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Větvičkový klinometr 
 

 Změřte výšku stromů  

 Cíl: Vyrobit klinometry a použít 45° pravoúhlý trojúhelník ke změření výšky stromů na školním pozemku.   
 
Klinometr se používá na měření výškového úhlu nebo úhlu od země v pravoúhlém trojúhelníku. V 
této aktivitě žáci ve dvojicích vyrábí klinometr a používají ho k měření výšky stromů. 
Propojte aktivitu s dalšími úkoly z karet Podněty pro výuku, například Matematika: Jak staré jsou 
vaše stromy? a Matematika: Mají nejvyšší stromy největší listy?  
 
Výroba klinometru:  

• Najděte rovnou větvičku a seřízněte ji na délku 20cm. Vyznačte její střed.  
• Přivažte bavlněný provázek na střed větvičky, nechte 20cm volně viset.  
• Větvičku přilepte nebo připevněte páskou k delší straně A5 kartonu, aby provázek visel ze 

přední strany kartonu – toto je nyní ‘olovnice’. 
• Přivažte závaží (malý oblázek) na konec provázku nebo použijte hrudku Blutaku.  
• Pomocí úhloměru vyznačte 90° a 45° - jak je znázorněno na obrázku. 

 
Použití klinometru: 

• Najděte vysoký strom v místě, kde se můžete pohybovat v dostatečné vzdálenosti od 
stromu podle odhadu měřené výšky.  

• Žák 1 se dívá PODÉL větvičky, aby nalezl vrcholek stromu. Je velmi důležité dívat se podél 
větve – proč?   

• Žák 2 sleduje úhel na olovnici a požádá Žáka 1, aby popošel dopředu nebo dozadu, 
dokud olovnice neukáže 45 stupňů. Žák 2 zůstane stát na tomto místě. 

• Oba žáci odhadnou vzdálenost od tohoto bodu k základně stromu.  
• Žák 1 změří vzdálenost ke stromu v metrech pomocí vhodného vybavení – měřící kolečko, 30m páska, tyčový metr atd.  
• Proč je tato vzdálenost přibližně rovna výšce stromu?  
• Jak je možné tento výpočet zpřesnit? Nápověda – zohlednění vzdálenosti mezi očima Žáka 1 a zemí; sklon země.  

Zdroje: 
• Každá dvojice potřebuje: 
• Rovnou větvičku, zhruba 20 cm dlouhou 
• A5 list lepenky 
• 25 cm bavlněného provázku 
• Silné lepidlo nebo lepicí pásku  
• Lepivá hmota nebo malý oblázek 
• Úhloměr 
• Měřicí kolečko, 30cm páska nebo tyčové metry. 
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Kritéria úspěchu: 
ü Žáci rozumí a aplikují princip 45° pravoúhlého 

trojúhelníku. 
 
Další podněty: 
• Podněty pro výuku - Matematika: Jak staré jsou 

vaše stromy?  
• Podněty pro výuku - Matematika: Mají nejvyšší 

stromy největší listy? 
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