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Úvod

Co je Zábavná matematika pod 
polštář? Všichni víme, že rodiče by 

měli svým dětem před spaním číst. Co 

ale takhle místo čtení zkusit počítat? Po-

dobně jako čtení může děti naučit lásce 

ke knihám, počítání jim pomůže oblíbit si 

matematiku. Cílem Zábavné matematiky 

pod polštář je udělat z počítání zábavnou 

kratochvíli namísto strašáka, který vaše 

děti budí v noci ze spaní. Uvidíte, že ma-

tematiku budou mít stejně rády jako své 

oblíbené pohádky.

Jak Zábavná matematika pod 
polštář vznikla? Já i můj manžel 

máme matematiku velmi rádi. Když byly 

naší první dceři dva roky, začali jsme s ní 

počítat její plyšová zvířátka. Velmi rych-

le si tyto večerní hádanky oblíbila, takže 

jsme se rozhodli s nimi pokračovat i u naší 

druhé ratolesti. Když se pak také náš nej-

mladší syn ve dvou letech začal dožado-

vat početních hádanek, uvědomili jsme 

si úžasnou věc: Z matematiky se pro naše 

děti stala ta nejoblíbenější hra, bez které 

odmítaly jít spát! Na popud přátel jsme se 

zanedlouho rozhodli, že zkusíme náš ná-

pad šířit dál.

Vše začalo jednoho únorového večera 

v roce 2012, kdy jsem deseti známým ro-

zeslala e-mail s matematickou hádankou 

o malých huňatých pejscích inspirovanou 

westminsterskou výstavou psů. Následují-

cí den se úkol týkal basketbalistů, ve třetí 

úloze hrála hlavní roli čokoládová pěna. 

Během prvního týdne se staly dvě věci: 

Zaprvé, počet odběratelů mých zpráv se 

zdvojnásobil, protože se o hádankách do-

slechli další lidé a požádali mne, abych je 

posílala i jim. Zadruhé, několik rodičů mi 

psalo, že jejich děti se každý večer doslo-

va dožadují další úlohy. Pochopila jsem, že 

mé děti nejsou výjimkou, ale že matema-

tika může být zábava opravdu pro každé-

ho. O dva týdny později jsem založila nový 

web, e-mailovou kampaň a facebookovou 

stránku; o půl roku později jsme již měli 

20 000 fanoušků včetně učitelů, kteří kaž-

dodenní úlohu dále přeposílali svým stu-

dentům!

Kniha a její úrovně. Nyní se do-

stáváme k samotné knize. Doufáme, že 

si díky Zábavné matematice pod polštář 

matematiku oblíbí nejen děti, ale také 

jejich rodiče. Každá kapitola je věnována 



zábav  nému tématu – zajímavým zvířát-

kům, zvláštně se chovajícímu jídlu či neob-

vyklým sportům – zkrátka věcem, se kte-

rými se v klasických učebnicích nesetkáte.  

V jednotlivých kapitolách pak narazíte 

na krátké příběhy, které vedou ke třem 

početním úlohám různé úrovně. Tak si 

může každý čtenář najít právě tu obtíž-

nost, která mu bude vyhovovat nejvíce. 

Samozřejmě bude jenom dobře, pokud se 

vždy pokusí o příklady všech úrovní!

Nebojte se! Odpovědi k jednotlivým 

otázkám jsou na každé stránce, máte je 

tedy hned na očích a nemusíte spěchat, 

abyste je vyřešili rychleji než vaše dítě. 

Na konci knihy navíc najdete přehled rov-

nic, které jednotlivé úkoly řeší, takže si 

můžete ověřit správnost svých postupů. 

Ještě jedna věc: Je nesmírně dů-

ležité, aby děti viděly, že i jejich rodiče 

mají matematiku rádi. Nikdy neuslyšíte 

dospělého říci: „Víš, mně čtení nikdy moc 

nešlo.“ Není však ničím neobvyklým slyšet 

i vzdělaného člověka pronést: „Matema-

tika mi nikdy moc nešla.“ Proč? Slibme si 

navzájem, že již nikdy nic takového ne-

řekneme, a už vůbec ne před dětmi! Řada 

rodičů, zejména mladých matek, se nám 

na našem webu svěřila, že je díky Zábav-

né matematice pod polštář poprvé v živo-

tě matematika doopravdy baví. Počítání 

je velká legrace, a zvládne to doopravdy 

každý, tak se společně zasaďme o to, aby 

to pochopily i naše děti. 

    Nyní zbývá poslední otázka – jak vlast-

ně Zábavná matematika pod polštář  

funguje?



Jak Zábavná matematika pod polštář funguje?

Nepřehánějte to. Sami si určete, 

která úroveň je pro vaše dítě nejvhodněj-

ší. Schválně jsme jednotlivé úlohy neozna-

čovali přesným „odpovídajícím“ věkem. 

Místo toho jsme úrovně pojmenovali.

První úroveň obtížnosti nese název 

Předškoláček, abychom zdůraznili, že 

děti by měly začít počítat již před tím, než 

nastoupí do první třídy. Čím lépe si osvojí 

základy matematiky už v raném věku, tím 

zábavnější jim bude připadat i ve školních 

lavicích.

Kategorie Šikulka opouští počítání 

na prstech a věnuje se sčítání vyšších jed-

no- i dvouciferných čísel stejně jako zákla-

dům odčítání, násobilky a také logickým  

 hádankám.

Příklady pro Chytrolína pak již 

mladé počtáře potrápí většími čísly a zá-

roveň jim ukážou, že mohou pro kompli-

kovanější úlohy využít to, co se naučili na 

jednodušších úrovních.

Na úlohách třech různých úrovní je nej-

lepší to, že dokážou zaujmout kohokoliv – 

od nejmenších dětí až po jejich prarodiče, 

kterým poslouží jako každodenní mentál-

ní rozcvička! Nemusíte se bát, v této knize 

si svou úroveň najde opravdu každý.

Je to zábava, ne zkouška. 
Cílem knihy je přečíst si zábavný minipří-

běh a pak vyřešit následující příklad, niko-

liv zkoušet dítě z toho, zda dokáže příklad 

správně spočítat co nejrychleji. Nechte 

dítě, aby k řešení dospělo pokud možno 

samo, a když mu to nepůjde, jenom mu 

zlehka napovězte. Po několika prvních úlo-

hách již vaši pomoc potřebovat nebude.

Nemusíte mít strach, že by kvůli 

počítání děti nemohly usnout. Se Zábav-

nou matematikou pod polštář se nic ta-

kového zatím nestalo. Koneckonců, není 

tradičním receptem na usnutí právě počí-

tání oveček? Čísla děti zklidní, matematic-

ké úlohy pro ně představují cíl, na který je 

třeba se soustředit. A navíc, může být lepší 



způsob jak zakončit den než úspěšně vyře-

šit zapeklitý problém?

Nepřehánějte to, opravdu.
Samozřejmě budeme velmi rádi, když se 

naše knížka stane nedílnou součástí vašich 

společných večerů s dětmi. Všichni však 

míváme „den blbec“, kdy se nám od rána 

do večera nedaří a kdy už zkrátka večer 

nemáme na nic sílu. To samé platí i pro 

děti. Zábavnou matematiku pod polštář 

otevírejte jedině tehdy, když se na ni vy 

i dítě budete cítit připraveni.

Nejen pod polštář. Ačkoliv jsme 

hovořili zejména o večerním počítání,  

Zábavná matematika pod polštář se může 

stát součástí kterékoliv jiné části dne: sní-

daně, cesty do školy, svačiny či koupání. 

Důležité je uvědomit si, že pokud z ní 

uděláte pravidelnou součást konkrétní 

činnosti, časem se z ní stane pevný zvyk, 

podobně jako třeba z čištění zubů.

Postupujte dále. Jelikož jednotli-

vé úlohy řešíte jako jeden tým, je jenom 

na vás a vašem dítěti, jakou úroveň se 

odvážíte vyzkoušet. Moment, kdy váš syn 

poprvé sečte dvě dvouciferná čísla či dcera 

poprvé správně vynásobí pět krát pět, je 

totiž pro dítě nezapomenutelný. Zatímco 

učitelé s pětadvaceti dětmi ve třídě ne-

mohou s každým z nich postupně počítat 

těžší a těžší příklady, vy k tomu máte je-

dinečnou příležitost. Sami uvidíte, že děti 

s vaší podporou budou samy toužit po ře-

šení obtížnějších a obtížnějších příkladů.

Matematika je zábava. Znovu  

připomínáme: Nikdo z nás by určitě ne-

vyslovil něco jako: „Pche, čtení před 

spaním?!“ Stejně tak není důvod něco  

podobného říkat či myslet si o matemati-

ce. Čísla jsou zábavná a děti zbožňují čas, 

který mohou trávit se svými rodiči. Zábav-

ná matematika pod polštář tyto dvě věci 

veselou formou spojuje. Pojďme se tedy 

do ní společně pustit!
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Kapitola 1

Vybuchující 
jídlo



Pálí! Pálí!! Pálííí!!!

Pokud se ti někdy podařilo kousnout do jednoho z těch malých 

zelených kousků v salsa omáčce, určitě si pamatuješ, jak moc to pálilo. 

Jedná se o kousky pálivých papriček jalapeño (čti [chalapeňo]), ale 

do těch nejpálivějších papriček mají ještě hodně daleko! K měření 

pálivosti paprik se používá takzvaná Scovilleho stupnice, která může 

nabývat hodnoty od 0 až do milionů. Jalapeño dosahují hodnot 

kolem 3 500, habanero papričky i stokrát tolik, tedy 350 000, 

a některé speciální papričky dokonce útočí na hranici jednoho milionu 

(1 000 000). Jestli snad patříš k lidem, kteří mají rádi pocit, jako kdyby 

jim v puse hořelo, určitě si z nepřeberného množství 

pálivých paprik vybereš právě tu, která ti 

bude vyhovovat nejvíce!



Předškoláček: Z papričky jalapeño si 

odkousneš 3 kousky, přitom víš, že sneseš jen 

8 kousnutí, než tě začne pusa nesnesitelně pálit. 

Kolikrát si tedy ještě můžeš kousnout?

Šikulka: Klasická pálivá paprika, kterou si 

dochucuješ jídlo společně se solí, je ohodnocena 

pálivostí 2 500 a jalapeño paprička ohodnocena 

pálivostí 3 500. O kolik bodů je jalapeño pálivější?

Chytrolín: Řekněme, že jalapeño  

paprička na Scovilleho stupnici dosahuje hodnoty 

3 500 a omáčka tabasco hodnoty 35 000.  

Kolikrát je tedy omáčka pálivější než papričky?

Odpovědi: ještě 5krát; o 1 000 bodů; 10krát pálivější. 13



Hrátky s kečupem

Určitě už se ti někdy stalo, že ti ze skleněné 

lahve ne a ne vytéci kečup na špagety. Právě 

proto se dnes často setkáváme s kečupem 

baleným v plastových lahvích, ze kterých ho 

lze jednoduše vytlačit. Když takovou nádobu 

zmáčkneš opravdu silně, můžeš vystříknout 

úctyhodné množství rajčat – jeden hrnek kečupu 

v sobě totiž obsahuje až 14 rozvařených rajčat! 

Stříkání kečupu je navíc větší sranda než házení 

rajčaty: Když někoho trefíš rajčetem, tak se může 

rozstříknout a udělat nepořádek, u kečupu je 

nepořádek naprostou jistotou!

14



Předškoláček: Na párek v rohlíku 

vystříkneš 3 dávky kečupu a potom ještě 

1 dávkou postříkáš kamaráda.  

Kolik dávek vystříkáš dohromady?

Šikulka: Jedním pořádným stlačením 

plastové lahve vytlačíš tolik kečupu, kolik 

vystačí na ochucení 2 hamburgerů.  

Když si však na lahev sedneš celou 

svou vahou, vytlačíš z ní až 8krát 

více kečupu. Kolik hamburgerů můžeš 

tímto množstvím kečupu ochutit?

Chytrolín: Na výrobu 1 hrnku 

kečupu se použilo 14 rajčat. Pokud vytlačíš  

3 hrnky kečupu, kolik rajčat v kečupové podobě 

z lahve zmizelo?

Odpovědi: 4 dávky; 16 hamburgerů; 42 rajčat. 15

+



Pukající kukuřice

Ať už připravuješ popcorn zahříváním zrn 

kukuřice postaru na pánvi, nebo vložením 

koupeného sáčku do mikrovlnky, výsledek 

je stejný: Jako kámen tvrdá kukuřičná 

zrnka postupně pukají –„vybuchují“ 

a dávají vzniknout chutnému, bílému 

popcornu až 16krát většímu, než byla 

původní zrnka. Nejlépe to můžeš 

vidět v multikinech, kde se popcorn 

připravuje ve speciálních velkých 

skleněných nádobách. Po puknutí 

posledního zrnka pak ještě obsluha 

celou dávku popcornu zalévá oranžovo-

žlutým „máslovým“ přelivem. Nehledě 

na jeho barvu však u popcornu vždy bude 

platit, že čím více zrníček, tím více explozí!

16



Předškoláček: Ze sáčku s popcornem 

vytáhneš 10 kousků. Bohužel, 3 zrníčka nepukla. Kolik 

chutných kousků hotového popcornu tedy můžeš sníst?

Šikulka: Někteří z nás rádi popcorn jedí tak, 

že si kousek nadhodí do vzduchu a pak ho chytají 

přímo do pusy, podobně jako lachtani. Pokud takto 

nadhodíš 15 kousků, ale chytíš jich jenom 9,  

kolik kousků ti přistálo na hlavě nebo na zemi?

Chytrolín: 

Když nasypeš do velkého 

přístroje na přípravu 

popcornu dvě misky 

kukuřičných zrníček 

a každé z nich se 13krát 

zvětší. Kolik misek hotového 

popcornu celkem budeš 

moci sníst?

Odpovědi: 7 hotových kousků; 6 nesnědených kousků; 26 misek popcornu. 17



Nezbedná  
vajíčka

Piškotové těsto potřebuje 

na každé 2 hrnky mouky 1 vajíčko. 

U palačinkového těsta se na každé  

2 hrnky mouky používají vajíčka 2,  

u vaflí dokonce 4. Z toho je vidět, že 

čím více vajíček se do těsta přidá, tím 

nadýchanější je výsledný moučník. Vajíčka 

totiž, podobně jako droždí, prášek 

do pečiva a mnoho dalších ingrediencí, 

způsobují, že jídlo při zahřívání zvětšuje 

svůj objem. Možná, že kdyby tvá 

maminka přidala do těsta opravdu 

hodně vajíček, dopadlo by to u vás 

doma podobně jako v pohádce 

„Hrnečku, vař“!

18



Předškoláček: 

Na 1 porci palačinek maminka 

potřebuje 2 vajíčka. K večeři 

chce udělat 2 porce palačinek, 

kolik vajíček tedy musíte mít 

dohromady doma v lednici?

Šikulka: Představ si, 

že když do těsta přidáš 3krát více 

vajíček, je upečená vafle 3krát 

tlustší. Zároveň víš, že hromádka 

vaflí udělaná z těsta s 1 vajíčkem 

je vysoká 20 centimetrů. Jak vysoký 

sloupec vaflí dostaneš na talíř, pokud maminka  

dala do těsta místo 1 vajíčka 3? 

Chytrolín: Když dáš čerstvé vajíčko do mikrovlnky 

a necháš jej ohřívat na nejvyšší výkon 30 sekund, vejce vybuchne.  

Pokud už se ohřívá 17 sekund, za jak dlouho se u vás doma ozve výbuch?

Odpovědi: 4 vajíčka; 60 centimetrů (skoro až do pasu!); za 13 sekund. 19


