
    
   

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 

Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok 

 

 

 

 

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

č. odboru: 02 

Matematika, fyzika 

 

 

Matematika a origami 

 

 

 

 

 

2013                  riešitelia: 

Kežmarok                 Simona Ugrayová 

                                                                                                                   Lucia Korfantová 

        ročník štúdia : tretí 



    
   

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 

Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok 

 

 

 

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

č. odboru: 02 

Matematika, fyzika 

 

 

 

Matematika a origami 

 

 

 

2013         riešitelia: 

Kežmarok        Simona Ugrayová 

                                                                                               Lucia Korfantová 

         ročník štúdia : tretí 

         školiteľ: 

         RNDr. Marta Mlynarčíková 



    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Čestne vyhlasujeme, že sme prácu Matematika a origami spracovali samostatne 

na základe preštudovania literatúry a vlastnej skúsenosti z praxe. 

 

 

 

 

Veľká Lomnica 15.2.2013                                                         Lucia Korfantová 

 Simona Ugrayová 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 

spôsobom  pomohli pri písaní tejto práce.  

 



    
   

Obsah 

 

Úvod ...................................................................................................................................... 5 

1 Ciele práce ...................................................................................................................... 6 

2 Materiál a metodika ........................................................................................................ 7 

3 Teoretické východiská.................................................................................................... 8 

3.1 Origami  - tradičné umenie verzus moderná veda .................................................. 8 

3.2 Origami v školstve .................................................................................................. 9 

3.3 Origami  v školskej matematike ............................................................................. 9 

3.4 Axiómy origami .................................................................................................... 11 

4 Výsledky práce a diskusia ............................................................................................ 14 

4.1 Planimetria ............................................................................................................ 14 

4.2 Mnohosteny .......................................................................................................... 15 

4.3 Výpočty súvisiace s veľkosťou origami skladačiek ............................................. 18 

5 Záver............................................................................................................................. 20 

6 Zhrnutie ........................................................................................................................ 22 

7 Resumé ......................................................................................................................... 22 

8 Zoznam použitej literatúry ........................................................................................... 23 

Prílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5 
   

 

Úvod 

Naša práca je o matematike, ale jej hlavnou postavou je papier. Je to materiál, ktorý 

prvý raz vyrobili v Číne asi v roku 105 nášho letopočtu, jeho objav  prísne tajili až do 

siedmeho storočia, no potom sa rýchlo rozšíril do ďalších krajín a dodnes ho používame 

najmä na písanie, tlačenie dokumentov, balenie rôznych predmetov,...  Pre niekoho nie je 

ničím zaujímavý a pre iného je inšpiráciou k tvorivosti. Je úplne obyčajný, všedný, no aj 

napriek tomu mnohotvárny a dá sa z neho vytvoriť čokoľvek. 

Už tretí rok sa intenzívne venujeme origami – umeniu skladania papiera. Za dva 

školské roky sme sa v záujmovom krúžku na našej škole naučili základné pravidlá origami 

a postupy na skladanie rôznych skladačiek. Boli to tradičné japonské skladačky, ale aj 

moderné origami a modulárne origami. Keďže krúžok viedla učiteľka matematiky, 

prirodzene sme sa popri skladaní rôznych krásnych diel, občas zamýšľali aj nad 

matematikou skrytou za jednoduchým preložením papiera.  Tento školský rok sa venujeme 

origami už individuálne a zamerali sme sa viac na mnohosteny. Pri ich skladaní nás okrem 

estetickej stránky začali zaujímať aj matematické vlastnosti mnohostenov. Neskôr sme 

zistili, že celé origami  je založené na matematických princípoch. Existujú dokonca axiómy 

origami a všetky geometrické konštrukcie sa dajú realizovať jednoduchým prekladaním 

papiera. Preto sme sa rozhodli hlbšie venovať matematike v origami a napísať na túto tému 

prácu SOČ. 

Práca je okrem úvodu a záverečných častí rozčlenená do štyroch kapitol. V prvej 

kapitole sú sformulované ciele práce a v druhej je popísaná metodika. Tretia kapitola je 

venovaná teoretickým východiskám práce. Stručne v nej vysvetľujeme pojem origami 

a zaoberáme sa využitím origami v rôznych oblastiach vedy a techniky, možnosťami 

využitia origami všeobecne v školstve a špeciálne pri vyučovaní matematiky a nakoniec 

presne formulujeme axiómy origami. Štvrtá kapitola tvorí jadro praktickej časti práce. 

V nej sme spracovali konkrétne námety na využitie techniky skladania papiera používané v 

origami pri vyučovaní matematiky na základnej a strednej škole. V prvej podkapitole sme 

sa venovali témam z planimetrie, v druhej podkapitole sa podrobnejšie venujeme 

matematike mnohostenov – najmä pravidelným mnohostenom, v tretej podkapitole 

uvádzame niektoré konkrétne výpočty súvisiace s veľkosťou origami skladačiek. 

Konkrétne obrázky, fotografie, tabuľky a metodické materiály vo forme pracovných listov 

ako aj návodov na skladanie mnohostenov sú v prílohách práce.  
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1 Ciele práce 
 

Cieľom našej práce je zhrnúť základné matematické princípy, ktoré sa využívajú v 

origami  ako aj poukázať na možnosti využitia origami pri vyučovaní matematiky na 

základnej a strednej škole a ukázať skladanie papiera ako formu realizácie matematiky. 

Origami totiž okrem iného pomáha upevniť základné znalosti z matematiky - 

hlavne geometrie, rozvíja technické a logické myslenie. 

V rámci tohto zámeru bolo hlavným cieľom zbierať námety ako skladaním papiera 

demonštrovať postupy a výsledky školskej matematiky. Konkrétnym cieľom praktickej 

časti práce je vytvoriť pracovné listy z elementárnej aj náročnejšej geometrie, ktoré 

využívajú skladanie papiera. Ďalším cieľom bolo vytvoriť návody na skladanie všetkých 

pravidelných mnohostenov a niekoľkých iných telies a podľa nich aj poskladať origami 

technikou reálne modely týchto mnohostenov. 
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2 Materiál a metodika  
 

Východiskom pre našu prácu boli hlavne praktické skúsenosti zo skladania origami, 

ktoré sme získali v záujmovom krúžku na našej škole. Popri skladaní rôznych krásnych 

diel sme sa na krúžku občas zamýšľali aj nad matematikou skrytou za jednoduchým 

preložením papiera.  

Pri skladaní mnohostenov sme objavovali aj ich základné vlastnosti týkajúce sa počtu 

vrcholov, hrán a stien, ako aj metrické vlastnosti súvisiace s veľkosťou hrán a polomermi 

opísanej a vpísanej guľovej plochy. Určenie priemeru mnohostenu opísanej gule je 

potrebné na vytvorenie obalu na uskladnenie a prenos poskladaného modelu. 

Po dvoch rokoch skladania sme sa v tomto školskom roku rozhodli viac venovať 

matematickej stránke origami. Preštudovali sme rôzne materiály najmä z internetových 

zdrojov a zistili, že origami podobne ako matematika má rozpracovanú axiomatickú 

štruktúru. Pomocou skladov papiera sa dajú realizovať všetky základné konštrukcie 

Euklidovskej geometrie a dokonca aj konštrukcie neriešiteľné pravítkom a kružidlom – 

trisekcia uhla, duplicita kocky. 

Zaoberali sme sa využitím matematiky pri riešení úloh súvisiacich s vlastnosťami a 

veľkosťou našich modelov mnohostenov. V praktickej časti našej práce sme vytvorili 

návody na skladanie všetkých pravidelných mnohostenov a niekoľkých ďalších 

mnohostenov. Tieto návody obsahujú presný postup na skladanie ilustrovaný mnohými 

obrázkami, diagramami s používanými symbolmi origami, vlastnými aj prevzatými 

fotografiami hotových modelov. Sú v nich uvedené aj odkazy na webové stránky 

s videami, ktoré najnázornejšie a v pohybe ukazujú postup pri skladaní.  

Zaujali nás ale aj námety na využitie skladania papiera pri vyučovaní matematiky. 

Rozhodli sme sa preto vytvoriť niekoľko pracovných listov, ktoré sa dajú využiť priamo na 

hodinách matematiky alebo na matematickom krúžku. Podľa niektorých z nich sme si 

spolu s našimi spolužiakmi zopakovali na seminári z matematiky základné vlastnosti 

trojuholníka a dôkaz Pytagorovej vety a na hodine matematiky riešili prekladaním papiera 

úlohy na využitie zhodných zobrazení. 
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3 Teoretické východiská 

 

3.1 Origami  - tradičné umenie verzus moderná veda 

Origami je názov pre umenie skladania papiera. Tento výraz sa skladá zo slov oru- 

skladať a kami - papier.  Doslovne znamená preložený papier alebo skladanie papiera. 

„Spočiatku bolo origami predovšetkým peknou kratochvíľou na japonskom cisárskom 

dvore. Ako plynuli storočia, stalo sa známym aj mimo cisárskeho dvora, až sa zmenilo na 

ľudové umenie. V japonskom každodennom živote je dnes umenie papierových skladačiek 

rovnako živé a obľúbené u detí, rodičov i starých rodičov, ako bolo živé a obľúbené pred 

mnohými stáročiami. No ani mimo Japonska už nie je neznámym pojmom; toto umenie 

očarúva čoraz viac ľudí – detí aj dospelých. “ (Aytüre-Scheeleová, 1994, str. 5) 

V súčasnosti existujú dva druhy origami: tradičné a moderné. Tradičné origami sa 

skladá vždy z jedného kusa papiera, bez použitia nožníc, lepidla a bez zdobenia. Postup 

skladania býva presne popísaný, takže výsledky by sa nemali veľmi líšiť, nech to skladá 

ktokoľvek. Moderné origami dáva priestor pre fantáziu skladajúceho, autori príručiek 

zdôrazňujú, že sa máme riadiť srdcom. Zatiaľ čo súbor tradičných origami je uzavretý, 

každý rok sa objavujú stovky nových moderných modelov.  

Origami sa môže zdať iba ako obyčajné skladanie papiera, umenie pre umenie, ktoré 

nemá žiadne využitie v praxi. Opak je však pravdou. Ak sa totiž učíme ako lepšie 

poskladať papier, učíme sa zároveň ako lepšie poskladať mnoho iných vecí.  Robert Lang, 

inžinier a odborník v oblasti origami z USA, o origami tvrdí, že ide o starú vedu, ktorá 

používa matematiku pre moderné zázraky. Ohnutia a prekrývania origami korytnačky sa 

môžu dostať až do obvodov vo vašom mobilnom telefóne.  „Postup, ktorý človek objavil 

na skladanie papierového hmyzu, bol správny pre zloženie airbagu,“ povedal Lang. (Veda 

a origami, 2008), (Obr. 1). Algoritmy využívajúce origami boli použité aj v mnohých iných 

oblastiach. Napríklad astronómovia ich používajú na výpočet optimálnej konfigurácie 

šošoviek teleskopov. Japonský inžinier Koryo Miura navrhol dizajn solárnych panelov. Tie 

boli použité na japonskom vesmírnom teleskope už v roku 1995. Štúdiom systému ohybov 

štvorca sa mu podarilo navrhnúť optimálnu otváraciu a zatváraciu štruktúru teleskopu. 

Nové možnosti využitia origami vidíme aj v spojení s nanotechnológiami v oblasti, kde je 

možné dosiahnuť lepšie pamäťové uloženie, či rýchlejšie mikroprocesory.  

Origami, alebo ohýbané štruktúry všeobecne, sa v poslednom čase začínajú využívať 

pri konštrukcii mostov, lodí, lietadiel a satelitov, a to v podobe jadier sendvičových 
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štruktúr. Origami nachádza svoje využitie aj v medicíne. Konkrétne v podobe stentu. Stent 

je elastická trubicová štruktúra, ktorá sa dá poskladať na balíček malých rozmerov. To 

umožňuje dostať stent do problematických častí tela a tam ho potom spätne rozvinúť. Stent 

môže, napríklad spriechodniť upchatú artériu, keď sa roztvorí po príchode na postihnuté 

miesto. Počas cesty krvným riečišťom musí byť ale omnoho menší, aby neuviazol na 

nevhodnom mieste. Tento stent sa skladá do kompaktného tvaru použitím origami vzoru, 

ktorý je založený na modeli nazvanom „vodná bomba“ (Obr.2). Vďaka používaniu stentu 

sa vylepšilo liečenie rôznych chorôb. Origami ovplyvnilo aj dizajn niektorých výrobkov. 

Ako príklad uvádzame nábytok v tvare origami skladačiek (Obr.3, Obr.4). Ľudia tiež 

používajú origami pri vytváraní hier, hádaniek a kúzelníckych trikov. 

 

3.2 Origami v školstve 

Origami bolo zahrnuté aj do učebných osnov na základných školách vo viacerých 

krajinách sveta. Používa sa na hodinách výtvarnej výchovy, matematiky, geometrie ako 

zábavný spôsob výučby. Papierové skladačky patria na školách k základným 

výchovným hrám už od 19. storočia. Môžeme teda konštatovať, že papier zložený do 

rôznych tvarov môže vyzerať ako niečo pekné, možno aj jednoduché, ale hlavne stojí za 

týmto umením veľká miera zručnosti, tvorivosti, pozornosti, presnosti a  matematiky. 

Za jednoduchým lietadielkom či zvieratkom sú matematické výpočty, ktoré umožňujú 

vytvárať aj naozaj zložité tvary. V školstve pri dnešných hyperaktívnych deťoch je 

origami pre niektorých novým, ale pre väčšinu hlavne zaujímavým prostriedkom 

rozvoja logického a technického myslenia a nástrojom rozvoja osobnosti formou hry a 

zábavy.  

 

3.3 Origami  v školskej matematike 

Origami cibrí trpezlivosť, matematické myslenie, geometrické schopnosti, 

zlepšuje jemnú motoriku. Papier zložený do rôznych tvarov môže vyzerať ako umenie, 

stojí však za tým veľká miera matematiky. „Existujú testy, ktoré ukázali, že po skladaní 

origami vnímajú študenti lepšie geometrické súvislosti v matematike, povedal Lang.“ 

(Veda a origami, 2008). 

