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www.polydron.co.uk 

460 pieces made up of the 8 Frameworks shapes. Build structures and geometric 
solids that will allow students to appreciate their internal construction and spaces. 
Great for any classroom. This pack contains 160 Equilateral triangles, 40 Isosceles 
Triangles, 80 Right Angle Triangle and 20 Root 2 Triangles, 80 Squares, 20 
Rectangles, 40 Pentagons, and 20 Hexagons. Packed in a storage container and 
includes an exploring booklet. 

Stavebnica POLYDRON 

- vyhovujúca školská verzia stavebnice sa skladá z 460 prvkov 8 rôznych tvarov 
geometrických útvarov: 20 šesťuholníkov, 80 štvorcov, 160 malých rovnostranných 
trojuholníkov, 40 päťuholníkov, 80 pravouhlých  rvnoramenných trojuholníkov 40 
rovnoramenných trojuholníkov, 20 rovnostranných veľkých, 20 obdĺžnikov, 

- jednoduché spájanie jednotlivých prvkov umožňuje rýchle vytváranie geometrických 
útvarov a telies 

http://www.polydron.co.uk


1. hodina:  Koľko sietí má kocka?
Rozdelenie žiakov: jednotlivci alebo skupiny 
Pomôcky:  
Pre každého jednotlivca alebo skupinu: 
- štvorce - rámiky zo stavebnice na vytvorenie jednej kocky, (pre každého jednotlivca alebo 
skupinu), 
- čistý alebo štvorčekový papier, 
- písacie potreby. 
Pre učiteľa: 
- magnetická tabuľa alebo polystyrénová tabuľa s možnosťou umiestnenia siete kocky 
vytvorenej z rámikov stavebnice, 
- tabuľa,  
- farebné kriedy alebo fixky. 

Úvod 
Opakovanie pojmov: kocka, stena, vrchol, hrana, sieť. 

1. Úloha: Modelujte kocku a rozviňte jej steny do siete.
Nové poznatky: 
Siete, ktoré sú totožné, keď ich otočíme alebo prevrátime, považujeme za totožné.  
Metodická poznámka: 
Učiteľ ukáže na sieťach nájdených žiakmi totožné siete. 

2. Úloha: Koľko sietí má kocka? Napíšte svoj tip (číslo) – koľko existuje rôznych rozvinutí
stien kocky do roviny. (nebránime žiakom v kombinatorických úvahách, ale dávame prednosť 
jednoduchému tipovaniu) 
Metodická poznámka: 
Na tabuľu napíšeme najnižší a najvyšší tip – to sú hypotézy skúmania. 

3. Úloha: Nájdite a zakreslite čo najviac rôznych sietí kocky.
Metodická poznámka: 
Žiakov necháme pracovať samostatne a individuálne konzultujeme ich výkon. Pozitívne 
motivujeme hlásením čísla – počtu nájdených rôznych sietí, ktoré sa postupne zvyšuje. Ak sa 
väčšina počtu nájdených sietí pohybuje okolo čísla 8 – 9 prácu ukončíme. Dôsledne trváme na 
tom, aby každá nájdená sieť bola aj v žiakových poznámkach zakreslená. 

4. Úloha: Klasifikácia a záver
Nové poznatky: 
Definujeme pojem dĺžka siete. Dĺžka siete je maximálny počet stien, ktoré sú v sieti 
navzájom spojené (hranami) do pásu. Je zrejmé, že maximálna dĺžka siete kocky je rovná 4, 
minimálna je rovná 2. Roztriedime  nájdené siete podľa rovnakej dĺžky, v poradí 4, 3, 2. 
Nájdené jednotlivé rôzne siete žiaci postupne pripevňujú na magnetickú tabuľu alebo 
polystyrénovú tabuľu a očíslujú ich – žiaci si svoje nájdené nakreslené siete označia 
príslušným číslom. Po nájdení všetkých sietí sformulujeme záver: 
Počet všetkých sietí kocky je 11, z toho sietí  
dĺžky 4 je ...,  
dĺžky 3 je ..., 
dĺžky 2 je.... Vyhodnotíme tipy žiakov. 
Formálny dôkaz vety je náročný, uspokojíme sa s dôkazom získaným manipuláciou 
s pomôckou. 



2. hodina:  Modely Platónskych telies. 
 
3. hodina:   Modely polopravidelných telies. 
  Modely hviezdicových telies. 
 
4. hodina: Modely rôznych stavieb z kociek a iných telies. 
  Vymodeluj teleso podľa vlastného návrhu a popíš jeho vlastnosti.  
   
 
 
 
 
 


