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Cieľ: 

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, vedieť  
prevziať zodpovednosť za svoje konanie, osobný ţivot 
a sebavzdelávanie  

- naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory 
a potreby iných 

-  viesť ţiakov k tomu, aby sa prostredníctvom vlastnej organizácie práce 
naučili riadiť seba, tím, vypracovávať si harmonogram práce, vyhľadávať 
problémy, ktoré treba riešiť, pomenovať ich, vytvoriť hypotézu 

Prierezové témy: 

- osobnostný a sociálny rozvoj 
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
- mediálna výchova 
- environmentálna výchova 

 
Projekt prebieha počas jedného školského týţdňa 
 
Termín: 
 
- koniec septembra 
 
Metódy a formy práce: 
 

- cvičenia 
- modelové situácie 
- diskusie 
- hry 

 
Triedy:  VI. A,B, C, D - organizátori  
 
 
Organizátor: predmetová komisia matematika - fyzika  
 
ZŠ Sačurov:  
Mgr. Jakubková, RNDr. Megyesiová, Mgr. Sokolová, Mgr. Truchan 
 
ZŠ Brezovica:  



PaedDr. Poláčiková 
 
Aktivity: 
 
1. Rozhlasové rozcvičky (Mgr. Sokolová) 
 
- kaţdé ráno v školskom rozhlase tesne pred vyučovaním bude 
vyhlásená jedna hádanka 
- odpoveď nájdu ţiaci na nástenke pred spoločenskej miestnosti po 
vyučovaní 
 
2. Matematika hrou (Mgr. Róbert Truchan, Mgr. Jakubková) 
 
- kaţdý deň na 1. hodine jeden ročník z II. stupňa príde do interaktívnej 
učebne a zahrá si logické hry na interaktívnej tabuli (Sudoku, tangramy, 
Vymaľuj guľôčku ap) 
- pondelok – 5. ročník, utorok – 6. ročník, streda... 
- kaţdý deň (okrem utorka) pôjdu vybraní ţiaci 6. ročníka do tried ku 
ţiakom I. stupňa so zaujímavými úlohami (bludiská, magické štvorce, 
omaľovánky ap), vyuţijú aj interaktívnu tabuľu 
- pondelok: 1. ročník, streda: 2. ročník, štvrtok: 3. ročník, piatok: 4. ročník 
 
3. Čítame, hádame (RNDr. Megyesiová) 
 
- kaţdý deň počas Týţdňa matematiky sa ešte pred vyučovaním objaví 
na školskom webe a na nástenke pri spoločenskej miestnosti zadanie 
logickej úlohy, rozprávky, hádanky, určenej ţiakom. Vyriešené úlohy 
môţu ţiaci posielať na mailovú adresu:  megym@centrum.sk alebo 
vhadzovať do pripravenej schránky, ktorá sa bude nachádzať pri zadaní 
úlohy 
 
4. Veľká matematická hra pre triedne kolektívy – „Poznáš svoju školu?“ 
(Mgr. Sokolová) 
 
- Na nástenke pri spoločenskej miestnosti bude kaţdé ráno zverejnená 
jedna úloha. Úlohou bude kaţdý deň vyriešiť za pomoci triedneho 
kolektívu 1 úlohu a výsledok starostlivo odloţiť. V piatok odovzdajú 
triednemu učiteľovi súčet všetkých výsledkov. Triedny učiteľ tento 
výsledok za triedu odovzdá zástupkyni riaditeľa školy RNDr. Megyesiovej 
najneskôr do piatku do 12:00 hod. 
 
