
MATEMATIKA       11. 5. -  15. 5. 


Zdravím všechny počtáře, posílám práci na další týden. Vaše práce očekávám do 
neděle 17. 5. Tak hodně zdaru:))))


1. cv 21/ str. 51


počítáš rovnice, provádíš zkoušku, nezapomeň, že rovná se musí být pod rovná se


2.  cv 16 / 51


Nezapomeň, že nejdříve musíš počítat závorky, násobení a dělení má přednost 
před sčítáním a odčítáním


3.  cv. 4 /  str  49. 


v tomto příkladu piš pouze výsledky


No a dnes začneme velice pomalounku. ZLOMKY


Zlomky jsou čísla s lomítkem. To je vodorovná čára, říká se jí ZLOMKOVÁ ČÁRA. 
Nahoře nad zlomkovou čárou je nějaké číslo, ale taky dole pod zlomkovou čárou je 
nějaké číslo. UFF!

Číslo DOLE je jmenovatel. Podle tohoto čísla zlomek pojmenujeme:

Když je dole: 2 –je to polovina, 3 – třetina, 4 – čtvrtina, 5 – pětina, 6 – šestina, 7 – 
sedmina, 8 – osmina, 9 – devítina, 10 – desetina. DOLE může být třeba i 17 – 
sedmnáctina, 100 – setina, 1 000 – tisícina.


Toto číslo určuje na kolik dílů rozdělíme CELEK: třeba čokoládu MŇAM:

Když je dole 2 – rozdělíme na dva díly a budou to POLOVINY, když je dole 3 – 
rozdělíme na tři díly a budou to TŘETINY, když je dole 6 – rozdělíme na šest dílů a 
budou to ŠESTINY.

Číslo NAHOŘE určuje, kolik těch dílů bude a říká se mu čitatel:

12 nahoře je 1, dole 2, to znamená, že čokoládu rozdělíme na dva díly podle 2 dole 
a sníme jeden díl, podle čísla nahoře

23 dole je 3, čokoládu rozdělíme na tři díly podle čísla dole, budou to třetiny a 
sníme 2 díly, podle čísla nahoře nebo můžeš říct: sníme dvě třetiny, celá čokoláda 
jsou tři díly = 3 , 2 díly sníme, tak zůstane 1 díl = 13

58 rozdělíme na osm dílů a sníme 5, celá čokoláda je osm dílů = 8 , 5 dílů sníme, to 
znamená, že sníme pět osmin a zůstanou 3 díly = 38




Pozorně si prohlédni obrázky a přečti si cvičení na str. 12/1, 2, str. 13/5, narýsuj 
kružnice do M –Š, vybarvi podle zadání str. 13/6,

pozorně pozoruj str. 16/8, 10


Podívej se na video


 https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA


cv. 3 /  str. 15


přečti zlomky


cv. 4. /. str. 15


zapiš zlomky


Cv  1/. str.12


Zapiš zlomkem kolik částí je :


vybarvené


nevybarvené


Nejdříve si spočítej, na kolik částí je celek vybarven - to bude ve jmenovateli


v čitateli bude kolik částí je vybarveno nebo nevybarveno


může ti pomoci toto video :


https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw


 To je úvod zlomků vše, doufám, že zvládnete, vůbec se toho nebojte :  )))))


https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw

