
Mílí žáci, v uplynulém týdnu jsme se naučili pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel. Ověřila jsem 
si, že většina z vás učivo zvládla (ten, kdo si ještě není úplně jistý, pokračuje v online procvičování). 
Nezapomínáme na pravidlo, že vždy sčítáme a odčítáme čísla stejných řádů! 
 
No a my už se tento týden pustíme do písemného sčítání a odčítání desetinných čísel.
Pro představu, na úplný úvod písemného sčítání a odčítání desetinných čísel, si nejdříve pustíme video, 
abychom  si vůbec dokázali představit, co nás čeká. Zatím nic nepiš, jen se na video (pouze cvičení 1) 
podívej. Pro lepší pochopení si ho klidně pusť ještě jednou. 
http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-57/  

Zápis do sešitu:

Písemné sčítání:

- při zapisování dbáme na to, aby byly číslice stejných řádů pod sebou
- postupujeme podobně jako při sčítání přirozených čísel
- v součtu nesmíme zapomenout vyznačit desetinnou čárku
- desetinné číslo se nezmění, připíšeme-li za jeho poslední desetinné místo libovolný počet nul

Např.:

25,15 + 130,6 = 155,75

  25,15
130,60 (za šestku jsme přidali nulu, bychom měli stejný počet desetinných míst a lépe se nám počítalo)
155,75

Nyní se podívej na všechna videa (cvičení 1-6):
http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-57/ 

Úkol do sešitu:
Učebnice str. 48/5; 49/6,7,10

Z  ápis do sešitu  :

Písemné odčítání:

- při zapisování dbáme na to, aby byly číslice stejných řádů pod sebou
- postupujeme podobně jako při odčítání přirozených čísel
- v rozdílu nesmíme zapomenout vyznačit desetinnou čárku
- desetinné číslo se nezmění, připíšeme-li za jeho poslední desetinné místo libovolný počet nul

Např.:

48 – 32,79 = 51,21

  48,00 (přidali jsme nuly, bychom měli stejný počet desetinných míst a lépe se nám počítalo)
- 32,79
  51,21

Úkol do sešitu:
Učebnice str. 50/5; 51/6,7,11,12

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-57/
http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-57/


SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Na těchto tabulkách můžeš pracovat postupně, budeš mi je odevzdávat až po návratu do školy.
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