5. Medziškolské preteky - „Sačurov verzus Brezovica“  
(zodp. PaedDr. Poláčiková, RNDr. Megyesiová) 



 
Príklady úloh: 
 
Matematické hádanky: 
 
- Má štyri rohy. Keď mu jeden odreţem, zostane mu ich päť.  
Čo je to? 
Odpoveď: 
- štvorec alebo hocijaký štvoruholník, skús si to nakresliť  
 
- Má dve nohy a keď sa prechádza, len na jednej stojí. Čo je to? 
Odpoveď: - kruţidlo  
 
- Pri stole sedí šesť ľudí, ktorí si pripíjajú na zdravie. Kaţdý si štrngne s kaţdým. 
Koľkokrát si štrngnú? 
Odpoveď: - pätnásťkrát  
 
- Dievča hnalo husi na pašu. Jedna hus šla pred dvoma, jedna medzi dvoma a jedna 
za dvoma.  
Koľko bolo husí? 
Odpoveď: - tri husi  
 
- Rodičia majú tri dcéry. Kaţdá má troch bratov. Koľko detí majú rodičia? 
Odpoveď: - šesť  
 
- Ako sa dá zo štyroch zápaliek urobiť tisíc? 
Odpoveď:  - M  
 

Matematické rozprávky 
 
O šípkovej Ruţenke  
 
 Kde bolo tam bolo, slnko na svet svietilo. Ale iba do tej doby, kým sa Ruţenka 
pichla o tŕň do prsta a zaspala naveky. Princ z neďalekého kráľovstva sa dozvedel 
túto správu a hneď sa ponáhľal Ruţenku vyslobodiť. Aké bolo jeho veľké 
prekvapenie,keď pobozkal Ruţenku a ona sa neprebudila? Išiel po radu k babe 
Veštkyni. Baba bola prešibaná a naviac mala rada matematiku. Preto odpoveď dala 
princovi v príkladoch. Keď ich správne vypočíta a výsledky podľa tabuľky  rozšifruje, 
dostane kúzelnú odklínaciu formulku. 
Pomôţte princovi:  
 
  8 . 2 = ( 2 + 3 ) . 5 = 3 . 7 = 
24 : 2 =   2 . 3 + 1 = 3 . 3 + 17 = 
31 – 16 = 99 : 3 = 
19 + 7 = 8 + 12 = 
91 : 7 = 26 – 9 =           4 . 5 = 7 + 7 = 
(6 . 3) – (4 : 2)=                                                                                      3 . 3 - 2 = 
 



Šifrovacia tabuľka 

A   7 G  22 M  16 Ť   25 

B   5 H  24 N  17 U  26 

C   9 I   12 O  18 V   6 

D  19 J   13 P   2 Z  33 

E  20 K  14 R  21 Ţ  10 

F  11 L   15 S  23 Y   1 

 
 
 
Snehulienka 
 
 Bola raz jedna novodobá Snehulienka a bývala so siedmimi trpaslíkmi. Aby bola 
múdra, chodila do školy, kým oni pracovali celý deň v lese. Prišiel deň, keď preberali 
v škole aritmetický priemer. Snehulienka práve nedávala pozor, lebo sa potrebovala 
porozprávať o tých svojich trpaslíčkoch so susedkou vílou Amálkou.  Za to dostala od 
pani učiteľky múdrej sovy úlohu navyše: odmerať výšku trpaslíkov a vypočítať ich 
priemernú výšku. Šikovne ich odmerala a zapísala do tabuľky, ale keďţe nedávala 
pozor pri vysvetľovaní, nevedela, ako ďalej. Ani trpaslíci si neboli istí svojou 
matematikou. Na babu Jagu sa spoľahnúť nechceli, nemohli riskovať, čo by ich to 
u nej stálo. Ešteţe išli okolo Janko a Marienka a tí im to vypočítali. Čo myslíš, je to 
správny výsledok? Sú to dobrí ţiaci?     
 
(priemer: 113 cm) 
 
Sedem trpaslíkov 

 
 

 Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami ţilo sedem trpaslíkov. Kaţdý mal 
svoju postieľku, svoju stoličku, svoj tanierik aj svoju lyţičku. Na stoličkách bolo 
sedem košieľok, nohavíc aj čiapočiek. V kúpelni mal kaţdý uteráčik a v predsieni 
vedierká a kladivká...    Koľko sedmičiek ste zatiaľ napočítali? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

trpaslík výška 

1. 110 cm 

2. 115 cm 

3. 120 cm 

4. 112 cm 

5. 109 cm 

6. 117 cm 

7. 108 cm 



Kozliatka a vlk 
 
 

