
Učivo matematiky na týden 30.3. - 3.4.2020: 

 

Milí páťáci, pokud objevíte jiná řešení či moji chybu, neváhejte mi to napsat, budu ráda! 

 

KONTROLA zadaných cvičení ze 2. týdne: Cvičení si sám (a) barevně oprav (fajfka - dobře, 

přeškrtnutí - špatná odpověď, barevně vedle napiš správnou, hodnotíš si celkový počet správných 

odpovědí z celkově možných, např. Mám dobře 10/10. Pokud se Ti nehodí hodnocení pomocí počtu 

správných odpovědí, můžeš použít i hodnotícího smajlíka podle toho, jak se v učivu cítíš…Pokud 

něčemu nerozumíš, označ si cvičení červeným otazníkem. Dotázat se můžeš na mém mailu, 

popř.rodičů. Ještě stále můžeš zaslat vypracovaný test Římská čísla na můj e-mail. 

 

Kontrola - učebnice s. 4, cv. 2 a 3 (ve čtverečkovaném sešitě):  

270 300 156 

1 000 804 218 

68 000 899 

86 000 300 011 

7 000 700 007 

8 260 000 

 

Výsledky - Početník s. 1 a 2 - výsledky naskenované v příloze 

 

Výsledky - Pracovní sešit s.4 - výsledky naskenované v příloze  

 

Výsledky - Geometrie - Pracovní sešit s. 31 - výsledky naskenované v příloze 

 

NOVÉ ZADÁNÍ: Matematika učebnice, 2.díl: 

(Kdo ještě nevyzvedl, stále na Vás čeká ve škole…+ máte tam i sešity z geometrie, LV a pravítka, 

kružítka) 

 

Stále trénuj zápis čísel větších než milión (uč.s.4) 

 

NOVĚ: Zaokrouhlování + sčítání a odčítání čísel větších než milión  (učeb.s.5) 

 

Zaokrouhlování - Početník s. 3, cv. 1,2,3 a 4. (5.cv.je dobrovolné). Nezapomeň na pravidlo, že se 

při zaokrouhlování řídím vždy číslící, která leží o řád méně. Číslo 1- 4 zaokrouhlím dolů, od 5ti 

zaokrouhluji nahoru. Zbytek číslic doplním nulami. 

Př. Zaokrouhli číslo 46 956 458 na tisíce. Řídím se číslem na pozici stovek. 4 zaokrouhluji dolů, číslo 

tedy bude vypadat po zaokrouhlení takto: 46 956 000. 

 

+ vypracuj Početník s.4 - Pamětné sčítání a odčítání 

 

+ Pracovní sešit s.2, cv.7, ostatní cv. jsou dobrovolná (vhodné např. pro ty, co mají málo, pro ty, 

co půjdou na přijímačky, pro ty, co chtějí…) 

 



V učebnici si projdi s.5. Většinu cvičení můžeš projít ústně nebo je použít jako průběžné 

procvičování do sešitu či na papír. Písemně si do čtverečkovaného sešitu vypracuj cv.5. Výsledky si 

ověř na kalkulačce. 

 

GEOMETRIE: v učebnici 2.díl, pokračuj na s. 46 - udělej si cv.5 (stačí 1 příklad) na přeložené 

papíry a cv.9 (stačí 1 příklad,ale kdyby tě to bavilo, klidně všechny) vypracuj do čtverečkovaného 

sešitu. Zbytek ústně. Ať se daří! 

 

Tak zase příští týden…třeba na viděnou  ? 


