky môžete žiakom rozdať návod na obr. 20. 

 

Obr. 20 Postup skladania papierovej loďky 
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ZÁVER 

Z vlastných skúseností vieme, že žiaci majú vyššiu vnútornú motiváciu učiť sa anglický jazyk 

ako matematiku. Preto učiteľ matematiky musí vynaložiť väčšiu snahu pri vzbudení záujmu 

žiakov na hodinách matematiky. 

Jedným zo vzdelávacích prostriedkov, ktoré učiteľom s potrebou motivovať žiakov 

v posledných rokoch prichádzajú na pomoc, je aj integrované vyučovanie obsahu a jazyka. 

Tzv. CLIL vstupuje do výchovno-vzdelávacieho procesu hneď s niekoľkými „zbraňami“ proti 

nezáujmu žiakov. Prvým nástrojom v CLIL arzenáli je cudzí jazyk, ktorý do vyučovania 

matematiky zapája v zmysle zrkadlového princípu: „Učím sa jazyk, aby som ho mohol 

používať v matematike. Používam jazyk, aby som sa mohol učiť matematiku.“ Toto spojenie 

matematického obsahu s cudzím jazykom sa v praxi ukazuje ako mimoriadne výhodné pre 

obidve strany. Obe zložky integrovaného vyučovania symbioticky fungujú jedna vedľa 

druhej a navzájom si pomáhajú motivovať žiakov, ktorí sú „v jednom“ slabí, pomocou 

zapojenia „toho druhého“. 

Cudzí jazyk však nie je jedinou zbraňou v arzenáli tejto modernej metodológie. CLIL pomáha 

motivovať žiakov aj vďaka tomu, že sa snaží o zasadenie matematiky do reálneho kontextu, 

o prepojenie matematického učiva so záujmami žiakov, o aplikáciu matematického aparátu 

v prostredí, ktoré je žiakom blízke. 

CLIL úlohy s reálnym kontextom nielen zvyšujú motiváciu žiakov, ale podporujú tiež rozvoj 

ich matematickej gramotnosti, na ktorú je v súčasnosti kladený stále väčší dôraz. 

Matematika sa v posledných rokoch stala kľúčovým nástrojom uplatnenia v modernej 

spoločnosti. Ak však majú byť matematické vedomosti pre žiakov skutočne prakticky 

použiteľné, nemôžu byť len súhrnom „nabiflených“ vedomostí. Preto je mimoriadne 

dôležité, aby sme na hodinách matematiky v duchu vyššie uvedených slov Alberta Einsteina 

nevyučovali len množstvo faktov, ale trénovali samostatne a tvorivo premýšľajúce mysle. 

Primárnym cieľom tejto publikácie bolo v súlade s princípmi metodológie CLIL navrhnúť 

učebné materiály pre vyučovanie matematiky naprieč všetkými tematickými oblasťami. 

Všetky navrhnuté pracovné listy a úlohy sme pilotne overili a na základe spätnej väzby od 

žiakov i upravili. Pri príprave bilingválnych učebných materiálov, ale aj pri ich zaradení do 

vyučovacieho procesu je žiaduca spolupráca učiteľov predmetov a cudzieho jazyka. Stále 

treba mať na mysli, že vyučujeme predmet, nie cudzí jazyk. Jazyk je iba prostriedok na 

dosiahnutie cieľov, preto neprikladáme veľký význam gramatike. Avšak je potrebné dbať 

na to, aby učiteľ „nejazykár“ nevštepil žiakom nesprávne jazykové „návyky“. 

  



104 

LITERATÚRA 

[1] HEJNÝ, M. a kol. (1990) Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN, 1990. 554 s. 

ISBN 80-08-01344-3. 

[2] NAŠTICKÁ, Z. (2014) Matematika pre nižšie sekundárne vzdelávanie na bilingválnych 

anglických školách. Diplomová práca. Nitra: UKF v Nitre, 2014. 57 s. 

[3] NAŠTICKÁ, Z. (2018) Bilingválne vyučovanie matematiky metódou CLIL. Dizertačná práca. 

Nitra: UKF v Nitre, 2018. 127 s. 

[4] PÁLENÍKOVÁ, K., NAŠTICKÁ, Z. (2016) Manipulatives in CLIL mathematics lessons.  

In: CLIL2016: New Perspectives on CLIL, Bilingualism and Plurilinguism. Book of 

Abstracts, Bratislava, 30. - 31 May 2016. Nitra: SlovakEdu, 2016. P. 16. ISBN 978-80-

98964-02-7. 

[5] PÁLENÍKOVÁ, K., NAŠTICKÁ, Z. (2016) Námet bilingválnej vyučovacej hodiny matematiky 

metodológiou CLIL. In: Dva dni s didaktikou matematiky 2016: zborník príspevkov 

z konferencie Dva dni s didaktikou matematiky 2016 konanej v dňoch 8. 9. - 9. 9. 2016 

v Bratislave. Bratislava: UK, 2016. S. 90-100. ISBN 978-80-8147-075-2. 

[6] PÁLENÍKOVÁ, K., NAŠTICKÁ, Z. (2017) Začíname s CLIL-om: matematické rozcvičky formou 

hry vo vyučovaní matematiky. In: Online Journal of Primary and Preschool Education. 

