
Hezký den milí žáci, minulý týden jsme si procvičili zápis a čtení desetinných čísel. Tento týden se 
posuneme zase o kousek dál. Vrhneme se na POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL. Nemusíte
se ale vůbec bát. Pro lepší pochopení jsem pro vás našla videa, kde je učivo krásně vysvětleno. Stačí
se jen soustředit a věnovat videu přesně takovou pozornost, jakou věnujete probíranému učivu ve 
škole :)

I když nejsou videa určena pro naše učebnice, nám to ničemu nevadí. Videa si nejprve zkouknete, 
abyste měli představu, co nás čeká. Pak si uděláme zápis do sešitu a následně se vrhneme na 
procvičování. Ke každému videu se můžete kdykoli vrátit, stopnout si ho nebo si ho rovnou pustit 
víckrát. 

Pojďme se na to tedy společně podívat…

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-53/ 

V prvním cvičení (videu) máme popsaný postup při porovnávání desetinných čísel, u cvičení 2-6  
už máme vysvětlena jednotlivá cvičení. Pokud se na to cítíš, můžeš si videa stopovat a snažit se 
přijít na správné řešení ještě před vypsáním výsledků. 

Zápis do sešitu:

POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

- při porovnávání desetinných čísel postupujeme podobně jako při porovnávání čísel přirozených 
(=celých kladných)
- nejprve porovnáváme celou část (zleva doprava)
- je-li celá část stejná, porovnáváme počet desetin (je-li stejný, porovnáváme počet setin atd.)
- na číselné ose je větší desetinné číslo znázorněno vpravo od menšího čísla

47, 5   >   28, 7 (rozhodne počet desítek: 4  >  2)

14, 3   >   11, 5 (počet desítek je stejný, rozhodne počet jednotek: 4   >   1)

1, 3   >   1, 1 (počet jednotek je stejný, rozhodne počet desetin: 3   >   1)

5, 15   >   5, 12 (počet desetin je stejný, rozhodne počet setin: 5   >   2)

Vypracuj cvičení do sešitu: 
učebnice str. 42/2, 3, 4, 5
učebnice str. 43/6, 7
učebnice str. 44/3, 4, 5 

Procvičovat můžeš také na: 
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/4350
https://www.umimematiku.cz/index.php?
p=zavody&ps=1660&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1 

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-53/
https://www.umimematiku.cz/index.php?p=zavody&ps=1660&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1
https://www.umimematiku.cz/index.php?p=zavody&ps=1660&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/4350
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V každém sloupci vybarvi největší číslo 
modře a nejmenší červeně.
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