Kde bolo, tam bolo, v jednej chalúpke na kraji lesa, ţila mama – koza a sedem 
kozliatok. V jedno pondelkové ráno mama odišla na návštevu k príbuzným do 
hlbokého lesa, ale ešte predtým radila svojim kozliatkam ako sa majú správať, kým 
nebude doma. Za najbliţším stromom na jej odchod čakal hrozný vlk. Len čo mama – 
koza odišla, privliekol sa vlk a začal sa malým kozliatkam zaliečať. Presviedčal 
kozliatka, ţe je ich mama aby otvorili, ale nepochodil. V sobotu ráno odišiel ku 
kováčovi aby mu stenčil hlások a v pondelok ráno uţ bol naspäť. Kozliatka dlho 
vzdorovali, ale to najmenšie bolo presvedčené, ţe za dverami je mama – koza a tak 
vo štvrtok ráno dvere otvorilo. V tom sa začala veľká naháňačka. Kozliatka sa 
rozutekali a schovávali na rôzne miesta. Ešte v ten deň našiel vlk dve kozliatka. Na 
ďalší deň jedno a na ďalší deň tri, ale to uţ prišla večer mama – koza a tá mu 
zabránila hľadať kozliatka . Nakoniec sa všetko dobre skončilo. Vlk musel kozliatka 
vrátiť  a ešte sa mu dostalo posmechu aký tenký hlások mu ostal naveky.      
Ako dlho bola mama – koza u príbuzných??? 
 
 
Janko Hraško 
  
 

Ţili raz starček a starenka. Keďţe vlastné deti nemali , veľmi sa potešili, keď 
k nim prehovoril ako hrášok malý chlapček, ktorého nazvali Jankom Hráškom. Hneď 
bol v ich chalupe ţivot veselší. Janko sa rozhodol, ţe bude svojim staručkým rodičom 
pomáhať a tak vzal misu s haluškami a niesol ju tatovi na pole. Rozhodol sa, ţe kým 
bude tato jesť, pomôţe mu orať. Kým tato vloţil lyţicu halušiek do úst, kravky prešli 
35 krokov a Janko kaţdý krok kravky odmeral svojimi deviatimi krokmi. Takto orali, 
aţ kým tato nezjedol poslednú 17 – tu lyţicu halušiek. Janko Hraško bol taký 
unavený, ţe celú cestu domov prespal v tatovom vrecku.    
Koľko krokov urobil Janko počas orby? 
 
Smutný  dráčik 
 
Malý dráčik bol od detstva  najlepším počtárom v okolí, ale keď išiel dnes zo školy, 
nemal veľkú radosť. Jeho počtárska pamäť ho dnes sklamala. Dostal dnes dve 
známky. Keď ščítal známky z matematiky a slovenčiny dostal číslo, ktorým 
označujeme najhoršiu známku. Keď známky od seba odčítal dostal číslo označujúce 
najlepšiu známku. Akú známku dnes dostal z matematiky a akú zo slovenčiny? 
 
Lesná škola 
 
V lese bolo celé leto veselo. Zajace, srnky, veveričky, jeţkovia a všetky ostatné 
zvieratká si uţívali prázdniny. Šantili a vystrájali celé dni aţ prišiel 5. september a ten 
im zmenil ţivot. Ráno vyparádení s aktovkami na chrbte kráčali k lesnej škole. Pred 
školou ich uţ vítala prísne sova. Začala sa usilovná príprava. V septembri sa 5 srniek 
a 2 jeţkovia odsťahovali do susednej hory. V októbri 3 srnky pribudli z neďalekej lúky 
a vrátili sa aj jeţkovia zo susednej hory. V novembri prestúpilo 7 veveričiek do 
borovicového hája a celá rodinka s 11. ţiačikmi- zajačikmi sa prisťahovala pod 
vŕbu.V decembri sa uţ nikto neprisťahoval, iba mama myš prihlásila dodatočne 



svojich 7 sivých myšiek s ktorými si uţ nevedela doma poradiť. Ako sa od septembra 
zmenil počet zvierat v lesnej škole? 
 
