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OBRÁZEK Z ČAR 
cíl: Žák zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů. 

ZÁKLAD 

Aktivita 

Jaké číslo nejspíš patří místo otazníku? 

 

zdroj: https://www.kryptograf.cz/category/obrazkove-hadanky/  

Pokud číslo udává počet obrazců, které jsou v daném místě, pak je odpověď dvoj-
ka. Pro motivační rozcvičku můžete vybrat několik obrázkových hlavolamů různé 
obtížnosti. Volte především takové, kde je základem složený obrazec. Příklady na-
jdete např. na https://mozkolam.cz/vizualni-hlavolamy/obrazcove-hlavolamy/. 
Častým principem je určení počtu zadaného tvaru.  

Aktivita 

Poskládej z čtverců a trojúhelníků obdélník, rovnoběžník a lichoběžník. 

 

 

Řešení: 

 

Jde jen o rychlou aktivitu pro připomenutí, že se objekty ve vektorové grafice mo-
hou skládat ze základních tvarů. Pokud žáci ještě neznají dané pojmy, můžete jim 
dát vzor v jedné barvě a bez obrysů. Je využito jen překrývání a otočení. 

Zvídavá otázka  

Jak můžeme čtverec nebo trojúhelník popsat někomu jinému, aby je uměl nakres-

lit stejně, jako je mám já? 

Podstata odpovědi 

Použijeme buď popis jejich konstrukce, resp. využijeme jejich vlastností, nebo po-

píšeme souřadnice jejich vrcholů, které vždy spojíme úsečkou. 

Nápady žáků nemusí používat přesné matematické pojmy. Záleží na tom, zda je 
z matematiky již znají.  

Aktivita 

Pomocí souřadnic popiš čtverec o délce strany 2 jednotky. O 1 jednotku vpravo 

vedle něj pak leží rovnoramenný trojúhelník, který má stejnou výšku i základnu ja-

ko je délka strany čtverce. 
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Vrcholy čtverce mají souřadnice [0,0], [2,0], [2,2], [0,2] a trojúhelník pak [3,0], [5,0], 
[4,2]. Pokud žáci nemají se souřadným systémem zkušenost, bude potřeba ho na-
kreslit. Pokud zkušenost mají, zkuste souřadnice odvodit pouze dle představy a 
slovního zadání.  

Aktivita 

Nakresli do souřadnicové sítě postupně úsečky, které na sebe navazují: [4,6], [5,5], 

[6,5], [5,4], [6,3], [5,3], [4,2], [3,3], [2,3], [3,4], [2,5] a 

doplň poslední bod [x,y]. 

Řešení: [3,5] 

 

Zvídavá otázka 

A co když na sebe jednotlivé čáry nenavazují?  

Podstata odpovědi 

Pak musíme zapisovat počáteční i koncový bod úsečky.  

Aktivita  

Vymysli si vlastní obrázek složený z úseček (ať již navazujících nebo nenavazujících) 

a zapiš souřadnice na samostatný papír. Potom si tento vyměň se spolužákem, 

který sedí v lavici před vámi (případně v lavici za vámi). 

ROZŠÍŘENÍ 

Aktivita  

Experimentuj a bádej nad tím, co se stane s koncovými body úsečky, když ji budu 

chtít posunout nahoru/dolů, doprava/doleva? A co se stane s tím jedním konco-

vým bodem, když budu úsečku chtít dvakrát prodloužit (směrem doprava) nebo 

naopak zkrátit na polovinu? Umíme v některých případech říct rovnou, jaké budou 

souřadnice konců? 

Experiment má být založen na tom, že si několik úseček do souřadnicové sítě na-
kreslí jednou barvou a následně druhou barvou do stejného obrázku nakreslí tu 
transformovanou podobu. Pokud žáci znají úhly, pak ještě můžete přidat otáčení 
kolem jednoho z koncových bodů úsečky. 

SHRNUTÍ 

V souřadnicové soustavě mohu vytvořit kostru obrázku. Tato kostra se může sklá-

dat z jednotlivých úseček, které na sebe mohou navazovat a vytvářet geometrické 

tvary. 
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