Vol. 1, no. 1 (2017), online, p. 30-37. ISSN 2533-7106. 

[7] PLOTHOVÁ, L. et al. (2017) An Analysis of Students' Use of Mathematical Models in 

Solving Tasks with Real-life Context. In: APLIMAT 2017: Proceedings from 16th 

Conference on Applied Mathematics, Bratislava, Slovakia, January 31 - February 2, 

2017. Bratislava: STU, 2017. p. 1207-1223. ISBN 978-80-227-4650-2, 

[8] RAYNER, D. (2016) Complete Mathematics for Cambridge IGCSE. Oxford: Oxford 

University Press. 485 s. ISBN 978-0-19-837835-8. 

[9] SEMANIŠINOVÁ, I. a kol. (2010) Využitie informačných a komunikačných technológií v 

predmete matematika pre základné školy: učebný materiál - modul 3. Košice: Elfa, 

2010. 313 s. ISBN 978-80-8086-158-2. 

[10] ŠUBOVÁ L. (2017) Vyučovanie trigonometrie v kontexte metodológie CLIL. Bakalárska 

práca. Nitra: UKF v Nitre, 2017. 48 s. 

[11] VALLO, D. a kol. (2012) Geometria telies...všeobecne a pútavo. Nitra: UKF, 2012. 160 s. 

ISBN 978-80-558-0106-3. 

[12] VIDERMANOVÁ, K., CAFIKOVÁ, K. (2013) Improving the Logical Thinking Through Solving of 

Einstein´s Puzzle Using Manipulatives. In: Usta ad Albim Bohemica: jazyky v Evropě a 

Evropa v jazycích. Roč. 13, č. 3 (2013), s. 152-162. ISSN 1802-825X. 

[13] VIDERMANOVÁ, K., KLEPANCOVÁ, M. (2012) Students’ Investigation of Platonic Solids - They 

Are Really Only Five. In: Mathematica IV.: Scientific Issues: Proceedings from 

international conference Spišská Kapitula, June 5 – 8, 2012. Ružomberok: Verbum, 

2012. P. 191-198. ISBN 978-80-8084-954-2. 

Internetové zdroje použité pri tvorbe pracovných listov 

Štatistické údaje o obyvateľstve Slovenska: https://lnk.sk/dDLW 

Ilustrácia rytierov: https://lnk.sk/yNQ9  

Ilustrácia okrúhleho stola: https://lnk.sk/dl37  



105 

 

Ilustrácia práce s kružidlom: https://lnk.sk/qASU 

Ilustrácia filmu Monster Family: https://lnk.sk/qIX6 

Ilustrácia Slnečnej sústavy: https://lnk.sk/sLT4 

Mapa Islandu: https://lnk.sk/rBFI 

Informácie o Islande: https://lnk.sk/cOU1  

Informácie o Grónsku: https://lnk.sk/egV2 

Informácie o Tropikáriu: https://tropicarium.hu/en/ 

Informácie o Vysokých Tatrách: http://slovakia.travel 

Informácie o Paríži: http://www.telegraph.co.uk 

Informácie o Londýne: http://www.visitlondon.com 

Informácie o Manhattane: https://www.wikipedia.org/ 

Informácie o Manhattane: https://lnk.sk/apC9 

Informácie o Manhattane: https://lnk.sk/abwC 

Informácie o baseballe: https://www.littlerockchristian.com 

Informácie o futbale: https://lnk.sk/gmSX 

Informácie k imperiálnym mieram: https://lnk.sk/svzM 

Informácie k uhlom: http://www.bbc.co.uk/education/ 

Informácie k uhlom: http://www.mathwarehouse.com 

Postup skladania papierovej loďky: https://lnk.sk/ixCV 

Obrazová sekvencia farmárovej úlohy: https://www.michael-wessel.info/blog.html 

Ilustrácia autobusu: https://lnk.sk/CG09 

Ilustrácia auta: https://lnk.sk/juF3 

Predložky k dopravným prostriedkom: https://lnk.sk/exX7 

Predložky k dopravným prostriedkom: https://albaenglish.co.uk/transport-prepositions 

Zadanie Einsteinovej úlohy: https://lnk.sk/tJS6 

Zadanie úlohy o farmárovi: https://lnk.sk/lM25 

Krížovka a osemsmerovka: https://busyteacher.org/ 

  

http://slovakia.travel/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.visitlondon.com/
https://www.littlerockchristian.com/


 

 

 

 

 

 

 

Názov:    Matematika a CLIL 

Podnázov: Úlohy a aktivity pre CLIL vyučovanie matematiky 

Autori:    Kitti Páleníková 

Zuzana Naštická 

Lenka Šubová 

Janka Medová 

Lucia Rumanová 

Lucia Plothová 

 

Vydavateľ:   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Edícia:    Prírodovedec č. 684 

Schválené:   Edičnou komisiou FPV UKF v Nitre dňa 5. 12. 2018 

Obálka: PaedDr. Katarína Zverková 

 

Formát:    A4 

Rok vydania:    2018 

Miesto vydania:   Nitra 

Počet strán:    106 strán 

Počet kusov:    100 

 

 

 

 

ISBN 978-80-558-1364-6 

 