 „Spájanie origami a matematiky začalo podľa všetkého malou knihou Geometric 

Exercises in Paper Folding napísanou indickým učiteľom matematiky Sundarom Rowom 

a vydanou roku 1893 v Madrase. Podľa autora hárok papiera predstavuje časť roviny. Jeho 
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preložením vznikne záhyb, na ktorý sa môžeme pozerať ako na model úsečky (priamky). 

Bod vymodelujeme ako prienik dvoch záhybov. Takýmto spôsobom možno pomocou 

skladania papiera demonštrovať prakticky všetky konštrukcie klasickej euklidovskej 

geometrie v rovine.“ (Kupková,2010, str.10) 

Podľa autorov jedného didaktického projektu (SÝKORA - ROUBÍČEK- PŘIBYL, 

2006) je geometrizácia reálneho sveta súčasťou  školskej matematiky, bez ktorej si 

nedokážeme  predstaviť všeobecné vzdelanie každého človeka. V pojmotvornom procese 

geometrických pojmov a poznatkov hrá zásadnú rolu práca s ich separovanými 

(predmetnými) modelmi. Tradičné obmedzenie školskej geometrie na rysovanie kružidlom 

a pravítkami nie je didakticky najefektívnejšie a vo veku počítačov ani príliš perspektívne, 

a to i napriek tomu, že nechceme podceňovať väzbu manuálnych zručností na kvalitu 

pojmotvorného procesu. Origami technika prekladania papiera nám poskytuje aj iné reálne 

modely. Priamku, bod, úsečku, uhol, trojuholník, mnohouholník a ďalšie útvary, pojmy 

a vzťahy medzi nimi môžeme modelovať prekladaním papiera. K modelovaniu 

geometrických situácií prekladaním papiera nepotrebujeme žiadne  zvláštne pomôcky. 

Stačia nám  voľné listy papiera, prípadne ceruzka a nožnice. Prekladanie papiera 

predstavuje vzhľadom k euklidovským konštrukciám zjednodušený model konštrukčnej 

geometrie, opierajúci sa o ľahko realizovateľnú a názornú znakovú reprezentáciu bodu a 

priamky. Bod vyznačíme na liste papiera krížikom, priamku vyznačíme hranou 

preloženého papiera. Ide o jednoduché modelovanie, ktoré môžeme bez problémov 

realizovať individuálne alebo v triede a ktoré je finančne nenáročné. 

Podstatné pritom je, že táto aktivita rozvíja motorické zručnosti ako organickú súčasť 

ontogenézy geometrického pojmu. Jednoducho povedané, žiaci aktívne používajú ruky a 

prsty v procese osvojovania si  geometrických pojmov a poznatkov. To je podľa názoru 

pedagogických psychológov veľmi dôležité. Je užitočné, ak žiaci držia model 

geometrického útvaru – napr. trojuholníka v ruke a môžu sa dotknúť jeho vrcholov a strán. 

Zároveň je veľmi dôležité vytvárať situácie, keď je rovinný útvar (trojuholník) „vnorený“ 

do trojrozmerného priestoru. Trojrozmerný priestor je z hľadiska didaktiky matematiky 

kľúčový. Geometria roviny by mala byť pre praktický život len pomocným nástrojom. Je 

vlastne kuriózne, že v školskej matematike systematicky nerozvíjame povedomie, že 

dvojrozmerná rovina je len podmnožinou nášho reálneho prostredia. 

Školská geometria je euklidovská a exaktné dôkazy vychádzajúce z axiomatiky nie sú 

didakticky realizovateľné. Akékoľvek dokazovanie na úrovni ZŠ alebo SŠ je tak trochu 

deravé. Ak vychádzame pri dokazovaní z názornosti, potom sú postupy prekladania 
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papiera pre žiakov dostatočne presvedčivé a vhodné ako doplnok pri vyučovaní 

matematiky na všetkých stupňoch škôl. 

„S narastajúcim volaním po účinnejších aktivizujúcich formách vyučovania sa 

začínajú množiť návrhy stratégií širšieho a účinnejšieho využitia pedagogického potenciálu 

skladania papiera pri vyučovaní matematiky. Návrhy smerujú k využitiu skladania papiera 

na zavedenie štandardných pojmov školskej geometrie, ako sú priamka, rovnobežky, 

navzájom kolmé priamky, uhly. Nájdenie stredu úsečky, zostrojenie jej osi či zostrojenie 

osi uhla sú pri skladaní papiera priamočiare operácie. Pomocou skladania papiera možno 

ľahko demonštrovať vlastnosti trojuholníkov, ich výšky, osi strán, osi uhlov, ťažnice, 

ťažisko, stredy opísanej a vpísanej kružnice, Pytagorovu vetu, vlastnosti mnohouholníkov 

a podobne. Skladanie papiera môže podporiť pochopenie základných geometrických 

princípov, ako sú symetria, podobnosť, zhodnosť. Pochopenie matematických pojmov ako 

delenie či pomer je pomocou skladania papiera taktiež ľahšie. Zložený papier môže slúžiť 

ako prostredie , v ktorom sú algebraické výrazy a rovnice zostavované a riešené.“ 

(Kupková, 2012, str. 20 – 21) 

 

3.4 Axiómy origami 

Jedným z rysov matematiky je axiomatická výstavba jednotlivých disciplín. 

Základom sú axiómy. Sú to výroky, ktoré prijímame za pravdivé bez dôkazov. Je to rad 

pravdivých výrokov, ktoré sú neodvoditeľné a nedokázateľné a obsahujú základné 

(primitívne) pojmy. Ďalšie pojmy už vyslovujeme pomocou definícií a viet. Veta je výrok, 

ktorého pravdivosť je možné dokázať, ako dôsledok predtým dokázaných viet, 

vyslovených definícií a axióm. 

Rovnako je vystavaná aj origami geometria. Prvých šesť axióm origami formuloval 

taliansko-japonský matematik Humiaki Huzita vo svojom článku "Chápanie geometrie 

skrze axiómy origami " v roku 1992.  Siedmu axiómu pridal Koshiro Hatori v roku 2002. 

Skôr ako presne sformulujeme tieto axiómy, vysvetlíme ako chápeme bod a priamku 

alebo hranu v origami geometrii. Bod vymodelujeme dvojitým preložením papiera, je to 

priesečník dvoch hrán. Hrana vzniká preložením papiera a nazývame ju priamka. V 

niektorých úlohách je pre žiakov lepšie, aby si bod vyznačili rovnako ako pri konštrukcii v 

školskej geometrii.  



   12 
   

Tieto axiómy vlastne predstavujú realizáciu vykonávaných konštrukcií. Axiómy 1 - 4 

sú pomerne jednoduché a dajú sa tiež ľahko vykonať aj konštruktívnou geometriou 

pomocou kružidla a pravítka. 

Prvá axióma: Ak sú dané 2 rôzne body B1 a B2 môžeme zložiť hranu, ktorá nimi 

prechádza. (Obr. 7) Prvá axióma zaručuje to, že hrana je jednoznačne určená dvoma 

rôznymi bodmi. 

Druhá axióma: Ak sú dané 2 rôzne body B1 a B2 môžeme zložiť hranu tak, aby 

B1 ležal na B2. (Obr. 8) Hrana v druhej axióme je tiež jediná a je to os úsečky B1B2. Bod 

B1 je potom obrazom bodu B2  v osovej súmernosti podľa vymodelovanej osi.  

Tretia axióma: Ak sú dané 2 rôzne priamky (hrany) p1 a p2,  môžeme zložiť 

hranu tak, aby p1 ležala na p2. (Obr. 9) Pomocou tretej axiómy vymodelujeme os jednej 

dvojice vrcholových uhlov, ktoré zvierajú dve hrany t.j., keď sú hrany rôznobežné a ich 

priesečník máme k dispozícii. Problém by mohol nastať, ak sa hrany nepretnú na papieri, 

na ktorom axiómu modelujeme. Stačí si však len uvedomiť, že stále ide o nájdenie osi 

uhla, ktorého vrchol bohužiaľ nemáme k dispozícii. V konštrukčnej geometrii by to mohlo 

žiakom robiť mierne problémy, ale pomocou prekladania to nie je žiadny problém. Hranu 

p1 preložíme tak, aby ležala na p2, využijeme osovú súmernosť. Keď budú hrany 

rovnobežné, tak modelujeme os pásu.     

Štvrtá axióma: Ak je daný bod B1 a priamka p1 môžeme zložiť hranu, ktorá je 

kolmá na p1 a zároveň prechádza bodom B1. (Obr. 10) Štvrtá axióma nám bohužiaľ 

nehovorí či bod B1 patrí hrane p1, alebo nepatrí, takže by sme mali brať do úvahy oba tieto 

prípady. Lenže kolmá hrana prechádzajúca daným bodom k danej hrane je vždy jediná a 

nezáleží na polohe bodu. Takže preloženie tejto hrany tiež nie je nič zložité. Čo keď ale na 

papieri neleží päta kolmice? Stačí skrátka zostrojiť rovnobežku q prechádzajúcu bodom P a 

potom v bode P na nej spustiť kolmicu. Je to predsa kolmica tiež na priamku p. 

Piata axióma: Ak sú dané body B1a B2 a priamka p1 môžeme vymodelovať 

hranu tak, aby  bod  B1 ležal na priamke p1 a zároveň táto hrana prechádzala bodom 

B2.  (Obr. 11) Axiómy 5 a 6 už nie sú také jednoduché,  k ich ďalšiemu skúmaniu sú 

potrebné vedomosti týkajúce sa kužeľosečiek. Opakovaným použitím axiómy 5 dostaneme 

niekoľko bodov paraboly. Priamka, ktorá prechádza bodom B2 je dotyčnicou paraboly s 

ohniskom B1 a riadiacou priamkou p1. 
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Šiesta axióma: Ak sú dané 2 body B1 a B2 a priamky p1 a p2 môžeme 

vymodelovať hranu tak, aby bod B1 ležal na p1 a bod B2 ležal zároveň na p2.  (Obr. 12) 

Axióma 6 je dvojnásobná axióma 5. Vzniká tu ďalšia parabola, ktorej ohniskom je B2 a 

riadiaca priamka p2. Výsledkom je dotyčnica k dvom parabolám. 

Siedma axióma: Ak je daný bod B a dve priamky p1 a p2 môžeme vymodelovať 

hranu tak, že bod B leží na p1 a novovytvorená priamky je kolmá na priamku p2. 

(Obr. 13) 

Axiómy origami tvoria geometrický základ pre všetky skladačky a matematickým 

jazykom popisujú realizáciu konštrukcií origami technikou. Opakovaním iba týchto 

siedmych operácií v príslušnom počte a poradí možno zo štvorca papiera vytvoriť 

ľubovoľnú origami konštrukciu.  Existujú ale aj ďalšie matematické pravidlá, ktoré platia 

v origami. Veľmi stručne ich môžeme zhrnúť takto: „Origami sa točí okolo schém ohybov. 

No nemôžete ich kresliť hocijako. Musia byť v súlade so štyrmi jednoduchými pravidlami. 

Sú veľmi jednoduché, jednoducho pochopiteľné. Prvé pravidlo je dvoj-vyfarbiteľnosť. 

Každá schéma sa dá vyfarbiť dvomi farbami bez toho, aby sa niekde stretli 2 plochy 

rovnakej farby. Ohľadom smeru ohybov - v každom vrchole sa počet vrchných a spodných 

ohybov vždy líši o dva. O dva viac alebo o dva menej. Nijako inak. Ak sa pozrieme na 

uhly okolo ohybu, zistíme, že ak očíslujeme uhly v kruhu súčet všetkých párnych uhlov 

vytvorí priamy uhol a súčet všetkých nepárnych uhlov vytvorí priamy uhol. A ak sa 

pozrieme ako sa hromadia vrstvy zistíme, že akokoľvek vrstvíme papier, hárok nikdy 

nemôže preniknúť cez ohyb. To sú tie štyri jednoduché pravidlá. To je všetko, čo v origami 

potrebujete. Všetko origami z toho vychádza.“ (Lang, 2008, 2:39-3:50) Uvedené pravidlá 

ilustrujú obrázky prevzaté z videonahrávky tejto prednášky. (Obr. 14. – 17.)  
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4 Výsledky práce a diskusia 
 

V tejto časti práce sa venujeme matematickej stránke vybraných úloh z planimetrie 

a stereometrie, ktoré môžeme skúmať pomocou prekladania papiera. Niektoré z týchto 

úloh sme spracovali aj do pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na hodinách matematiky 

alebo v matematickom krúžku. 

4.1 Planimetria 

Prekladaním papiera môžeme demonštrovať všetky jednoduché euklidovské 

konštrukcie. Už na prvom stupni ZŠ môžu deti namiesto rysovania vymodelovať 

skladaním papiera priamku, kolmicu na ňu, rovnobežku s ňou. Neskôr môžu vymodelovať 

rôzne trojuholníky, štvorce, obdĺžniky a iné útvary a skúmať ich vlastnosti. Na druhom 

stupni ZŠ je vhodné využiť papier napríklad na skúmanie základných vlastností 

trojuholníka. Veľmi jednoducho a názorne sa žiaci môžu presvedčiť, že všetky tri výšky sa 

v každom trojuholníku pretínajú v jednom bode a zistiť, že v ostrouhlom trojuholníku je 

tento priesečník vo vnútri trojuholníka, v pravouhlom trojuholníku je to vrchol pravého 

uhla a v tupouhlom trojuholníku priesečník výšok leží mimo trojuholníka. Podobne sa dá 

ukázať, že aj ťažnice trojuholníka sa pretínajú v jednom bode a hľadať pomer v akom delí 

ťažisko každú ťažnicu. Vieme ukázať, že priesečník osí strán je stred kružnice trojuholníku 

opísanej, priesečník osí uhlov je stred kružnice trojuholníku vpísanej, stredné priečky sú 

rovnobežné so stranami trojuholníka a ich dĺžky sú polovice dĺžok strán, ... Tieto základné 

úlohy o trojuholníku sú uvedené v pracovnom liste (C1). V ďalšom pracovnom liste je 

uvedený návod ako možno skladaním papiera dokázať Pytagorovu vetu (C2). 

Hoci sú tieto dva pracovné listy vhodné najmä pre druhý stupeň ZŠ, my sme ich 

odskúšali na hodine seminára z matematiky s našimi spolužiakmi – žiakmi tretieho ročníka 

gymnázia. (Obr. 18. – 19.) Ukázalo sa, že skladanie papiera na matematike zaujalo aj 

stredoškolákov a že sa tieto pracovné listy môžu použiť aj pri opakovaní planimetrie na 

strednej škole. Po tejto skúsenosti sme sa preto pokúsili vytvoriť planimetrické úlohy 

riešiteľné skladaním papiera aj z učiva stredoškolskej matematiky. Keďže sme na 

matematike práve preberali zhodné zobrazenia voľba padla na úlohy z tohto tematického 

celku Tento pracovný list (C3) obsahuje klasické konštrukčné úlohy na zhodné zobrazenia, 

ktoré treba riešiť prekladaním papiera. Úlohu č. 6 o odraze biliardovej gule sme 

prekladaním papiera riešili aj na hodine matematiky v našej triede. (Obr. 20. – 21.)  
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Pracovný list s názvom Zhodné a podobné trojuholníky (C4)  sme vytvorili 

preložením úloh z uvedeného zdroja ale doplnili sme aj vlastnú poslednú úlohu. Posledné 

dve úlohy v tomto pracovnom liste sú kontextové – ich zadanie simuluje reálnu situáciu pri 

riešení praktického problému v sortimente papiera malej firmy. 

Ďalší pracovný list je venovaný zlatému rezu (C5) a posledný pracovný list (C6) 

ukazuje návody na rozdelenie štvorcového papiera na rovnaké časti, čo je častá praktická 

potreba pri skladaní mnohých origami modelov.  

V prílohách práce uvádzame za každým pracovným listom aj riešenia niektorých úloh 

doplnené nákresmi, výpočtami ale aj fotografiami papiera so záhybovými vzormi, ktoré 

vznikli riešením úloh. 

 

4.2 Mnohosteny 

Mnohosten  alebo  polyéder  je trojrozmerné  geometrické teleso, ktorého povrch sa 

skladá z konečného množstva  stien  tvorených pravidelnými alebo 

nepravidelnými  mnohouholníkmi. Mnohosteny sa označujú podľa počtu stien (4 a viac). 

Napríklad štvorsten (tetraéder),  päťsten (pentaéder),  šesťsten (hexaéder),  sedemsten 

(heptaéder), osemsten (oktaéder), dvanásťsten (dodekaéder),  dvadsaťsten (ikosaéder) a 

pod. Pre klasické (označované tiež ako dôležité, vybrané, tradičné a pod.) mnohosteny 

existuje tiež samostatné označenie, napr. ihlan, kocka, kváder a pod.  

V histórii sa mnohostenom venovalo mnoho významných osobností, napríklad 

Euklides, Platón, Archimedes, Kepler, Euler. 

Konvexný mnohosten je taký mnohosten, pre ktorý platí, že ak ľubovoľné dva body 

X, Y sú body mnohostenu, potom aj celá úsečka XY patrí mnohostenu. Mnohosten, ktorý 

nie je konvexný, sa nazýva nekonvexný. Príklad konvexného a nekonvexného mnohostenu 

je v prílohe. (Obr. 22)  

Pre každý konvexný mnohosten platí tzv. Eulerova veta, ktorá veľmi jednoduchým 

vzorcom vyjadruje vzťah medzi počtom vrcholov (v), hrán (h) a stien (s):  v – h + s = 2. 

Pravidelný mnohosten nazývaný aj platónske teleso je taký konvexný mnohosten, 

ktorého všetky steny sú zhodné pravidelné mnohouholníky. Pre pravidelné mnohosteny 

platí, že z každého vrcholu vychádza rovnaký počet hrán a v každom vrchole sa stretáva 

rovnaký počet stien. Týmto telesám môžeme vpísať aj opísať guľovú plochu, pričom obe 

guľové plochy majú spoločný stred. Je zaujímavé, že existuje iba päť pravidelných 

http://sk.wikipedia.org/wiki/3D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://sk.wikipedia.org/wiki/Povrch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stena
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mnohouholn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorsten
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A4%C5%A5sten&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0es%C5%A5sten&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedemsten&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Osemsten&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvan%C3%A1s%C5%A5sten&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dvadsa%C5%A5sten
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ihlan
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kocka
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mnohostenov. Uvedieme dva dôkazy tvrdenia: Existuje práve päť pravidelných 

mnohostenov. 

 

Dôkaz 1 - využíva Eulerovu vetu - s myšlienkou dôkazu sme sa stretli v zaujímavej 

populárno- vedeckej publikácii.(Levitin, 1991, str. 40)  

Nech každá stena pravidelného mnohostena je pravidelný p-uholník a v každom 

vrchole sa stretáva q stien )3,3,,(  qpNqp . Matematici to označujú Schläfliho 

symbolom (p,q).  

Počet hrán mnohostena možno vyjadriť dvojakým spôsobom. V každom vrchole sa 

stretáva q hrán pričom každá hrana je započítaná pri dvoch vrcholoch, preto  

q

h
v

qv
h

.2

2

.
   

Každá stena má p hrán, pričom každá hrana patrí dvom stenám, preto 

p

h
s

ps
h

.2

2

.
   

Dosadíme do Eulerovho vzťahu a upravíme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diofantickú nerovnicu vyriešime tak, že nájdeme všetky  možnosti pre súčin výrazov 

na ľavej strane nerovnice, ktoré sú menšie ako 4 – sú to tieto dvojice [p,q]: [3,3], [3,4], 

[4,3], [3,5], [5,3]. Riešenia prehľadne zapíšeme do tabuľky (Tab. 1), v ktorej dopočítame 

aj hodnoty h, v, s , pomenujeme mnohosten zodpovedajúci daným hodnotám a doplníme 

obrázok každého vyhovujúceho telesa. Z predchádzajúcich úvah a z prehľadnej  tabuľky 

vyplýva, že diofantická nerovnica má práve päť riešení , čím je dokázané, že existuje práve 

päť pravidelných mnohostenov. 
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Dôkaz 2 - Euklidov dôkaz - nevyužíva Eulerovu vetu –  s myšlienkou dôkazu sme sa 

oboznámili na webovej stránke fyzikálno-matematického blogu  (Platónská tělesá, 2009), 

na ktorej nás zaujali aj animované obrázky otáčajúcich sa Platónskych telies. Presnejší 

dôkaz aj s obrázkami znázorňujúcimi situácie vo vrchole mnohostenov je spracovaný vo 

všeobecne a pútavo písanej publikácii (Vallo, 2012, str. 25 – 27). 

Euklides nepoznal Eulerovu vetu, ale aj bez nej dokázal, že pravidelných 

mnohostenov je práve päť a to nasledovnou úvahou: Predstavme si situáciu vo vrchole 

mnohostena. Priemet mnohostena do roviny má v okolí vrcholu súčet uhlov 360
◦
, 

v priestore ale musia steny vo vrchole mnohostena mať súčet uhlov menší ako 360
◦
. 

Z každého vrcholu mnohostena musia vychádzať aspoň tri steny. Označme n počet stien 

vychádzajúcich z jedného vrcholu mnohostena. Ak steny sú pravidelné (rovnostranné) 

trojuholníky, z podmienok n.60
◦ 

< 360
◦
, n ≥ 3, vyplýva, že n = 3,4,5 čo zodpovedá 

pravidelnému štvorstenu, osemstenu a dvadsaťstenu (Obr. 23). Ak steny sú pravidelné 

štvoruholníky – štvorce, potom podmienkam n.90
◦ 

< 360
◦
, n ≥ 3, vyhovuje len n = 3, čo 

zodpovedá pravidelnému šesťstenu – kocke (Obr. 24). Ak steny sú pravidelné päťuholníky, 

potom podmienkam n.108
◦ 
< 360

◦
, n ≥ 3 vyhovuje len n = 3, čo zodpovedá pravidelnému 

dvanásťstenu (Obr. 25).  

Ak by stena bola pravidelný  šesťuholník, tak  podmienkam  n.120
◦ 

< 360
◦
, n ≥ 3 

nevyhovuje žiadne n (Obr. 26). Podobne nevyhovuje žiadne n, ak by stenami boli 

pravidelné mnohouholníky so 7, 8, ... stranami, pretože už trojnásobok vnútorného uhla je 

väčší ako 360
◦
. Tým je dokázané, že existuje len päť pravidelných mnohostenov. 

Podrobne sú spracované vlastnosti pravidelných mnohostenov v mnohých 

publikáciách - napr. (Chmelíková – Moravec, 2007), kde sú prehľadne s mnohými 

obrázkami a výpočtami odvodené všetky vzťahy uvedené v tabuľke, ktorú sme uviedli v 

prílohách. (Tab. 2). My zhrnieme len základné vlastnosti všetkých pravidelných 

mnohostenov a vytvoríme obrázkové návody, podľa ktorých sa origami technikou dajú 

z papiera vytvoriť modely všetkých pravidelných mnohostenov. 

Pravidelný štvorsten (tetraéder) má štyri vrcholy a štyri steny tvorené zhodnými 

rovnostrannými trojuholníkmi. Podľa Platóna bol symbolom ohňa.  (Obr. 27, Návod D1) 

Pravidelný šesťsten (hexaéder) je trojrozmerné teleso, ktorého steny tvorí šesť 

rovnakých štvorcov.  Bežne sa nazýva kocka a je špeciálnym prípadom kvádra, ktorého 

všetky hrany majú rovnakú dĺžku. Má osem vrcholov a šesť stien tvorených zhodnými 

pravidelnými štvoruholníkmi - štvorcami. Podľa Platóna bol symbolom zeme. (Obr.28, 

Návod D2) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Teleso
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A1der
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Pravidelný osemsten (oktaéder) má šesť vrcholov a osem stien tvorených zhodnými 

rovnostrannými trojuholníkmi.  Podľa Platóna bol symbolom vzduchu. (Obr. 29, Návod 

D3) 

Pravidelný dvanásťsten (dodekaéder) má dvadsať vrcholov a dvanásť stien 

tvorených zhodnými pravidelnými päťuholníkmi. Podľa Platóna prestavoval súcno alebo 

vesmír. (Obr. 30, Návod D4) 

Pravidelný dvadsaťsten (ikosaéder) má dvanásť vrcholov a dvadsať stien tvorených 

zhodnými rovnostrannými trojuholníkmi. Podľa Platóna bol symbolom vody. (Obr. 31, 

Návod D5) 

Poskladali sme aj iné modely pravidelných mnohostenov. (Obr. 32). Technikou 

origami sa dá poskladať množstvo jednoduchších aj zložitejších mnohostenov alebo 

pekných dekoratívnych telies, ktorých základ je nejaký mnohosten. Ukážky nami 

poskladaných telies sú v prílohe (Obr. 33 , Návody D6 – D7).  

 

4.3 Výpočty súvisiace s veľkosťou origami skladačiek 

V tejto kapitole uvádzame príklady využitia matematiky pri určovaní veľkosti 

papiera, z ktorého poskladáme model danej veľkosti.  

Prvýkrát sme si uvedomili potrebu matematiky pri skladaní jednoduchej kocky zo 

šiestich modulov (Návod D6). Po jej zložení sme boli na krúžku viacerí prekvapení, že 

výsledná kocka mala inú veľkosť ako sme očakávali, a preto sme potrebovali vyriešiť 

praktický problém – ako súvisí veľkosť hrany výslednej kocky s veľkosťou strany štvorca, 

z ktorého skladáme jeden modul. Riešenie bolo pomerne jednoduché. Rozložili sme jeden 

poskladaný modul a získali tzv. záhybový vzor, v ktorom nám jednotlivé záhyby papiera 

vytvorili geometrické útvary. Našli sme v nich pravouhlé trojuholníky a z nich sme 

pomocou Pytagorovej vety vyriešili daný problém (Obr. 34). Ak označíme a – dĺžku hrany 

kocky  a x  dĺžku strany papierového štvorca potrebného na poskladanie jedného modulu, 

tak platí:  

x
x

a

aax
xx

a

.35,0
4

.2

.83,2.2.2
44

22

2






















 

Z výpočtov vyplýva, že ak napr. chceme zložiť kocku s hranou 3cm, na jeden modul 

použijeme štvorcový papier so stranou približne 8,5 cm. Alebo opačne, ak zvolíme papier 

so stranou 21,3 cm, získame kocku s hranou  7,5 cm.  
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Ako ďalší príklad uvedieme výpočet na určenie pomeru medzi veľkosťou strany 

štvorcového papiera a a veľkosťou hrany x kocky, ktorá sa dá z neho poskladať. Ide 

o model tzv. vodnej bomby – origami kocky, ktorá sa skladá z jedného štvorcového 

papiera a výsledný model získame nafúknutím poskladaného papiera prípadne napustením 

vody do tohto modelu (Obr. 35). Podľa označenia na záhybovom vzore (Obr. 36) platí:  

41

4

1

16
16

2

2
22 a

x
x

a

x

a
xa   

Návod na poskladanie vodnej bomby je uvedený pomocou diagramov origami v prílohe 

(návod D2). 

 Jednoduchý matematický výpočet nám pomôže aj pri určení rozmerov škatuľky 

v tvare kvádra, do ktorej môžeme zabaliť napr. vianočné darčeky. V záhybovom vzore 

(Obr. 37) označíme ABa   dĺžku strany štvorcového papiera, z ktorého škatuľku 

skladáme a 2.aACu   uhlopriečku tohto štvorca. Štvorec KLMN  tvorí dno 

a obdĺžnik KLST jednu z bočných stien škatuľky.  

Záhybový vzor obsahuje štvorce so stranou x:  
8

2.

8

au
x     

Strana dna škatuľky je:  
4

2.
.2

a
xsKL  . 

Výška škatuľky je: 
8

2.a
xvKS  . 

Ak teda skladáme škatuľku napr. so štvorcového papiera so stranou a=21 cm vytvoríme 

škatuľku, ktorej dno bude mať stranu s=7,4 cm a výška škatuľky bude v=3,7 cm. 

V praxi skôr potrebujeme riešiť opačnú úlohu. Chceme určiť rozmery papiera, z ktorého 

vznikne škatuľka potrebných rozmerov. Vyjadríme preto a pomocou x. 

x
x

a .2.4
2

.8
  

Ak napríklad chceme poskladať škatuľku so stranou dna s = 6  cm a výškou v = 3 cm , 

musí mať  papier stranu .172.123.2.4 cma   

 Ukážky hotových  škatuliek sú v prílohe. (Obr. 38). Video návod na skladanie 

škatuliek je dostupný na http://www.youtube.com/watch?v=RZS8zS8p98M  

 

 Ďalšie matematické výpočty sa nachádzajú v prílohe C pri riešení niektorých úloh 

z pracovných listov. 

http://www.youtube.com/watch?v=RZS8zS8p98M


   20 
   

5 Záver 
 

Prácou Origami a matematika sme chceli ukázať, že tradičné umenie skladania 

papiera našlo uplatnenie v rôznych oblastiach vedy a techniky od nábytku, mostov, 

airbagov v automobile, cez liečbu koronárnych ochorení až po vesmírne teleskopy. A za 

každou z týchto aplikácií je určite matematika. Prepojenie matematiky a origami je veľmi 

vhodné využiť aj pri vyučovaní matematiky na všetkých stupňoch škôl. Už samotné 

skladanie origami prispieva k rozvoju tvorivosti, fantázie, trpezlivosti, manuálnych 

zručností, jemnej motoriky, ale aj logického myslenia a geometrickej predstavivosti. 

Pomocou jednoduchých preložení papiera sa ale dajú názorne budovať pojmy a vzťahy 

medzi nimi v rôznych častiach matematiky. Najviac sa dá technika skladania papiera 

využiť v geometrii, no pomocou vhodných preložení papiera sa dajú riešiť kvadratické 

i kubické rovnice, znázorniť algebrické vzorce, vyhľadávať prvočísla, riešiť úlohy 

o postupnostiach, vymodelovať parabolu, parabolický hyperboloid a mnoho ďalších 

matematických objektov. Pri získavaní konkrétnych matematických poznatkov sa do 

poznávacieho procesu zapájajú aj prsty, matematické objekty si môžeme ohmatať, čo je 

zvlášť dôležité v dnešnej modernej dobe, keď žijeme veľmi často iba vo virtuálnej realite.  

Veľa námetov na využitie origami pri vyučovaní matematiky sme našli na internete, 

väčšinou to ale boli cudzojazyčné materiály ťažko použiteľné priamo pri vyučovaní na 

našich školách. Námety, ktoré nás najviac zaujali sme doplnili vlastnými nápadmi 

a vytvorili sme niekoľko pracovných listov, ktoré sú v prílohách našej práce. Niektoré 

z týchto pracovných listov sme aj odskúšali na hodinách matematiky na našej škole. Podľa 

vyjadrenia spolužiakov sa im hodiny matematiky, na ktorých namiesto rysovania 

modelovali riešenie geometrických úloh prekladaním papiera, páčili a privítali by takýto 

spôsob vyučovania aj častejšie. 

Konkrétnym produktom našej práce sú aj modely všetkých pravidelných 

mnohostenov a niekoľkých iných mnohostenov, ktoré obohatia matematické zbierky 

v škole. Všetky modely sú poskladané z papiera origami technikou bez použitia lepidla. 

V práci sú zaradené návody na skladanie týchto mnohostenov ilustrované mnohými 

obrázkami, doplnené diagramami s postupom skladania ako aj odkazmi na videá, v ktorých 

najnázornejšie vidieť postup skladania.  

Pomocou origami vieme interpretovať rôzne matematické pojmy, ale aj opačne 

matematika pomáha pri skladaní origami. V práci uvádzame niekoľko výpočtov,  ktoré 
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nám pomohli pri určení rozmerov papiera, z ktorého vznikli výsledné skladačky vopred  

požadovaných rozmerov. 

V práci na tému vzťahu matematiky a origami sa dá pokračovať. Spočiatku sa nám 

síce zdalo, že existuje veľmi málo vhodných materiálov na využitie origami pri vyučovaní 

matematiky, no najmä pri surfovaní na internete sme postupne objavovali stále viac 

zaujímavých námetov, pekných obrázkov a videí. Z nich by sa dali vytvoriť ďalšie 

pracovné listy a návody na skladanie iných telies. Nakoniec sme preto k práci pripojili 

poslednú prílohu (príloha E), v ktorej sme uviedli hypertextové odkazy na vhodné 

materiály so stručným popisom, čo sa v nich nachádza. Ďalšou možnosťou je zaoberať sa 

viac didaktickou stránkou využitia origami pri vyučovaní priamo na hodinách matematiky 

alebo v záujmovom krúžku.  
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6 Zhrnutie 
 

Práca Matematika a origami sa v teoretickej časti zaoberá základnými matematickými 

princípmi origami, poukazuje na využitie origami v rôznych oblastiach vedy a techniky 

a možnosťami využitia techniky skladania papiera pri vyučovaní matematiky. 

Jadrom praktickej časti práce sú pracovné listy, ktoré sa dajú použiť na hodinách 

matematiky alebo matematickom krúžku na základnej a strednej škole. Obsahujú 

konkrétne úlohy z rôznych tém matematiky, ktoré sa majú riešiť skladaním papiera. 

Technikou origami sme poskladali modely všetkých pravidelných mnohostenov, ktoré 

budú slúžiť ako názorné pomôcky pri vyučovaní matematiky. Vytvorili sme tiež návody na 

skladanie týchto mnohostenov. V práci sa zaoberáme aj základnými vlastnosťami 

pravidelných mnohostenov a dokazujeme, že ich existuje práve päť. Matematiku sme 

využili aj na riešenie praktických problémov pri skladaní origami, ktoré súviseli s určením 

rozmerov papiera tak, aby z neho vznikla skladačka vopred určenej veľkosti. 

 

 

7 Resumé 
 

Math and origami work in the theoretical part deals with the basic principles of 

mathematical origami, origami points to use in various fields of science and technology 

and the possibilities of using paper folding techniques in teaching mathematics. 

The core of the work is practical worksheets that can be used in mathematics or 

mathematical ring for primary and secondary school. Contain specific roles of various 

math topics to be addressed by folding paper. Technique of origami models are collected 

all regular polyhedra, which will serve as visual aids for teaching mathematics. We have 

also developed guidelines for composing these polyhedra. The paper deals with the basic 

properties of regular polyhedra and prove that they exist just five. We also use math to 

solve practical problems in folding origami, which were connected with the determination 

of paper sizes, so it was a puzzle predetermined size. 
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prevzaté z http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/215638-nabytek-podle-pravidel-

skladanky-origami-pusobi-lehce-a-krehce.html (30.1.2013) 

 

 

Obr. 1: Počítačová simulácia     

            nafúknutého airbagu. 

prevzaaté z 

http://web.iitd.ac.in/~achawla/fem

esh.htm  (30. 1. 2013) 
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Obr. 2: Prierez cievy čiastočne 

zablokovanej  usadeninami a 

spriechodnenej implantovaním 

            stentu  

prevzaté z 

http://www.heartsite.com/html/stent.html 

(30. 1. 2013) 
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Obr. 7: Prvá axióma  Obr. 8: Druhá axióma  Obr. 9: Tretia axióma 

 

   
Obr.10: Štvrtá axióma Obr. 11: Piata axióma  Obr. 12: Šiesta axióma 

 

  
Obr. 13: Siedma axióma 

 

  
Obr. 14: Dvoj – zafarbiteľnosť záhybového vzoru  Obr. 15: Počítanie záhybov hora  

                 a údolie 

 
Obr. 16: Počítanie uhlov okolo vrcholu      Obr. 17: Schémy prijateľných  

                usporiadaní vrstiev 

Obr. 14. – 17. Prevzaté z 

http://www.ted.com/talks/lang/en/robert_lang_folds_way_new_origami.html 

 

 

 

obrázky axióm 1.-6.   prevzaté z   

 http://origami.webz.cz/matematika/pdf/axiomy.pdf 

(3.1.2013) 

obrázok 7. axiómy upravený podľa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Huzita%E2%80%93Hatori_axi

oms 

 

 

 
 

http://www.ted.com/talks/lang/en/robert_lang_folds_way_new_origami.html
http://origami.webz.cz/matematika/pdf/axiomy.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Huzita%E2%80%93Hatori_axioms
http://en.wikipedia.org/wiki/Huzita%E2%80%93Hatori_axioms


    
   

     
 

Obr. 18: Na hodine seminára         Obr.  19: Na hodine seminára 

             z matematiky –  práca                  z matematiky –  práca  

             s pracovným listom C1            s pracovným listom C2  

 

      
 

Obr. 20: Na hodine matematiky-      Obr.  21: Na hodine matematiky-  

             práca s  pracovným listom                    práca s  pracovným listom  

             C3              C3 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 22: Konvexný (a), nekonvexný (b) mnohosten 

prevzaté z http://sk.wikipedia.org/wiki/Mnohosten 

(30.1.2013) 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mnohosten


    
   

 

Obr. 23: Situácie vo vrchole pravidelných mnohostenov s trojuholníkovými stenami 

 

 
Obr. 24: Situácia vo vrchole pravidelného mnohostenov so štvorcovými stenami 

 

 
Obr. 25: Situácia vo vrchole pravidelného mnohostena s päťuholníkovými stenami 

 

 
 

Obr. 26: Situácia vo vrchole prípadných  

              pravidelných mnohostenov  

              so šesťuholníkovými stenami 

 

Obr. 23. – 26. ilustrujú Euklidov dôkaz 

o existencii práve 5 pravidelných 

mnohostenov. Obrázky sú prevzaté z 

http://www.km.fpv.ukf.sk/admin/upload

_pdf/20121108_145712__0.pdf 

 

http://www.km.fpv.ukf.sk/admin/upload_pdf/20121108_145712__0.pdf
http://www.km.fpv.ukf.sk/admin/upload_pdf/20121108_145712__0.pdf


    
   

 

       
 

Obr. 27: Pravidelný             Obr. 28: Pravidelný       Obr. 29: Pravidelný 

              štvorsten    šesťsten  - kocka                      osemsten 

 
 
 
 
 

                           
 

Obr. 30: Pravidelný dvanásťsten     Obr. 31: Pravidelný dvadsaťsten 
 

 
 
 
 

 
 

Obr. 32: Ďalšie modely pravidelných mnohostenov  



    
   

                                  

 

 

           

 

 

 

      

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Ukážky vlastných zložitejších origami modelov 

 



    
   

 
 

 

      Obr. 34: Záhybový vzor modulu kocky  

 

 

 

 

 

         
 

Obr. 35: Kocka „vodná bomba“       Obr. 36: Záhybový vzor „vodnej bomby“ 

- kocky z jedného papiera 

 http://www.mathematische-         

 basteleien.de/oricube.htm 



    
   

 

Obr. 37: Záhybový vzor škatuľky 

 

 

Obr. 38: Hotové škatuľky 



    
   

Príloha B – Tabuľky 

 

p-2 q-2 p q h v s Mnohosten Obrázok 

1 1 3 3 6 4 4 
pravidelný 

štvorsten 

 

1 2 3 4 12 6 8 
pravidelný 

osemsten 

 

2 1 4 3 12 8 6 
pravidelný 

šesťsten 

 

1 3 3 5 30 12 20 
pravidelný 

dvadsaťsten 

 

3 1 5 3 30 20 12 
pravidelný 

dvanásťsten 

 

 

 

Tab. 1: Riešenie diofantickej nerovnice -  dôkaz, že existuje práve päť pravidelných 

           mnohostenov 

          Obrázky prevzaté z http://www.volny.cz/zlaty.rez/diplomka4.html 

 

 

 

http://www.volny.cz/zlaty.rez/diplomka4.html


    
   

 
 

Tab. 2: Vlastnosti mnohostenov  
Spracovaná podľa  

http://www.sgo.cz/Stranky_predmetu/Mat/Studijni_literatura/Pravidelne_mnohosteny.pdf 

 
 

 

Označenie použité v tabuľkách: 

 

s počet stien telesa 

h počet hrán telesa 

v          počet vrcholov telesa 

 

hv=q počet hrán vychádzajúcich z   

            jedného vrcholu 

n=p počet strán jednej steny 

r polomer gule opísanej  

P povrch mnohostena 

V  objem mnohostena 

ρ polomer gule vpísanej  

a          dĺžka hrany mnohostena 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgo.cz/Stranky_predmetu/Mat/Studijni_literatura/Pravidelne_mnohosteny.pdf


    
   

Príloha C – Pracovné listy 

C1 - Základné prvky a vlastnosti trojuholníka 

Všetky nasledujúce geometrické úlohy budeme riešiť netradične pomocou vhodného skladania 

obyčajného hárku papiera. Ak sa dohodneme, že záhyb vytvorený zložením papiera predstavuje 

„priamku“ a priesečník dvoch záhybov je „bod“, môžeme všetky konštrukcie, bežne zostrojované 

pomocou pravítka a kružidla, realizovať pomocou záhybov na papieri. Začneme jednoduchými 

konštrukciami trojuholníka a skúmaním jeho vlastností. 

1. Pomocou záhybov na papieri vymodelujte trojuholníky. Potom si ich môžete aj vystrihnúť 

pretože ich budeme používať v ďalších úlohách .  

a) Skladaním papiera vymodelujte ľubovoľný trojuholník  

b) Skladaním papiera vymodelujte ostrouhlý trojuholník. 

c) Skladaním papiera vymodelujte pravouhlý trojuholník. 

d) Skladaním papiera vymodelujte tupouhlý trojuholník. 

 

2. Skúmajte aký je súčet všetkých vnútorných uhlov v trojuholníku. Sformulujte svoju 

hypotézu a pokúste sa ju prekladaním papiera dokázať. 

 

3. Pripomeňme si, základné význačné prvky v trojuholníku. 

Stredná priečka je spojnica stredov susedných strán trojuholníka 

Ťažnica je spojnica vrcholu trojuholníka a stredu protiľahlej strany. 

Výška je kolmica z vrcholu na protiľahlú stranu trojuholníka. 

Os strany je kolmica na stranu prechádzajúca jej stredom. 

Os uhla je priamka prechádzajúca vrcholom, ktorá rozdeľuje vnútorný uhol na dva zhodné 

uhly.  

a) Preložením vystrihnutých trojuholníkov nájdite stredy všetkých jeho strán. 

b) Zostrojte stredné priečky trojuholníka a skúmajte ich vlastnosti. 

c) Zostrojte ťažnica trojuholníka a skúmajte ich vlastnosti.  

d) Zostrojte výšky trojuholníka a skúmajte ich vlastnosti. 

e) Zostrojte osi strán a skúmajte ich vlastnosti. 

f) Zostrojte osi uhlov a skúmajte ich vlastnosti. 

 



    
   

Riešenia úloh z pracovného listu C1 

Ako ukážku uvedieme riešenie úlohy na zistenie alebo overenie vety o súčte vnútorných uhlov 

v trojuholníku. Troma jednoduchými skladmi v trojuholníku, ako vidno z nasledujúcich 

obrázkov, dokážeme všetky tri vnútorné uhly uložiť tak aby vytvorili priamy uhol a tým 

dokázať, že súčet vnútorných uhlov v trojuholníku je 180
○
. 

 

Na stránke http://www.numeracyworks.com/Site/Paper_Folding.html sú ukázané rôzne animácie 

prekladania papiera – výšky , ťažnice, osí strán.. 

Na nasledujúcich obrázkoch sú žiakmi vymodelované riešenia.  

             

           

        

http://www.numeracyworks.com/Site/Paper_Folding.html


    
   

C2 - PYTAGOROVA  VETA 

 

Pomocou techniky origami dokážeme Pytagorovu vetu.  

Zložíme štvorcový papier dvojakým spôsobom  tak, ako to ukazujú nasledujúce obrázky.  

 

 

 

 

Podľa prvého obrázku prehneme papier po uhlopriečke a potom jeden z cípov prehneme 

ľubovoľne tak, aby vzniknutá hrana bola rovnobežná so stranou trojuholníka. Druhý cíp 

prehneme kolmo k pôvodnej strane. Nakoniec si vytvoríme pomocnú hranu a celý papier 

roztvoríme do pôvodného štvorca.  

 

 
 

Druhý rovnako veľký štvorec papiera prehneme tak ako to ukazuje druhý obrázok –  vzniknuté 

štyri pravouhlé trojuholníky musia mať rovnako dlhé odvesny a, b ako boli pri predchádzajúcom 

skladaní. Po rovnakom prehnutí všetkých štyroch rohov, papier opäť roztvoríme do pôvodného 

štvorca. 

 

Skúmajte obidva výsledné rozložené štvorce a záhybové vzory na nich a pokúste sa 

dokázať Pytagorovu vetu. 

 

Návod – vyjadrite obsah obidvoch štvorcov pomocou obsahov trojuholníkov a štvorcov 

z ktorých sa skladajú. 



    
   

Riešenia úloh z pracovného listu C2 

    
 

Štvorec zložený prvým spôsobom sa skladá z dvoch štvorcov so stranami a a b a zo štyroch 

pravouhlých trojuholníkov s odvesnami a, b. Jeho obsah preto možno vyjadriť vzťahom: 

 

baba
ba

baS ..2
2

.
.4 2222   

 

Štvorec zložený druhým spôsobom sa skladá so štvorca so stranou c a štyroch pravouhlých 

trojuholníkov s odvesnami a, b. Jeho obsah preto možno vyjadriť vzťahom: 

bac
ba

cS ..2
2

.
.4 22   

Porovnaním oboch vyjadrení obsahov rovnakého štvorca dostávame  
222222 .2..2 cbaabcbaba   

A tým sme dokázali Pytagorovu vetu. 

 

 

Reálne zložené štvorce žiakmi na hodine seminára z matematiky oboma spôsobmi sú na 

nasledujúcom obrázku. 

  

 

 

Zdroje: 

Námet na tento pracovný list a obrázkový návod je spracovaný podľa:  

PUPÍK, Petr: Origami, seminárna práca. PF MU Brno. 2008 – str. 19. – 20 

 Dostupné z http://www.pupa.ic.cz/dokumenty/origami.pdf    [4. 1. 2013] 

http://www.pupa.ic.cz/dokumenty/origami.pdf
http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/096_mlynarcikova_mnohosteny.pdf%20%5b18


    
   

C3 - ZHODNÉ  ZOBRAZENIA 

 
Riešte klasické konštrukčné úlohy na zhodné zobrazenia bez pravítka a kružidla. Stačia vám listy bežného 

kancelárskeho papiera formátu A4 a riešenie modelujte len prekladaním papiera. 

 

 

Úloha 1:  

a) Daná je priamka o a bod X. Nájdite obraz bodu X v osovej súmernosti s osou o. 

b) Daný je bod S a bod X. Nájdite obraz bodu X v stredovej súmernosti so stredom S. 

c) Daný je vektor 


AB a bod X. Nájdite obraz bodu X v posunutí určenom vektorom 


AB . 

d) Daný je sú body S a X. Nájdite obraz bodu X v otočení so stredom S a uhlami otočenia 90
○
, -90

○
, 

45
○
,-45

○
. 

 

Úloha 2: 

Daný je trojuholník ABC a jeho vnútorný bom M. Zostrojte úsečku XY tak, že body X, Y ležia na hranici 

trojuholníka ABC a bod M je stredom úsečky XY. 

 

Úloha 3: 

Dané sú rôznobežné priamky p, q a body C, D. Zostrojte rovnobežník ABCD tak, aby bod A ležal na 

priamke p a bod B na priamke q. 

 

Úloha 4: 

Dané sú tri rôznobežné priamky p, q, r. Zostrojte rovnoramenný trojuholník ABC tak, aby bod A ležal na 

priamke p, bod B na priamke q a výška na základňu AB ležala na priamke r. 

 

Úloha 5: 

Daný je bod A a dve priamky p, q. Zostrojte štvorec ABCD tak, aby bod B ležal na priamke p a bod D na 

priamke q.  

 

Úloha 6: 

a) Daná je poloha biliardovej bule (bod A) a bod O na mantineli (priamka m) v ktorom sa má guľa 

odraziť od mantinelu. Vymodelujte skladaním papiera dráhu biliardovej gule. 

b) Dané sú polohy dvoch biliardových gulí (body A, B). Nájdite bod O na mantineli (daná priamka 

m) tak, aby sa biliardová guľa A odrazila od mantinelu v bode O a trafila guľu B. 

c) Daná je hracia biliardová plocha (obdĺžnik KLMN) a poloha dvoch biliardových gulí (body A,B). 

Nájdite dráhu biliardovej gule tak, aby po odraze od dvoch susedných mantinelov trafila guľu B. 

d) Daná je hracia biliardová plocha (obdĺžnik KLMN) a poloha dvoch biliardových gulí (body A,B). 

Nájdite dráhu biliardovej gule tak, aby po odraze od dvoch protiľahlých mantinelov trafila guľu 

B. 

e) Daná je hracia biliardová plocha (obdĺžnik KLMN) a poloha dvoch biliardových gulí (body A,B). 

Nájdite dráhu biliardovej gule tak, aby po odraze od troch  mantinelov trafila guľu B. 

f) Daná je hracia biliardová plocha (obdĺžnik KLMN) a poloha dvoch biliardových gulí (body A,B). 

Nájdite dráhu biliardovej gule tak, aby po odraze od štyroch  mantinelov trafila guľu B. 
 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

Riešenia úloh z pracovného listu C3 

Úloha 2 

 
 
Úloha 3 

     
 
Úloha 4 

 

 
 

 

 



    
   

Úloha 6a)     Úloha 6b) 

 

       
 

Úloha 6c) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

C4 - ZHODNÉ  A PODOBNÉ  TROJUHOLNÍKY 

 
Úloha 1: Štvorcový papier rozdeľte jedným preložením na dva zhodné trojuholníky. 

Úloha 2: Štvorcový papier rozdeľte dvoma skladmi na štyri zhodné trojuholníky. Viete to urobiť aj tak, 

aby vzniknuté trojuholníky neboli rovnoramenné? 

Úloha 3: Rozdeľte jedným skladom štvorcový papier na dva rôzne obdĺžniky a roztrhnite vo vzniknutom 

sklade papier na dva obdĺžnikové papiere. So spolužiakom v lavici tak získate dva rôzne obdĺžnikové 

papiere, ktoré použijete na riešenie tejto úlohy.  

Obdĺžnikový papier (nie štvorcový) ohnite tak ako ukazuje obrázok. 

 

 Rovnako ako v našom obrázku vyššie, mali by ste vidieť nejaké trojuholníky. Koľko ste ich 

našli? 

 Porovnajte trojuholníky EDC a FGC na papieri. Aké sú tieto trojuholníky? 

 Tvoj sused zložil iný obdĺžnik. Opýtaj sa svojho suseda, čo si všimol. 

Čo zistil tvoj sused o trojuholníkoch EDC a FGC? Porovnajte si spolu svoje trojuholníky. Čo ste 

zistili? 

 Tomáš si myslí, že  trojuholníky EDC a FGC sú zhodné, ale nevie to ukázať. Pomôžte Tomášovi 

dokázať zhodnosť týchto trojuholníkov. Spomeňte si, že o zhodnosti dvoch útvarov sa môžeme 

presvedčiť tak, že sa po vhodnom preložení kryjú. 

 Pozrite sa na trojuholník ECF na našom obrázku. Čo je zvláštne na tomto trojuholníku? 

Porovnajte si riešenie tejto úlohy so svojim susedom. Čo ste zistili? 

  



    
   

Úloha 4: Kristína je majiteľkou začínajúcej malej firmy na výrobu a 

predaj geometrických materiálov. Chce sa s vami poradiť o novom produkte – papieri na skladanie 

rovnoramenných trojuholníkov. Povie vám: "Chcem predať papier, ktorý vytvára 2 rovnoramenné 

trojuholníky, ktoré sú navzájom zhodné. To znamená, že keď preložíš papier tak, že bod A sa dostane do 

bodu C, trojuholníky EDC a FGC by mali byť nielen zhodné ale aj  rovnoramenné. Nie všetky 

obdĺžnikové papiere sú na to vhodné, preto potrebujem vašu 

pomoc. Pomôžte mi nájsť 3 rôzne veľkosti obdĺžnikového papiera, ktoré budú vytvárať páry 

navzájom zhodných rovnoramenných trojuholníkov." 

Vašou úlohou je teda  nájsť 3 rôzne veľkosti obdĺžnikov, ktoré splnia Kristínine podmienky, čiže sa budú 

dať preložiť tak ako to ukazuje nasledujúci obrázok. 

  

Konkrétne uveďte: 

 rozmery troch obdĺžnikov vyhovujúcich Kristíniným požiadavkám  

 zdôvodnenie, že pre každý formát obdĺžnikového papiera sú trojuholníky EDC a FGC zhodné 

 ako ste zistil, že 3 formáty papiera vyhovujú podmienke, aby trojuholníky EDC a FGC boli aj 

rovnoramenné 

  2 dôležité veci, ktoré ste objavili pri svojom skúmaní 

 

Úloha 5: Po čase chcela Kristína rozšíriť svoj sortiment papierov o taký rozmer, aby sa celý obdĺžnikový 

papier dal rovnakým prekladaním rozdeliť na 6 zhodných pravouhlých trojuholníkov, t. j. každý z 

rovnoramenných trojuholníkov EFC a EFA sa dá rozdeliť na dva rovnaké pravouhlé trojuholníky zhodné 

s trojuholníkom EDC. Pomôžte Kristíne nájsť tri vhodné formáty papiera vyhovujúce tejto novej 

podmienke. (Poznámka: trojuholník EDC a všetky trojuholníky s ním zhodné už nebudú rovnoramenné) 

Obrázok si načrtnite sami. 



    
   

Riešenia úloh z pracovného listu C4 

Úloha 4: 

 

Označme  

xCFEAEC

bCBDA

aGFCGABDC







 
  aaaaxab

axxaaEDC

.41,221.2.

2.: 222




 

Vyhovujúce formáty sú napríklad: 12,3 cm x 29,7 cm, 8,7 cm x 21 cm , 3,7 cm x 9 cm. 

Úloha 5: 

      A                             B 

 

                                       F 

                       S 

  E                                                                    
  aababaADC .73,1.32:

222 
 

      

        D                              C 

Vyhovujúce formáty sú napríklad: 17,2 cm x 29,7 cm, 12,1 cm x 21 cm , 5,2 cm x 9 cm. 

 

 

xCFEAED

bCBDA

aASCSABDC









    
   

 

Poskladané obdĺžniky zodpovedajú postupne situácii z úloh 3, 4 a 5. 

 

Zdroje: 

Námet na tento pracovný list a niektoré obrázky sú prevzaté z:  

2008 by Education Development Center, Inc. from The Fostering Geometric Thinking Toolkit. 

Portsmouth, NH: Heinemann 

Dostupné z 

http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=826245&folderId=276622&name=DLFE-

18407.pdf 

Sú tam aj ukážky žiakmi vypracovaných pracovných listov -  v angličtine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=826245&folderId=276622&name=DLFE-18407.pdf
http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=826245&folderId=276622&name=DLFE-18407.pdf


    
   

C5 - ZLATÝ REZ 

 

 
Papier tvaru štvorca so stranou AB  poskladajte podľa nasledujúceho návodu: 

 štvorec prehnite na polovicu a  rozlož te ,  čím získa te bod D  

 papier prehnite po uhlopriečke BD horného obdĺžnika   

 prehnite vrchol C´  na úsečku BD  dostanete bod C   

 stranu AB  prehnite na úsečku BD ,  čím sa vám bod A  dostane na ňu  

 

 
 

Bod C, ktorý ste získali delí úsečku AB v  tzv. zlatom reze.   

Odmerajte dĺžky úsečiek AB, AC, BC a  vypočítajte pomery │BC│:│AC│ 

a │AB│:│BC│.  

Vyšli  vám obidva pomery približne 1,6 ?  

Pokúste sa dokázať, že obidva pomery sú rovnaké a  presne rovné číslu 
2

51
  

Zhrnutie:  

Zlatý rez vznikne rozdelením úsečky na dve časti tak, že pomer väčšej časti k menšej sa rovná 

pomeru celej úsečky k väčšej časti. Hodnota tohto pomeru je rovná iracionálnemu číslu 

2

51
 ,  ktorého približná hodnota je 1,618 . Zlatý rez sa v umení považuje za ideálny 

pomer medzi rôznymi dĺžkami. Tento pomer sa dá nájsť v rôznych umeleckých dielach ale aj 

v prírode či v proporciách ľudského tela.  

 



    
   

5
22

2

2 aa
aDB

aAB













Riešenia úloh z pracovného listu C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

KAPALA Vladimír: Zlatý rez. Rigorózna práca. PF KU Ružomberok. 2005 – str. +4 

Dostupné z http://vladimirkapala.wz.cz/paeddrwork.doc 

 

 

 

 

 

 

   53
2

15
2


aa

aBCABAC
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22

5
2

´ 
aaa

DCDBBC

618,1
2
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4

522
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.
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15
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618,1
2

51
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2

2

15

1
















 

BC

AB

http://vladimirkapala.wz.cz/paeddrwork.doc


    
   

C6 - ROZDELENIE ŠTVORCA NA ROVNAKÉ ČASTI. 

 

Rozdelenie štvorcového papiera na rovnaké časti je potrebné pri skladaní zložitejších modelov 

origami. Rozdelenie papiera na polovice, štvrtiny, osminy, šestnástiny atď. je pomerne 

jednoduché: stačí použiť okraje papiera  a zložiť list v polovici, potom pokračovať a zložiť každú 

časť na polovicu, a takto pokračovať ďalej. Jednoducho vieme rozdeliť papier aj na ľubovoľný 

párny počet rovnakých častí. 

Avšak, delenie papiera na tretiny, pätiny, sedminy  atď. môže byť náročné. Existuje mnoho 

spôsobov, ako rozdeliť list papiera, niektoré metódy sú jednoduchšie, iné zložitejšie. Uvedieme 

preto niekoľko návodov ako to urobiť.  Vašou úlohou je matematicky dokázať, že uvedeným 

postupom dosiahneme potrebné rozdelenie papiera.  

 

ROZDELENIE ŠTVORCA NA TRETINY 

Papier tvaru štvorca skladajte podľa nasledujúceho návodu. Záhyby vykonávajte v takom poradí 

ako udávajú indexy pri označení záhybov I1, I2, I3, I4. 

 

  

Dokážte, že štvorec ABCD sa záhybom l4 rozdelil na dve tretiny a jednu tretinu, t. j. že 

ACCP
3

1
 . 

                    
 
Doplňte záhyb I5 tak, aby bol štvorec rozdelený na tri zhodné obdĺžniky. 

 

Pokúste sa uvedený postup zovšeobecniť na delenie štvorca na ľubovoľný nepárny počet 

častí. 

 

Návody na delenie papiera na tretiny nájdete v nasledujúcich obrázkových návodoch a videách. 

http://www.origami-resource-center.com/divide-paper-into-thirds.html 

http://www.youtube.com/watch?v=fCnse5IrYJc 

http://www.youtube.com/watch?v=50dmQbxfyBs 

http://www.youtube.com/watch?v=07uKsmizwBY 

http://www.youtube.com/watch?v=XcqmgZ-mOFc  - dôkaz metódou analytickej geometrie 

http://www.origami-resource-center.com/divide-paper-into-thirds.html
http://www.youtube.com/watch?v=fCnse5IrYJc
http://www.youtube.com/watch?v=50dmQbxfyBs
http://www.youtube.com/watch?v=07uKsmizwBY
http://www.youtube.com/watch?v=XcqmgZ-mOFc


    
   

ROZDELENIE ŠTVORCA NA PÄTINY 

Papier tvaru štvorca skladajte podľa nasledujúceho návodu. 

 

 
Dokážte, že týmto skladaním rozdelíme papier na pätiny. (Podobne ako pri 

predchádzajúcom dôkaze si označte body v záhybovom vzore)  

 

 

Návody na delenie papiera na pätiny nájdete v nasledujúcich obrázkových návodoch a videách. 

http://www.papercrane.org/downloads/fifths.pdf - diagramy použité v obrázkoch návodu 

http://www.youtube.com/watch?v=Hz_4XaUU5jo 

http://www.youtube.com/watch?v=fYH47oPCwbI 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYCg3ztwIGQ 

 

 

Existuje pomerne jednoduchá univerzálna metóda pre delenie papiera na ľubovoľný počet 

rovnakých častí. Táto metóda si vyžaduje druhý list papiera s riadkami, ktorý slúži ako šablóna. 

 

            
 

Obrázky prevzaté z: http://www.origami-resource-center.com/dividing-paper.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.papercrane.org/downloads/fifths.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Hz_4XaUU5jo
http://www.youtube.com/watch?v=fYH47oPCwbI
http://www.youtube.com/watch?v=ZYCg3ztwIGQ
http://www.origami-resource-center.com/dividing-paper.html


    
   

Riešenia úloh z pracovného listu C6 

Rozdelenie štvorca na tretiny: 

Dokážeme, že štvorec ABCD sa záhybom l4 rozdelil na dve tretiny a jednu tretinu. 

 

Pri dôkaze využijeme podobnosť trojuholníkov a zhodnosť strán 

pôvodného štvorca, z čoho vyplýva, že trojuholník ACF je 

rovnoramenný t. j. │AC│=│CF│. 

ACAPACCPCPPA
CPPPCPPBCE

PAPPPPAACF

3

2

3

1
.2

.2











 

Rozdelenie štvorca na pätiny:  

  

Označme │AB│=1, potom │AB`│=1 ,│AN│=│BM│= 

│B`M│=0,5 . 

Trojuholník RB`M  je pravouhlý, preto podľa 

Euklidovej vety o odvesne platí 

4

1
..

2
 QMMRQMMRMB  

4

1
. 


 MQAR

BM

MQ

AR

AN
BMQANR

 

 

Z predchádzajúcich dvoch vzťahov vyplýva, že │MR│=│AR│, t. j. trojuholník ARM je 

rovnoramenný, teda päta kolmice S z vrcholu R je stredom základne AM.  

8

5

4

5

2

1
1

.2
15,0

2

22

2



























RMAR

AM

ARAM
AMAR

AM

AM

AB

AR

AS
ABMASR

 

5

2

8

5
4

1

.

2

2
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QMQMMRMB  



    
   

Príloha D – Návody na poskladanie mnohostenov 

D1 -  PRAVIDELNÝ ŠTVORSTEN  

(TETRAÉDER, TETRAHEDRON) 
 

Fotografie z webových stránok   Fotografie vlastných modelov 

       

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-

Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES 

 

 

Obrázkový návod  - obrázky vystrihnuté z video návodu  na  

http://www.youtube.com/watch?v=RV75XWXHUYw  (4.1.2013) 

 

Na poskladanie tohto štvorstena potrebujeme  2 rovnaké tvaru štvorca. 

 

   

 

 

 

 

1. Zoberieme si presný štvorcový 

papier, ktorý zložíme na polovicu 

zvisle. 

 

2. Ľavý spodný roh zložíme 

k stredovej čiare, a to tak, aby sme 

pravý dolný roh rozdelili na 

polovicu. 

 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.youtube.com/watch?v=RV75XWXHUYw


    
   

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

3. Pravý spodný roh tiež zohneme 

k stredovej čiare. Objavia sa nám 2 

rovnaké trojuholníky. 

 

4. Pravý horný roh skladáme 

pozdĺž jedného trojuholníka. 

 

5. To sté urobíme s ľavým horným 

rohom. 

 

6. Celý diel si rozložíme. 

 

7. Pravý horný a ľavý dolný roh 

zložíme dovnútra. Ľavý roh je 

navrchu. 

 

8. Potom si vezmeme celý ľavý 

roh a priložíme ho k poslednej 

šikmej čiare. 



    
   

 

   

 

 

 

  

 

Diagram 

 

11. Takto si spravíme aj druhý 

diel. 

9. Papier otočíme. Vytŕčajúci koniec 

vložíme pod vrchnú časť presne k čiare, 

ktorá je vo vnútri. Vezmeme pravý 

dolný roh a zložíme ho k čiare. 

10. Papier rozložíme. 

12. Výsledný štvorsten. 



    
   

 

(Diagram prevzatý z publikácie Miyuki Kawamura: Polyhedron origami for beginners,str. 32-33 

– dostupné z http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-

Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES)  

  

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES


    
   

D2 -  PRAVIDELNÝ ŠESŤSTEN - KOCKA 

(HEXAÉDER, CUBE) 

 
 

Obrázkový návod 

 

                                   

prevzaté z  http://zlatna-djeca.blogspot.com/2011/08/origami-kocka.html 

 

Diagram 

 

 

http://zlatna-djeca.blogspot.com/2011/08/origami-kocka.html


    
   

 

 

(Diagram prevzatý z publikácie Miyuki Kawamura: Polyhedron origami for beginners,str. 34-35 

– dostupné z http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-

Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES)  

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES


    
   

 

KOCKA SO VZOROM 

Fotografia z webových stránok   Fotografia vlastného modelu 

       

http://origamimaniacs.blogspot.sk/2012_02_01_archive.html 

Obrázkový návod 

- obrázky vystrihnuté z video návodu  na  http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg , 

http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc  (4.1.2013) 

Na poskladanie tohto šesťstena potrebujeme 6 presných papierov tvaru štvorca. 

    

 

 

  

 

1. Papier zložíme najprv po jednej 

a potom po druhej uhlopriečke. 

2. Horný a spodný cíp zložíme ku stredu  

( k bodu, kde sa preťali uhlopriečky). 
 

3. Otočíme papier. Hornú a spodnú 

časť opäť zložíme ku stredovej 

čiare. 

 

4. Zahneme pravý a ľavý roh. 

 

http://origamimaniacs.blogspot.sk/2012_02_01_archive.html
http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg
http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc


    
   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

     

  

 

 

    

 

5. Otočíme diel. 

 

6. Horný a dolný cíp zložíme ku 

stredovej čiare. Cípy otvoríme 

a diel otočíme. 

7. Celý cíp vyhneme hore a vrchnú 

časť zohneme smerom dole a cíp 

vrátime do pôvodnej polohy. To isté 

zopakujeme na protiľahlom cípe. 

 

8. Pravú a ľavú stranu ohneme 

pozdĺž záhybov. 

 

11. Pravý diel  preklopíme na ľavú 

stranu a ľavý diel preklopíme na pravú 

stranu. Tento postup opakujeme 5-krát. 

 

12. Zoberieme prvé 3 diely 

a pozakladáme ich jeden do druhého, 

a to tak, že cípy sú na vonkajšej strane. 

 

 

9. Hornú a dolnú časť pootvoríme 

a založíme do nich tieto 2 bočné 

časti. 

 

10. Otočíme diel. spravíme 2 

zvislé, rovnobežné záhyby. 

 



    
   

  

 

 

Diagram pre trochu inú vzorovanú kocku (Daisy Cube) 

(http://www.origamee.net/diagrams/cubes/meecube3.html 

 

13. Prvé 3 založené diely. 14. Takto vyzerá zložená kocka. 

http://www.origamee.net/diagrams/cubes/meecube3.html


    
   

Diagram na kocku z jedného papiera – tzv „VODNÁ  BOMBA“ 

Prevzaté z http://www.origami.cz/Bin/bwaterbomb.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.origami.cz/Bin/bwaterbomb.gif


    
   

D3 -  PRAVIDELNÝ OSEMSTEN 

(OCTAÉDER, OCTAHEDRON) 
 

Fotografie z webových stránok   Fotografie vlastných modelov 

     

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-

Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES 

 

Obrázkový návod  - obrázky vystrihnuté z video návodu  na  

http://www.youtube.com/watch?v=DUeLskOEWKY (4.1.2013) 

 

Na poskladanie pravidelného osemstena budeme potrebovať 4 papiere tvaru štvorca. 

      

 

 

 

1. Štvorec zložíme    na 

polovicu. 

2. Ľavý spodný roh 

zložíme k stredovej 

čiare, a to tak, aby sme 

pravý dolný roh rozdelili 

na polovicu. 

3. Pravý spodný roh tiež 

zohneme k stredovej čiare. 

Objavia sa nám 2 rovnaké 

trojuholníky. 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.youtube.com/watch?v=DUeLskOEWKY


    
   

     

 

 

         

 

 

 

        

 

 

   

  

 

5. To sté urobíme 

s ľavým horným rohom. 

4. Pravý horný roh skladáme 

pozdĺž jedného trojuholníka. 

6. Celý diel si 

rozložíme. 

7. Pravý horný a ľavý dolný roh 

zložíme dovnútra. 

8. Vrchnú časť dielu 

ohneme podľa 

okraja. 

9. Ľavú čať zohneme ku okraju. 

10. Celú pravú časť 

zložíme k okraju, 

ktorý sme získali 

v bode č. 9.  

11. Roztvoríme diel a 

rovnaným spôsobom 

poskládáme ďalšie 3 diely. 

12. postupne 

zakladáme jednotlivé 

diely do seba. 

13. Výsledkom je osemsten. 



    
   

Diagram 

 

(Diagram prevzatý z publikácie Miyuki Kawamura: Polyhedron origami for beginners,str. 32-33 

– dostupné z http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-

Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES)  

 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES


    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

D4 -  PRAVIDELNÝ DVANÁSŤSTEN  

(DODECAÉDER, DODECAHEDRON) 
 

 

Fotografia z webových stránok   Fotografia vlastného modelu 

        

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-

Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES 

Obrázkový návod - obrázky vystrihnuté z video návodu  na  

http://www.youtube.com/watch?v=rrnCIoWyBtU (17. 1. 2013) 

 

                          

     

 

       

 

 

1. Zoberieme si papier 

v tvare obdĺžnika. 

2. Zohneme ho zvisle aj 

vodorovne. 

 

3. Zoberieme si horný 

a dolný roh a zohneme ich 

k stredu. 

 

4. To isté urobíme aj so 

zvyšnými rohmi. 

      

 

5. Diel zohneme ho na polovicu. 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.youtube.com/watch?v=rrnCIoWyBtU


    
   

 

                 

   

 

 

                 

   

 

 

 

 

 

 

6. Zohneme ho tak, aby sme mali 

v strede čiaru. 

 

7. Vrchol P1 prenesieme tak, že 

nám vznikne vrchol P2  a čiary, 

ktoré nám vznikli sa pretínajú. 

