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Úvod     

     Projekt „Poznáváme krychli“ lze chápat jako alternativní metodu pro oživení u�iva o 

krychli. Pomocí tohoto projektu lze žák�m zajímav�ji p�ednést a vysv�tlit vlastnosti krychle. 

Žáci na jednotlivé vlastnosti p�icházejí sami a to formou m��ení �i pozorování. Tím se jednak 

zvyšuje procento zapamatování si získaných informací a zárove� dochází k rozvíjení žákovy 

schopnosti poznávání (cvi�ení smyslového vnímání, pozornosti) a zvýšení schopnosti 

seberegulace a sebeorganizace (cvi�ení sebekontroly, sebeovládání)1. Projekt skýtá i další 

p�íležitosti pro rozvoj žákovských kompetencí a schopností. Podporuje rozvoj žákovy 

kreativity. Práce ve skupinách vede k posílení sociálního rozvoje, jako je i rozvoj 

komunikace, kooperace a mezilidských vztah�1. V neposlední �ad� se tento projekt podílí i na 

rozvoji schopnosti žáka �ešit zadaný problém a uv�domování si své vlastní zodpov�dnosti. 

     Projekt „Poznáváme krychli“ jsem za�adila do metod ur�ených pro výklad u�iva 6. ro�níku 

ZŠ. Jelikož jsem m�la možnost realizovat projekt ve více t�ídách ( 6.A, 6.B ), získala jsem i 

další informace d�ležité pro vytvo�ení si úplného obrazu o obou t�ídách. 

     Tento projekt je ur�en na jednu vyu�ovací hodinu + domácí práce. Nutno podotknout, že 

45 minut je minimální hranicí pro �asovou dotaci pot�ebnou na uskute�n�ní celého projektu. 

     Projekt „Poznáváme krychli“ je zam��ený na prvotní seznámení s krychlí. Zabývá se 

pouze vlastnostmi týkajících se délek a po�tu hran, st�n a vrchol� krychle. Ú�eln� by šel tento 

projekt rozší�it na poznávání dalších vlastností krychle jako jsou povrch, objem aj., což by 

znamenalo  však v�tší �asovou náro�nost.  

     B�hem projektu pracují žáci jednotliv� i ve skupinách (p�evážn� dvou�lenných). Zapojují 

metody pozorování, porovnávání,  m��ení a navíc p�i modelování rozvíjejí i svoji manuální 

zru�nost. Pom�cky pot�ebné k tomuto projektu jsou modely krychlí r�zných velikostí, 

plastelína a párátka. 

 

Pr�b�h projektu 

     Nejprve jsem žák�m ukázala model krychle a zárove� položila otázku: „Jak se nazývá 

tento p�edm�t?“. Nej�ast�jšími odpov��mi byly: kostka, �tverec a krychle. Ve druhé �ásti 

projektu pracují žáci ve skupinách (v mém p�ípad� dvou�lenných, ale možno i žáky rozd�lit 

do více�lenných skupin). Každá ze skupin má k dispozici jednu krychli, u které zjiš�ují námi 

zadané údaje – po�et st�n, délku hrany, po�et hran, po�et vrchol�. 

                                                
1 OSV/Osobnostní rozvoj 



 
 Výsledky m��ení a pozorování si poznamenávají na papír a následn� pak získané informace 

zapisují do níže znázorn�né tabulky. 

 Po�et st�n Délka hrany Po�et hran Po�et vrchol� 

1. skupina     

2. skupina     

…………     

 

 



Dle výše popsané tabulky pak žáci vyvozují vlastnosti krychle a r�zné vztahy �i zákonitosti 

mezi danými údaji (nap�. po�et vrchol�, st�n a hran se nem�ní; po�et vrchol� nezávisí na 

délce hrany; aj.). Vlastnost, kterou by žáci nem�li opomenout je konstantnost délky všech 

hran. Pokud sami na tuto vlastnost nepoukáží, nasm�rujeme je vhodn� položenou otázkou 

(nap�. P�i zapisování délky hrany se optáme, zda-li takto m��í všechny hrany, nebo jen ta, 

kterou zm��ili? Tím je p�inutíme nejen k vyvození, ale zárove� i ov��ení faktu o konstantnosti 

délek všech hran.). 

     V další �ásti projektu pracují žáci op�t samostatn�. Mají za úkol pomocí plastelíny a 

párátek vytvo�it krychli. Každý žák dostane 1 ks plastelíny2 na vymodelování vrchol�. 

Nesmíme opomenout poznamenat, že všechny vrcholy musí být stejn� velké a žádná 

plastelína nesmí zbýt. V�tšina žák� dovedla sama odhadnout, že má daný kus plastelíny 

rozd�lit na 8 menších stejných kus� (podle po�tu vrchol�) a z nich vytvo�it malé kuli�ky.  

 
 

     Bylo velice d�ležité, aby žáci pracovali p�i konstrukci krychle  velmi p�esn� a d�sledn�, 

protože dalším krokem totiž bylo vytvo�ení v�tších krychlí sestavených z menších krychli�ek 

(z 8 a 27 krychli�ek). Tyto v�tší krychle paraleln� skládala jedna skupina z model� 

krychli�ek3. Žáci pak mohli ob� konstrukce navzájem porovnat. 

                                                
2 Jednotlivé kusy plastelíny jsou stejn� veliké.  
3 Modely žlutých a �ervených krychlí. 



                          
 

                  
     Na záv�r hodiny je d�ležité zopakovat všechny informace, které byly b�hem hodiny 

vyvozeny.  

     Projekt je završen domácí prací. Žáci mají za úkol objevit doma co nejvíce p�edm�t� tvaru 

krychle a tyto p�edm�ty namalovat (N�kte�í žáci znázornili krychli pouze jako �tverec, ale 

n�kte�í je namalovali správn�.). 

 

Záv�r 

     Žáci tedy umí rozpoznat krychli od 

ostatních t�les. Dokáží pojmenovat 

jednotlivé �ásti krychle (vrchol, hrana, 

st�na) a ur�it jejich po�et. Znají  základní 

vlastnosti krychle. Díky projektu žáci 

rozvíjeli nejen své schopnosti (viz. výše), 

ale i jemnou motoriku a zárove� i 

utvrzovali svoji týmovou prací dobré 

vztahy v rámci t�ídního kolektivu. 

 



P�ílohy: 

1. Zapisování zjišt�ných údaj� 

 
 

2. Tabulka s údaji 

 
 

 



3. Modelování vrchol� 

 
 

4. Konstrukce krychli�ek 

 
 

 

 



5. Krychli�ky 

 
 

6. Krychle složená z 8 krychli�ek 

 
 

 

 



7. Pr�b�h sestavování velké krychle 

 
 

8. Krychle složená z 27 krychli�ek 

 
 

 

 



9. Model krychle 

 
 

10. Domácí práce – p�edm�ty tvaru krychle 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 


