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POMOZ MI TO ZABALIT

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce, Matematika a její aplikace

Výstupy RVP: Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na zákla-
dě své představivosti různé výrobky z daného materiálu. 

 Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné 
útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich prezentaci.

 Žák narýsuje a znázorní rovinné útvary.

Anotace:  Žáci si procvičují znalosti o geometrických tělesech, vytváře-
jí model geometrického tělesa a uplatňují svůj tvůrčí záměr  
při návrhu designu vytvořeného modelu. V hodině jsou uplat-
něny mezipředmětové vztahy v rámci propojení matematiky, 
výtvarné výchovy a pracovních činností.

Věk:  4. – 5. třída

Časová dotace:  2 x 45 minut

Pomůcky:  papírová čtvrtka nebo měkký karton, nůžky, tavná pistole, dvě zava-
řovací víčka

POSTUP

I 
  

 1. HODINA:

 Čtení komiksu a diskuse (20 min) 
Příprava na výrobu modelu - měření, rýsování a stříhání (25 min)

I 
  

 2. HODINA:

 Design - lze použít kreslení nebo malování barvami, možné i v kombinaci s voskavkami či 
tuší (30 min)

 Součástí lekce je Příloha pro pedagogy Platónská tělesa, kterou je možné  využít pro rozší-
ření výuky. V závěru této lekce jsou také sítě několika těles. 

 Kompletace modelu - práce s tavnou pistolí (5–10 min) 
Prezentace svého designu (5–10 min)

 Použité obrázky:

 http://www.clker.com/clipart-toy-soldier.html
 https://avachara.com/
 http://www.clker.com/clipart-octahedron.1-html

 Fotografie: Mgr. Markéta Jurková
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Platónská tělesa
Svůj původ mají ve starověku. Dnes je spojujeme se jmény řeckých matematiků Pythagora  
a Theaitéta (žák Teodora z Kyrény a Platóna). Ti se zabývali matematickou symetrií, tzv. 
dokonalými formami, z kterých se skládá hmota - vesmír. Platón považoval krychli, osmi- 
stěn, čtyřstěn a dvacetistěn za představitele čtyř základních živlů: země, vzduch, oheň a voda.  
Obrys světa pak tvořil dvanáctistěn.

Krychle má 8 vrcholů a 6 stěn, u osmistěnu je tomu právě naopak. Proto je krychle duální  
k osmistěnu. Podobně je dvanáctistěn duální k dvacetistěnu (20 vrcholů, 12 stěn a naopak). 
Čtyřstěn je duální sám k sobě (má 4 vrcholy a 4 stěny). Vzhledem k vysoké symetrii se platón-
ská tělesa objevují běžně v současné krystalografii, krystalochemii a molekulární fyzice a che-
mii. Řada tvarů krystalů s vysokou symetrií krystalové mřížky a souměrných molekul nabývá 
forem platónských těles. Tyto symetrické tvary se opakují v každé oblasti života - od sněho-
vých vloček po vlákna DNA, od architektury po fotbalový míč. 

Platónská tělesa sloužila jako klíč k tzv. posvátné geometrii. Tvar čtyřstěnu můžeme vidět  
na pyramidách. Posvátná geometrie stanovuje přesná pravidla, jež uplatňovaly všechny civi-
lizace na Zemi při stavbě pyramid, katedrál, chrámů, paláců a  zahrad. Říkáme, že tato místa, 
stavby či díla mají Genius Loci (duch místa, specifické atmosféry dané oblasti, prostředí, umě-
leckého díla či stavby). 

Tetraedr
Pravidelný čtyřstěn je nejjednodušším typem trojrozměrného 
tělesa. Je vymezen nejmenším možným počtem bodů, kte-
rý může trojrozměrné těleso definovat, tzn. čtyřmi různými 
body v prostoru. Je tvořen čtyřmi stejnými rovnostrannými 
trojúhelníky. Spojením středů hran pravidelného čtyřstěnu 
vznikne pravidelný osmistěn vepsaný původnímu čtyřstěnu. 
Tvar tetraedru najdeme u pyramid a také u molekuly metha-
nu, kde je atom uhlíku uprostřed a atomy vodíku tvoří vrcholy 
tetraedru.

Hexaedr
Pravidelný šestistěn, neboli krychle, je trojrozměrné těleso, 
jehož stěny tvoří šest stejných čtverců, (osm rohů a dvanáct 
hran). Krychle je středově souměrná podle svého středu  
(tj. průsečíku tělesových úhlopříček). Je také osově souměrná 
podle 9 os (tří spojnic středů protilehlých stěn a šesti spojnic 
středů protilehlých hran). Také je rovinově souměrná podle 
devíti rovin (tří rovin rovnoběžných se stěnami a procházejí-
cích středem krychle / šesti rovin určených dvojicí protilehlých 
hran). Každé dvě stěny krychle jsou rovnoběžné nebo kolmé. 
Struktura krystalu chloridu sodného (sůl kamenná) právě od-
povídá krychli.