8. Tam, kde sa nám čiary na 

predchádzajúcom obrázku 

pretínajú zohneme vrchol P1, aby 

sme si vytvorili pomocnú čiaru. 

 

9. Ako vidíme na 

predchádzajúcom obrázku 

k pomocnej čiare zohneme tie 

bočné časti. 

10. Vznikne nám päťuholník 

(svetlomodrý útvar) a biele časti 

slúžia na zakladanie. Takto si 

vytvoríme 12 dielov. 



    
   

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

11. a 12. Takýmto spôsobom zakladáme jednotlivé diely. 

13. Takto si spravíme štyri trojice. 

 

14. Jednotlivé časti budeme 

postupne zakladať. 

 

15. Zakladáme ich okolo spodného 

päťuholníka. 

 

16. Nakoniec poslednú časť  a celé 

teleso ešte poriadne pozakladáme. 



    
   

Diagram na dvanásťsten – moduly so štvorcového papiera 

(Diagram prevzatý z publikácie Miyuki Kawamura: Polyhedron origami for beginners,str.38-39 

dostupné z http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-

Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES )  

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES


    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

PRAVIDELNÝ DVANÁSŤSTEN   

Z  PRÚŽKOVANÝCH  DIELOV  SONOBE 

 
Fotografie z webových stránok              Fotografia vlastného  modelu 

 

     
 
http://ancasoltuz-origami.blogspot.sk/2010/05/jasmine-dodecahedron.html 
http://mathcraft.wonderhowto.com/inspiration/math-craft-inspiration-week-intricate-sonobe-art-
meenakshi-mukerji-0131686/ 

 

Obrázkový návod – spracovaný podľa návodu na http://mathcraft.wonderhowto.com/how-

to/make-sonobe-jasmine-dodecahedron-0131687/ 

 

             
 

na tretiny 

 

 

  

 

 

                                                      

Rozdelíme papier dvoma záhybmi na tretiny. 

Ďalej preložíme okraj do záhybu, ktorý sme práve vytvorili, a potom rozložíme. 

Opakujeme na druhom konci.  

Zložíme každú hranu do vnútra. Tentoraz nerozkladáme. Opakujeme na druhej  strane.  

Ohneme papier farebnými pruhmi k sebe. 

 

 

 

 

 

1.  

 

Teraz potrebujeme naznačenými 

skladmi vytvoriť  108
○
  uhly. 

Vyšrafovaná plocha je presne 

polovica pravidelného päťuholníka, 

ktorý bude tvoriť jednu stenu. 

 

 

 

 

 

http://ancasoltuz-origami.blogspot.sk/2010/05/jasmine-dodecahedron.html
http://mathcraft.wonderhowto.com/inspiration/math-craft-inspiration-week-intricate-sonobe-art-meenakshi-mukerji-0131686/
http://mathcraft.wonderhowto.com/inspiration/math-craft-inspiration-week-intricate-sonobe-art-meenakshi-mukerji-0131686/
http://mathcraft.wonderhowto.com/how-to/make-sonobe-jasmine-dodecahedron-0131687/
http://mathcraft.wonderhowto.com/how-to/make-sonobe-jasmine-dodecahedron-0131687/


    
   

Existuje aj spôsob  ako vytvoriť tieto uhly iba pomocou techniky origami, ale je to dosť 

komplikované a navyše na skladaných moduloch by vzniklo mnoho pomocných nepotrebných 

skladov. Naznačené sklady preto urobíme jednoduchšie a rýchlejšie – výpočtom a meraním 

potrebných vzdialeností │AE│,│AF│ ako naznačuje nasledujúci obrázok a výpočet. 

 

 

Označme: 

 s - šírka poskladaného modulu t. j. tretina strany štvorca, z ktorého    sme modul poskladali.  

x  – dĺžka stranu pravidelného päťuholníka 

α – veľkosť vnútorného uhla pravidelného päťuholníka 

 

V obrázku : 

2

3

x
DHEB

xGHFGEF

sBCAD

sFJDCAB









 








72108180

54
2

108

108







CHGAEF

FGJ

FGHEFGBEF 

 





54sin
54sin:

s
x

x

s
FJG    

2

x
sdCGAE   

 72sin.72sin.72sin: xEFhCGAF
EF

AF
AEF   

 

t. j. ak napr. skladáme modul zo štvorca so stranou 7,5 cm, s=2,5 cm, x=3,1 cm, d=0,95 cm, 

h=2,94 cm. 

 

 



    
   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

Po odmeraní vzdialeností d, h 

urobíme sklady EF a GH a potom 

sklad  FG. Takto poskladáme 30 

modulov. 

 

 

 

Moduly spájame takto. 

 

 

 

Päť spojených modulov vytvorí 

jednu stenu. 

 

 

 

Tri spojené moduly. 

 

 

 

Takto vyzerá hotový pravidelný 

dvanásťsten 

 

 

 



    
   

D5 -  PRAVIDELNÝ DVADSAŤSTEN 

(ICOSAÉDER, ICOSAHEDRON) 
 

Fotografie z webových stránok    

            

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-

Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES 

http://origamimaniacs.blogspot.sk/2011/11/origami-icoshedron.html 

 

Fotografie vlastných  modelov  

                      

Obrázkový návod - obrázky vystrihnuté z video návodu  na  

http://www.youtube.com/watch?v=H7qE_Tc8e4g&feature=player_embedded 

           

 

 

1. Vezmeme si papier tvaru 

štvorca, ktorý si rozdelíme na 

polovicu. 

 

2. Budeme potrebovať  30 

takýchto obdĺžnikov. 

3. Preložíme  ho na 

polovicu. 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://origamimaniacs.blogspot.sk/2011/11/origami-icoshedron.html
http://www.youtube.com/watch?v=H7qE_Tc8e4g&feature=player_embedded


    
   

     

   

 

   

 

 

   

 

 

    

 

4. A ešte raz na polovicu. 

 

5. Zoberieme vrchnú časť 

a zohneme ju nahor, aby 

vznikol trojuholník. 

6. Vezmeme ten trojuholník 

a zohneme ho nahor presne 

k vrchnej čiare.  

 

7. Zopakujeme to na druhej strane. 

 

8. Pravú stranu zohneme tak, že trojuholník 

dáme na polovicu zopakujem to aj na druhej 

strane. 

9. Vytŕčajúce časti zahneme. 

10. Budeme potrebovať 30 

takýchto dielov. 

11. Môžeme použiť tri rozdielne farby. 

 

12. Takto ich začneme postupne po 

jednom do seba zakladať. 

 



    
   

   

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

13. Dáme do kopy 5 dielov 

a vytvoríme cíp. 

14. Hore medzi žltý a červený diel 

doplníme jeden a vytvoríme 

trojuholník. 

15. A to urobíme okolo celého cípu. 16. To isté urobíme na opačnej strane 

spojíme 5 dielov. 

17. Takisto doplníme diely okolo 

cípu a všetky diely založíme. 
18. Takto vyzerá poskladaný 20-sten. 



    
   

Diagram na jednoduchší dvadsaťsten 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-

Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES -str. 40  -42 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES


    
   

 



    
   

D6 - HVIEZDICOVÉ MNOHOSTENY Z DIELOV SONOBE 

 
Fotografie z webových stránok 
 

     
http://ancasoltuz-origami.blogspot.com/2010/03/triambic-icosahedron-with-sonobe-units.html 

http://nuwen.net/poly.html 

http://goorigami.com/modular-origami/geranium-kusudama/2341 

 

 

Fotografie vlastných modelov 

 

         
 

Návod na skladanie jedného modulu  
http://nuwen.net/poly.html 

 

 

Video návody 
http://www.youtube.com/watch?v=sQ8UGAxA064&feature=related 

skladanie jedného modulu, ukážky telies 

http://www.youtube.com/watch?v=7E1UR3Mt72g&feature=related 

skladanie jedného modulu z papiera z rôznofarebnými stranami, ukážky telies 

http://www.youtube.com/watch?v=r1anoTV9Htc&feature=mfu_in_order&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=Brix0lKbC6A&feature=related 

teleso z 30 dielov - Triambic Icosahedron 
http://www.youtube.com/watch?v=P9yLyT9C5bA&feature=related 

teleso z 12 dielov 

 

 

 

http://ancasoltuz-origami.blogspot.com/2010/03/triambic-icosahedron-with-sonobe-units.html
http://nuwen.net/poly.html
http://goorigami.com/modular-origami/geranium-kusudama/2341
http://nuwen.net/poly.html
http://www.youtube.com/watch?v=sQ8UGAxA064&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7E1UR3Mt72g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r1anoTV9Htc&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Brix0lKbC6A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P9yLyT9C5bA&feature=related


    
   

Obrázkový návod 
http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/096_mlynarcikova_mnohosteny.pdf 

 

 

 

http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/096_mlynarcikova_mnohosteny.pdf


    
   

 

 

 

 



    
   

 

 



    
   

D7 – ROMBICUBOCTAHEDRON, ROMBOKUBOOKTAÉDER 

Fotografie z webových stránok 

 

     

http://www.flickr.com/photos/time0_zz/8252200170/sizes/z/in/photostream/ - obrázok 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQFrOr12v6o –video návod 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cy3h0HUBRl4  –video návod 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kSMCNl6Rp1A –video návod – 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=Z8bCXcZIunU –video návod – 2. časť 

 

Fotografie vlastných modelov 

 

   
 

 

 

   
 

 

http://www.flickr.com/photos/time0_zz/8252200170/sizes/z/in/photostream/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQFrOr12v6o
http://www.youtube.com/watch?v=cy3h0HUBRl4
http://www.youtube.com/watch?v=kSMCNl6Rp1A
http://www.youtube.com/watch?v=Z8bCXcZIunU%20–video


    
   

Obrázkový návod na skladanie – model 1 

Obrázky vystrihnuté z video návodu na  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQFrOr12v6o –video návod 

 

                

      

 

 

  

      

 

     

  

   

 

      

1. Vezmeme si štvorčekový papier 

a prehneme ho po oboch 

uhlopriečkach. 

2. Vezmeme 2 rohy, ktoré sú oproti 

sebe a prehneme ich ku stredu. 

3. Dielik otočíme na opačnú stranu a k 

stredovej čiare prehneme bočné časti. 

4. Dielik si preložíme na polovicu 

a bočné trojuholníky prehneme do 

vnútra, aby sme vytvorili obdĺžnik. 

5. Vyčnievajúci trojuholník 

zložíme na polovicu a priložíme 

ho ku stredovej čiare obdĺžnika.  

6.  Vezmeme si roh obdĺžnika 

prehneme ho ku stredovek čiare. 

Týchto dielov potrebujeme 24. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQFrOr12v6o


    
   

   

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vezmeme si dva dieliky a vložíme 

ich do seba tak, že dielik so zahnutým 

rohom do dielika so zahnutým 

trojuholníkom. 

8. Dieliky otočíme na druhú stranu 

a roztvoríme a vrchol modrého dieliku 

preložíme na zelený. 

 9. Ďalej to prehneme ešte raz 

a prekryjeme celú zelenú časť. 

10. To isté urobíme ja na opačnej 

strane.  



    
   

Príloha E: Odkazy na webové stránky 
 

E1: Metodické materiály  

 

KUPKOVÁ, Adela: Matematika a origami, bakalárska práca. Dostupné z 

http://akupkova.ideaz.sk/ 

- Využitie origami v praxi 

- Konštrukcia paraboly skladaním papiera , simulácia v GeoGebre, riešenie kvadratickej 

rovnice 

- Riešenie kubickej rovnice ohýbaním papiera 

- Delenie úsečky na časti 

 

KUPKOVÁ, Adela: Workshopová metóda a origami vo vyučovaní matematiky, diplomová 

práca. Dostupné z http://akupkova.ideaz.sk/ 

- Ak vieme dobre poskladať papier, vieme dobre poskladať i mnohé iné veci, alebo prínos 

origami pre prax 

- Pytagorova veta 

- Množina vrcholov daných uhlov zostrojených nad danou úsečkou 

- Postupnosti a rady 

 

PUPÍK, Petr: Origami, seminárna práca. Dostupné z 

http://www.pupa.ic.cz/dokumenty/origami.pdf  

- Dotyčnica k parabole, dotyčnica k dvom parabolám 

- Kubická rovnica 

- Trisekcia uhla, zdvojenie kocky 

- Pytagorova veta 

- Platonske a Archimedovské telesa 

- Fraktály 

 

SÝKORA, Václav - ROUBÍČEK, Filip - PŘIBYL, Jiří: Geometrické modelování jako příležitost 

k aktivnímu učení. Studijní materiály k projektu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP č. 

projektu: CZ.04.3.07/3.1.01.1/0137. JČMF 2006. Dostupné z  

http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/FileDownload.aspx?FileID=101 

- Geometria prekladaného papiera – didaktické úvahy (str. 5 – 6) 

- Trojuholník v geometrii prekladaného papiera – konkrétne úlohy  (str. 6 – 8) 

http://akupkova.ideaz.sk/
http://akupkova.ideaz.sk/
http://www.pupa.ic.cz/dokumenty/origami.pdf
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/FileDownload.aspx?FileID=101


    
   

KAWAMURA, Miyuiky: Polyhedron origami for beginners. NIHON VOGUE CO., LTD. 2001. 

Dostupné z http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-

Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES 

- Diagramy origami na rôzne mnohosteny 

 

VALLO, Dušan a kol. : Geometria telies ... všeobecne a pútavo. FPV UKF v Nitre, 2012. ISBN 

978-80-558-0106-3. Dostupné z 

http://www.km.fpv.ukf.sk/admin/upload_pdf/20121108_145712__0.pdf 

- Vlastnosti mnohostenov – veľa stereometrických obrázkov a výpočtov 

- Dôkaz, že existuje práve 5 pravidelných mnohostenov 

 

CHMELÍKOVÁ, Vlasta – MORAVEC, Luboš: Pravidelné mnohostěny. MFF UK. 2007 

Dostupné z http://ebookbrowse.com/pravidelne-mnohosteny-pdf-d219153700  

http://www.sgo.cz/Stranky_predmetu/Mat/Studijni_literatura/Pravidelne_mnohosteny.pdf 

- Všetko o pravidelných mnohostenoch – určené pre vyučovanie stereometrie na SŠ 

(objemy, povrchy, odchýlky stien a uhlopriečok, polomery vpísanej a opísanej gule, ...) 

 

ROW, Sudarom: Geometric Exercises in Paper Folding. Madaras. 1893. Dostupné z 

http://ia600201.us.archive.org/9/items/tsundararowsgeo00rowrich/tsundararowsgeo00rowrich.pd

f 

- Asi prvá kniha o využití origami pri vyučovaní 

- Mnoho cvičení z geometrie, veľa obrázkov s reálne poskladanými papiermi 

 

2008 by Education Development Center, Inc. from The Fostering Geometric Thinking Toolkit. 

Portsmouth, NH: Heinemann  

Dostupné z 

http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=826245&folderId=276622&name=DLFE-

18407.pdf  

- Pracovné listy o trojuholníkoch 

- Ukážky žiakmi vypracovaných pracovných listov - v angličtine. 

 

http://www.numeracyworks.com/Site/Paper_Folding.html 

- Animácie skladania papiera – 13 krátkych videí 

 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.km.fpv.ukf.sk/admin/upload_pdf/20121108_145712__0.pdf
http://ebookbrowse.com/pravidelne-mnohosteny-pdf-d219153700
http://www.sgo.cz/Stranky_predmetu/Mat/Studijni_literatura/Pravidelne_mnohosteny.pdf
http://ia600201.us.archive.org/9/items/tsundararowsgeo00rowrich/tsundararowsgeo00rowrich.pdf
http://ia600201.us.archive.org/9/items/tsundararowsgeo00rowrich/tsundararowsgeo00rowrich.pdf
http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=826245&folderId=276622&name=DLFE-18407.pdf
http://hep.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=826245&folderId=276622&name=DLFE-18407.pdf
http://www.numeracyworks.com/Site/Paper_Folding.html


    
   

LANG, Robert : The math and magic of origami, Flapping Birds and Space Telescopes. 

Prednáška 2008. Dostupné z 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/robert_lang_folds_way_new_origami.html  

www.ted.com/talks/lang/sk/robert_lang_folds_way_new_origami.html     

- Video nahrávka prednášky o využití origami v rôznych oblastiach vedy a techniky 

 

TOM HULL ON EDUCATION WITH ORIGAMI 

http://www.youtube.com/watch?v=aJ7OUaQEbOk  - 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=0efAq4gOwVI – 2. časť 

- Video nahrávka prednášky o využití origami vo vyučovaní 

 

MATH ENCOUNTERS - THE GEOMETRY OF ORIGAMI -- ERIK DEMAINE (FULL 

WORKSHOP)  http://www.youtube.com/watch?v=DHVjPxZLviA 

- Video nahrávka z workshopu  

 

MATH ENCOUNTERS - THE GEOMETRY OF ORIGAMI -- ERIK DEMAINE 

http://www.youtube.com/watch?v=oUnNkHGXefA – 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=2CDQFvDAZCw – 2. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=HqYiysiNAsk – 3. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=864SK_iMeyQ – 4. časť 

- Video nahrávka prednášky o geometrii a origami 

 

http://flashgamesspot.com/sk/play/origami-a-flying-game-where-the-player-controls-a/flash-

game/ 

- Počítačová hra s origami vtáčikom 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/robert_lang_folds_way_new_origami.html
http://www.ted.com/talks/lang/sk/robert_lang_folds_way_new_origami.html
http://www.youtube.com/watch?v=aJ7OUaQEbOk
http://www.youtube.com/watch?v=0efAq4gOwVI
http://www.youtube.com/watch?v=DHVjPxZLviA
http://www.youtube.com/watch?v=oUnNkHGXefA
http://www.youtube.com/watch?v=2CDQFvDAZCw
http://www.youtube.com/watch?v=HqYiysiNAsk
http://www.youtube.com/watch?v=864SK_iMeyQ
http://flashgamesspot.com/sk/play/origami-a-flying-game-where-the-player-controls-a/flash-game/
http://flashgamesspot.com/sk/play/origami-a-flying-game-where-the-player-controls-a/flash-game/


    
   

E2: Návody na skladanie mnohostenov  

 

http://www.youtube.com/watch?v=MDI_R2sIZDk&feature=BFa&list=ULsrE2qmjTOOc&lf=mf

u_in_order 

štvorsten  (4 Sided Dice - tetrahedron) – zo 6 dielov 4x3,4 cm 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xvH70bUl3Ec 

štvorsten – zo 4 dielov z bielo-farebných papierov 

http://www.youtube.com/watch?v=BYAv7uFhFu0&NR=1&feature=endscreen 

štvorsten 

http://www.youtube.com/watch?v=RV75XWXHUYw   

štvorsten – z 2 dielov 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8pykvaeyF7Y 

http://www.youtube.com/watch?v=z7P1B7rWKhg 

osemsten – návod v dvoch častiach (Origami Truncated Stellated Octahedron) 

http://www.youtube.com/watch?v=DUeLskOEWKY 

osemsten zo 4 dielov 

http://www.youtube.com/watch?v=P9yLyT9C5bA&feature=related 

hviezdicový osemsten . z 12 dielov - trojfarebný 

http://www.youtube.com/watch?v=_tVWJhKR7pY 

http://www.youtube.com/watch?v=0n7jBMObCjo 

hviezdicový osemsten  (Stellated Octahedron  Sonobe) – z 12 dielov  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sxf5mwDOlB8 

http://www.youtube.com/watch?v=PNm7g7YVsgA 

kocka z jedného papiera – nafúknutá  

http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc 

kocka zo 6 papierov – návo v divoch častiach (Origami Pinwheel Cube) 

http://www.youtube.com/watch?v=FkCWqYOTn6c 

kocka zo 6 papierov (Origami Cube  Sonobe)  

http://www.youtube.com/watch?v=O1ZgQkoSh_I 

kocka – zo 6 dielov 

http://www.youtube.com/watch?v=C-Ls7gyx5aw 

kocka - zo 6 dielov 

http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg  - 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc  - 2. časť 

vzorovaná kocka 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_bwb42nrLGs – 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=RU3xlxlLLU8 – 2. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=Nqhg4DuvrXU – 3. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=GOcX0oS4eQI&feature=endscreen&NR=1 – 4. časť 

dodecahedron – lepený 

http://www.origami-resource-center.com/A6-dodecahedron.html 

dodecahedron z obdĺžnikového papiera 

http://www.youtube.com/watch?v=JexZ3NIaoEw 

pravidelný dvanásťsten – hranový 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUKh8Voc7DI&feature=relmfu 

dodecahedron – hranový – steny v tvare hviezdy 

http://www.youtube.com/watch?v=MDI_R2sIZDk&feature=BFa&list=ULsrE2qmjTOOc&lf=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=MDI_R2sIZDk&feature=BFa&list=ULsrE2qmjTOOc&lf=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xvH70bUl3Ec
http://www.youtube.com/watch?v=BYAv7uFhFu0&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=RV75XWXHUYw
http://www.youtube.com/watch?v=8pykvaeyF7Y
http://www.youtube.com/watch?v=z7P1B7rWKhg
http://www.youtube.com/watch?v=DUeLskOEWKY
http://www.youtube.com/watch?v=P9yLyT9C5bA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_tVWJhKR7pY
http://www.youtube.com/watch?v=0n7jBMObCjo
http://www.youtube.com/watch?v=sxf5mwDOlB8
http://www.youtube.com/watch?v=PNm7g7YVsgA
http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc
http://www.youtube.com/watch?v=FkCWqYOTn6c
http://www.youtube.com/watch?v=O1ZgQkoSh_I
http://www.youtube.com/watch?v=C-Ls7gyx5aw
http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg
http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc
http://www.youtube.com/watch?v=_bwb42nrLGs
http://www.youtube.com/watch?v=RU3xlxlLLU8
http://www.youtube.com/watch?v=Nqhg4DuvrXU
http://www.youtube.com/watch?v=GOcX0oS4eQI&feature=endscreen&NR=1
http://www.origami-resource-center.com/A6-dodecahedron.html
http://www.youtube.com/watch?v=JexZ3NIaoEw
http://www.youtube.com/watch?v=ZUKh8Voc7DI&feature=relmfu


    
   

http://mathcraft.wonderhowto.com/how-to/make-sonobe-jasmine-dodecahedron-0131687/ 

dodecahedron -  prúžkovaný 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H7qE_Tc8e4g&feature=player_embedded 

pravidelný dvadsaťsten – 30 obdĺžnikových dielov z 15 štvorcov – plné steny  (Platonic 

Icosahedron)  

http://www.youtube.com/watch?v=vfMkaRKNfCo 

hviezdicový icosahedron 

http://www.youtube.com/watch?v=doVUbnMKzGM&feature=endscreen&NR=1 

icosahedron – z 30 dielov -Tom Hull 

http://www.youtube.com/watch?v=r1anoTV9Htc&feature=mfu_in_order&list=UL 

hviezdicový dvadsaťsten (Triambic Icosahedron) – z 30 dielov  

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_489951&feature=iv&src_vid=IlCfe3

_PCyo&v=bfhB3L7-_5o – 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=IlCfe3_PCyo – 2. časť 

dvojfarebný ozdobný hviezdicový dvadsaťsten 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RQFrOr12v6o 

Rhombicuboctahedron Unit  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQFrOr12v6o  

http://www.youtube.com/watch?v=cy3h0HUBRl4 

http://www.youtube.com/watch?v=kSMCNl6Rp1A – 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=Z8bCXcZIunU – 2. časť 

Rhombicuboctahedron 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RhrppIYea7U&feature=fvwrel 

30 dielov nelepená - Kusudama icosahedron Tomoko Fuse  

http://www.youtube.com/watch?v=NNy5WVG0qoo&feature=channel 

päť pretínajúcich sa štvorstenov (Five Intersecting Tetrahedra Origami) 

http://www.youtube.com/watch?v=PGkKj5nGpow&feature=related 

Bascetta stern – priestorová hviezda 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=1aEXQA7U8M8 

z 30 dielov obdĺžnikového tvaru 2,5:1 (Twistar or Origami Medial Rhombic Triacontahedron) 

http://nuwen.net/poly.html 

origami polyhedra 

http://www.origami-resource-center.com/modular.html 

diagramy na rôzne mnohosteny 

http://web.singnet.com.sg/~owrigami/modular.htm 

diagramy na rôzne moduly pre mnohosteny 

http://web.eecs.utk.edu/~plank/plank/origami/origami.html 

http://web.eecs.utk.edu/~plank/plank/origami/poly.pdf 

moduly na mnohosteny – aj s matematickým zdôvodnením 

http://nrich.maths.org/6806 

návod v troch častiach 

http://www.langorigami.com/science/computational/polypolyhedra/polypolyhedra.php 

polyhedra – R. Lang 

http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-

Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES 

oskenovaná kniha – mnoho návodov 

http://books.google.sk/books?id=-

VMAQ5Ml8BAC&printsec=frontcover&hl=sk#v=onepage&q&f=false 

ukážky z knihy 

http://mathcraft.wonderhowto.com/how-to/make-sonobe-jasmine-dodecahedron-0131687/
http://www.youtube.com/watch?v=H7qE_Tc8e4g&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=vfMkaRKNfCo
http://www.youtube.com/watch?v=doVUbnMKzGM&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=r1anoTV9Htc&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_489951&feature=iv&src_vid=IlCfe3_PCyo&v=bfhB3L7-_5o
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_489951&feature=iv&src_vid=IlCfe3_PCyo&v=bfhB3L7-_5o
http://www.youtube.com/watch?v=IlCfe3_PCyo
http://www.youtube.com/watch?v=RQFrOr12v6o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQFrOr12v6o
http://www.youtube.com/watch?v=cy3h0HUBRl4
http://www.youtube.com/watch?v=kSMCNl6Rp1A
http://www.youtube.com/watch?v=Z8bCXcZIunU
http://www.youtube.com/watch?v=RhrppIYea7U&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=NNy5WVG0qoo&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=PGkKj5nGpow&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=1aEXQA7U8M8
http://nuwen.net/poly.html
http://www.origami-resource-center.com/modular.html
http://web.singnet.com.sg/~owrigami/modular.htm
http://web.eecs.utk.edu/~plank/plank/origami/origami.html
http://web.eecs.utk.edu/~plank/plank/origami/poly.pdf
http://nrich.maths.org/6806
http://www.langorigami.com/science/computational/polypolyhedra/polypolyhedra.php
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-Miyuki-Kawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
http://books.google.sk/books?id=-VMAQ5Ml8BAC&printsec=frontcover&hl=sk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.sk/books?id=-VMAQ5Ml8BAC&printsec=frontcover&hl=sk#v=onepage&q&f=false


    
   

http://www.origamee.net/diagrams/diagrams.html 

diagramy na rôzne mnohosteny 

http://www.youtube.com/watch?v=99wTBHTnLiY – 1. časť 

http://www.youtube.com/watch?v=7KMioiY8I6k – 2. časť 

folding Flippy Faced Polyhedra  

http://www.youtube.com/watch?v=IfbZpFvNWzA 

všetky pravidelné mnohosteny 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Th-Qk4IpiCM 

parabola 

http://www.youtube.com/watch?v=sdurzQ4rz9k 

http://www.youtube.com/watch?v=qWPiAFYWZuE 

parabola 

http://www.youtube.com/watch?v=i3pDJT_bTRs 

elipsa 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=HDqCG2bUFIQ&feature=endscreen 

http://www.youtube.com/watch?v=NRfnWaCA0x8 

hyperbolický paraboloid 

 

 

 

http://www.origamee.net/diagrams/diagrams.html
http://www.youtube.com/watch?v=99wTBHTnLiY
http://www.youtube.com/watch?v=7KMioiY8I6k
http://www.youtube.com/watch?v=IfbZpFvNWzA
http://www.youtube.com/watch?v=Th-Qk4IpiCM
http://www.youtube.com/watch?v=sdurzQ4rz9k
http://www.youtube.com/watch?v=qWPiAFYWZuE
http://www.youtube.com/watch?v=i3pDJT_bTRs
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=HDqCG2bUFIQ&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=NRfnWaCA0x8

