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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Souhrnné opakování; Word 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Lenka Panglová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 26. května 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vzdělávací obor: Matematika 

Vyučovací předmět: Matematika        

Tematická oblast: Geometrie v rovině a prostoru                                    

Sada: 04  

Číslo DUM v sadě: 20  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_04.20.PAN.M.4 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_04.20.PAN.M.4.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 28. května 2013  

Ověřující učitel: Mgr. Lenka Panglová 

Třída: IV. A 

 

Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím inovovaných materiálů. 

Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, 

názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 

zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni k 

hodnotnějšímu učení. 

Tento pracovní list byl vytvořen jako závěrečné opakování učiva 

geometrie ve 4. ročníku. Prostřednictvím testu s nabídkou odpovědí 

si žáci procvičí jak porozumění čtenému textu, orientaci 

v terminologii geometrie 4. třídy, tak počtářské dovednosti nezbytné 

k vypočítání obvodů či obsahů daných rovinných útvarů. Pouze jedna 

možnost je správná. V závěru mohou zdatnější žáci splnit úkol navíc, 

jež rozvíjí jejich logické a prostorové uvažování. 
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Plněné výstupy:  

Žák měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a převodní 

vztahy mezi nimi; vypočítá obvod rovinného obrazce sečtením délek 

jeho stran; určí vzájemnou polohu dvou přímek. 

 

Klíčová slova:  

jednotky délky a obsahu, rovinné útvary, tělesa, vzájemná poloha 

dvou přímek. 
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