O dvanástich mesiačikoch 
 
Ţilo raz malé dievčatko Maruška. Mamka jej umrela a otec sa znovu oţenil. Tak 
dostala Maruška macochu a nevlastnú sestru. Maruška musela veľa pracovať a ešte 
aj znášať sestrine vrtochy. Jedného studeného decembrového dňa sa macocha 
s dcérou rozhodli, ţe by si rady pochutnali na jahodách, a tak poslali Marušku do 
lesa. Po dlhom putovaní, keď uţ hrozilo, ţe zmrzne, prišla k ohníku, kde sa zohrievali 
12 mesiačikovia. Tí sa nad dievčatkom zľutovali a vyčarovali jej plný košík jahôd, ale 
v príkladoch. 
Mesiac JÚN:    O koľko je [( 42 – 12) . 8 ] : 60 menšie ako  16 . 2 – 
8 – (6 . 2)  
Mesiac JÚL:   Do stovky mu chýba 89 
Mesiac AUGUST:  CLXXXII + XIX – CLXXXIX 
Mesiac SEPTEMBER:  Dvakrát viac ako jún mínus 12 
 
Koľko jahôd mala Maruška v košíku? 
 
O troch prasiatkach 
 
Tri nezbedné prasiatka ţili na starom dvore. Celé dni len vystrájali, zabávali sa 
a váľali v blate. Jedného dňa im mama oznámila, ţe sa zábava končí a začínajú sa 
povinnosti. Pár dní pred nástupom do školy ich mama zobrala do obchodu aby kúpila 
látku na šaty pre svoje prasiatka. Kedţe všetky látky boli po 17 grošov za meter 
mohli si prasiatka vybrať aké chceli.  

1.  prasiatko si vybralo – 8m na oblek, 12 dm na nohavice, 20 cm na opasok 

a 3000 mm  na kabát 

2.  prasiatko si vybralo – 6 mm na stuhu, 4 cm na opasok, 80 dm na kabát a 5 m 
na šaty 

3.  prasiatko si vybralo – 2 m na šaty, 5 cm na stuhu, 200 mm na opasok, 20 dm 
na nohavice a 3200 mm na šaty 

Koľko stáli všetky látky dohromady? 
 
Z O O 
 
Zvieratá v ZOO sa jedného dňa vzbúrili a protestovali proti tomu, ţe sú neustále 
zavreté v klietkach. Vedenie ZOO sa preto rozhodlo, ţe zvieratkám urobia exkurziu 
vlakom po okolitej krajine. Do 1. vozňa nastúpili opice a ţirafy. Do 2. vozňa slony 
a korytnačky a do 3. vozňa hady a krokodíly. Opíc bolo najviac, krokodílov najmenej. 
Slonov bola pätina z počtu opíc. Hadov bola polovica z počtu slonov. Šesťnásobok 
počtu krokodílov tvorili ţirafy a trojnásobok hadov tvorili korytnačky. Priraďte čísla 
k jednotlivým zvieratám a určte v ktorom vagóne bolo koľko zvierat! 
 
                                     ( 3, 9, 30, 12, 2, 6)  
 
 



 

Ako poznáš svoju školu? 
 
Úloha č. 1 
 
Koľko schodov musíš prejsť, ak chceš ísť z 1.A  do 5.B  okolo 8.B? 
 
Úloha č. 2 
 
Úloha je dobre ukrytá na webe školy. Nájdi ju a vyrieš! 
 
Koľkokrát obehla naša Zem okolo Slnka od 28. septembra 2001 dodnes? 
 
Úloha č. 3 
 
Aký je ciferný súčet číslic dátumu uloţenia základného kameňa našej školy? 

 
 
Úloha č. 4 
 
Koľkokrát musí prejsť učiteľ dverami, ak príde ráno do školy, učí 5 hodín, po kaţdej 
hodine sa vráti do zborovne, po 5. hodine ide na obed, znova sa vráti do zborovne 
a popoludní odchádza domov? 
 
Úloha č. 5 
 
Zisti súčet písmen najkratšieho učiteľského priezviska a najdlhšieho učiteľského 
krstného mena. 
 
 
 
 

Vypracovali: 
 Mgr. Kvetoslava Sokolová,  

RNDr. Marta Megyesiová 