Oktaedr
Pravidelný osmistěn se skládá z  8 stěn ve tvaru rovnostran-
ných trojúhelníků, má 12 hran o stejné délce a 6 vrcholů,  
v nichž se setkávají vždy 4 stěny. Vykazuje vysokou symetrii, 
protože všechny hrany, úhly a stěny jsou shodné a při pohledu  
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z každého vrcholu vypadá těleso stejně. Strukturu oktaedru 
mají mapř. molekuly fluoridu sírového (SF6). Je to bezbarvý 
plyn, jehož hustota je asi šestkrát vyšší než hustota vzduchu. 
Není jedovatý, podle IPCC to je skleníkový plyn. Za posled-
ních 16 let se koncentrace fluoridu sírového v ovzduší téměř 
zdvojnásobila. Taktéž molybden hexakarbonyl - Mo(CO)6  
má molekulu ve tvaru oktaedru. Je to bezbarvá pevná látka, 
derivát kovu. Je těkavý a užívá se jako činidlo při chemických 
reakcích.

Dodekaedr
Pravidelný dvanáctistěn se skládá z 12 pětiúhlých stěn,  
20 úhlů a 30 hran. Číslo 12 má v mnoha kulturách tisíciletý 
význam: odkazuje k němu rozdělení kruhu na 360 stupňů. 
Sluneční rok zahrnuje 12 měsíčních cyklů, což vedlo k jeho 
rozdělení na 12 měsíců. Den je rozdělen na 2 x 12 hodin. Exi-
stuje 12 znamení zvěrokruhu, stejně jako 12 apoštolů. Fosilní 
jednobuněčná řasa coccolithophore Braarudosphaera bige-
lowii měla skořápku uhličitanu vápenatého s pravidelnou 
dvanáctistěnnou strukturou asi 10 mikrometrů v průměru. 
Ho-Mg-Zn je kvazikrystal vyrobený ze slitiny tří kovů (holmi-
um, hořčík a zinek), který má tvar pravidelného dodekaedru, 
platonické pevné látky s 12 pětistrannými stěnami.

Ikosaedr
Dvacetistěn se skládá ze 30 hran, 20 stěn tvořených rovnostran-
nými trojúhelníky a 12 úhlů. Tvary podobné ikosaedru nalezne-
me v různých minerálech, vícekvětých rostlinách, v jádru hvěz-
dice či u mnoha virů a bakterií. Tento tvar vícerotrojúhelníků se 
používá obzvlášť v technice, oblasti telekomunikací při letech 
do vesmíru. Mísy satelitů, vysílače nebo vesmírné stanice mí-
vají často podobu ikosaedru. Tvar je ukončený, ale nabízí ne-
spočet možností připojení v mnoha směrech. Mnoho boridů 
(sloučeniny boru a kovů) obsahuje bor dvanáctistěn B12 jako 
základní strukturní jednotku. V populární hře Dračí doupě se 
můžeme setkat s dvacetistěnnou kostkou.

Vícestěnné kostky se dají používat v matematice a při stolních hrách.
V učebnici Fraus Matematika (Hejného metoda) můžete najít zmínky o tetraedru:

Matematika 4 - str. 71 (tetraedr)
Matematika 5 - str. 42 (tetraedr)

V učebnici najdete také návod na origami - Sonobeho krychle. Mnoho dalších origami je 
možné najít na youtube.com.

Pokud máte ve třídě zaníceného matematika a modeláře v jedné osobě, existují ještě  
Archimédovská tělesa, která jsou také velmi zajímavá a konstrukčně náročnější - např.  
komolý ikosaedr (tvar fotbalového míče), komolý tetraedr, ikosododekaedr, kubooktaedr, 
rombokuboktaedr či rombická krychle. 
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Zdroje:

http://atlantskaskola.cz/clanky/platonska-telesa-posvatna-geometrie.htm

https://sk.wikipedia.org/wiki/Theait%C3%A9tos_z_At%C3%A9n

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nsk%C3%A9_t%C4%9Bleso

https://www.wisegeek.com/what-is-a-tetrahedral.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Molybdenum_hexacarbonyl

https://en.wikipedia.org/wiki/Holmium%E2%80%93magnesium%E2%80%93zinc_quasicrystal

https://probud.se/posvatna-geometrie/1330-platonska-telesa

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_icosahedron#Uses_and_natural_forms

https://www.britannica.com/science/virion#ref268537

http://fyzmatik.pise.cz/1005-platonska-telesa.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedean_solid

Fotografie: Mgr. Markéta Jurková


