
Přílohy

Příloha A Myšlenkové mapy - procenta
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Příloha B Myšlenkové mapy – „Jaká byla letošní 

matematika, co jste se naučili a co vám nejde?“
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Příloha C Návody k origami
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Origami – Bijící srdce v deseti krocích
1. (pokud máte čtvercový papír tak přeskočte první krok) Obdélníkový papír použít 

nelze, proto z něj musíte udělat čtverec. Vezměte dvě strany se společným 

vrcholem a přeložte je na sebe. Vznikne rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník. 

Přeponu zarýhněte nehtem (všechny přehyby vždy zarýhněte, výsledek bude lepší a 

usnadní se manipulace). Obdélník, který vznikne pod trojúhelníkem, oddělte. 

Trojúhelník rozložte a vznikne čtverec s vyznačenou úhlopříčkou.

2. Přeložte čtverec napůl a znova napůl aby vznikly čtyři stejné čtverce. Papír 

rozložte.

3. Přeložte papír napůl podél svislé osy tak aby vzniknul obdélník s přehnutou hranou 

vlevo.

4. Přeložte oba vrcholy levé strany do středu pravé (pozor, levá musí být ta kde je 

zarýhnutá část, kde je papír spojen). Vznikne opět rovnoramenný pravoúhlý 

trojúhelník.

5. Obraťte trojúhelník navrch celistvou plochou. Přeložte trojúhelník tak abyste 

přiložili odvěsnu k rýze kolmé na přeponu. Přitom ale dejte pozor, abyste přehnuli 

jen vrchní vrstvu a ta spodní zůstala bez ohybu. Zopakujte totéž i s druhou 

odvěsnou a vytvoříte čtverec.

6. Obraťte čtverec. Na druhé straně uvidíte velký rovnoramenný trojúhelník a u jeho 

základny dva rovnoramenné pravoúhlé. Přeložte přepony obou pravoúhlých 

trojúhelníků k jejich společné odvěsně. Pořádně zarýhněte a zase je narovnejte.

7. Teď pozor! Vložte prst do kapsičky v největším trojúhelníku, vytáhněte ji nahoru a 

opět přeložte trojúhelníky ke společné odvěsně. Zarýhněte a vznikne velký 

kosočtverec a v jeho polovině trčí trojúhelník. Ten přeložte a zarýhněte nahoru i 

dolů aby byl jasně ohraničen.

8. Pod ním vznikly dva pravoúhlé trojúhelníky, uchopte je za jejich vrcholy nejblíže 

k vám (vrchol přepony a delší odvěsny) a ty přeložte do místa, kde mají oba 

trojúhelníky pravý úhel. Vzniknou dva malé rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky.

9. Uchopte ty trojúhelníky v místě, kde mají pravý úhel a přiložte jej do středu 

přepony. Z každého trojúhelníku vzniknou tři miniaturní.

10. Uchopte vnitřní minitrojúhelík a vytáhněte jej do strany tak že vznikne opět jeden 

trojúhelník a pak zasuňte podplochu, na které minitrojúhelníky ležely. Měl by 

vzniknout stejný tvar až na to že bude částečně zakrytý. Totéž udělejte s druhým.

Uchopte srdce za ten vyčnívající trojúhelník (palec nahoře přidržuje trojúhelník 
na sevřené pěsti) tak aby se prsty dotýkaly zadní stěny srdce a mírným 
pokrčováním palce vtahujte zadní stěnu mezi prsty. Ten pohyb se těžko vysvětluje. 
Možná chvíli potrvá než, to dostanete do ruky.

Hurá! Máte bijící srdce.   
Že ne? Nevadí. Málokomu se podaří stvořit funkční srdce napoprvé. Dejte si 

pozor, abyste postupovali podle návodu a všechny přehyby pořádně zarýhli. Bez 
toho se vám ani nemusí povést srdce poskládat. Zkuste to znovu a pečlivěji. 
Lepšího výsledku zpravidla dosáhnou ti, co se s origami již setkali.

Filip Smolka, který se s origami nikdy předtím nesetkal :-D
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