
 
 
     V této soutěži máte za úkol vytvořit papírový model domu v zadaném měřítku 
podle předlohy (tj. technického výkresu). K úspěšnému dokončení modelu využijete 
různé matematické výpočty a na závěr vytvoříte prezentaci vašeho domu. Důležitou 
součástí matematických a technických výpočtů je schopnost správného použití 
nejen jazyka českého a pozorné čtení, orientace v textu. 
 
Při řešení této úlohy postupujte krok za krokem. Před řešením každého úkolu 
přejděte do následující tabulky a přečtěte si příslušný teoretický úvod a podrobné 
zadání (pro lepší orientaci jsou jednotlivé listy s úkoly barevně odlišeny). 
 

1. Určete, jaký účel bude mít váš dům (např. škola, rodinný dům, restaurace apod.) 
2. Kostra domu: 

a. přepočítat podle zadaného měřítka charakteristické rozměry domu 
b. zapište si, z jakých geometrických útvarů jsou vytvořeny části domu  
c. narýsovat síť těchto útvarů (rozložit je) 
d. připravené součásti podlepit čtvrtkou, vymalovat, vystřihnout a slepit 

3. Podstava domu a jeho doplňky (strom, studna, lavička, narcisy a tulipány, okna, dveře, plot): 

a. podlepit, vymalovat, vystřihnout a slepit 
b. vypočítat pozici na zahradě 

4. Ochrana domu před přírodními živly, nebo jejich využití: 
a. vzduch 

i. výpočet potřebného množství materiálu na zateplení skutečného domu 
ii. zateplení papírového modelu 

b. voda 
i. ochrana před povodněmi 
ii. ochrana před záplavami, či srážkami (dešťové, sněhové) 

c. oheň 
i. ochrana před bleskem a přepětím 
ii. využití slunečního záření 

5. Zpracování plakátu na čtvrtku formátu A2 (popř. A3) 
a. vyfotografovat model (shora, z boku, zepředu) 
b. prezentace vašeho domu (nezapomeňte uvést jak klady, tak i zápory) 

i. můžete být kreativní 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jOlXS4J122g_87R8YQX5_OR6kWG45nJ4uGQsw8KW8gc/edit?rm=minimal#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jOlXS4J122g_87R8YQX5_OR6kWG45nJ4uGQsw8KW8gc/edit?rm=minimal#gid=0


Termín odevzdání: 5. 3. 2021 - jak v elektronické, tak prezenční formě 
 

1. oskenovaný plakát, snímky vašeho modelu a listy papíru z vašimi výpočty a 
náčrtky odešlete na můj email ehrlich@skolajinocany.cz  

2. model a plakát odevzdáte ve škole 
3. nejlepší práce budou ohodnoceny, vystaveny ve škole a jejich autoři budou 

pozváni do II. kola, v němž budou prezentovat své výrobky 
 
Kategorie: 

● všichni žáci z 5. - 8. třídy 
● mladší a šikovní žáci ze 3. a 4. třídy budou v soutěži též vítáni  

 
 
Hodnocení je složeno z několika dílčích kategorií: 
 

1. přesnost a postup při: 
a. výpočtu rozměrů modelu a rýsování 
b. řešení slovních úloh 

 
2. kreativní zpracování 

a. barevné zpracování modelu 
b. tvorba vlastních doplňků a detailů charakterizující určený dům 
c. provedení plakátu 

 
3. použití jazyka českého a popř. dalších cizích jazyků 

a. slovní zásoba 
b. pravopis a krasopis 
c. sloh (písemné vyjadřování) 

 
 

Nebudete-li něčemu rozumět, nebojte se ozvat. 
Vysvětlím, oč jde. 

 

Kdo má odvahu a touhu naučit se něco nového, 
může se s chutí a směle pustit do řešení jednotlivých úkolů.  

 
Přeji vám mnoho zdaru a trpělivosti při řešení 

Těším se na vaše hotové výrobky 

mailto:ehrlich@skolajinocany.cz

