
Milí žáci,
my jsme minulý týden uzavřeli kapitolu desetinných čísel (porovnávání, zaokrouhlování, pamětné i 
písemné sčítání a odčítání). Věřím, že už v hlavách máte uloženo, jak se s desetinnými čísly 
pracuje. :) Koneckonců, celý minulý týden jste měli na to, abyste si desetinná čísla ještě pořádně 
procvičili. :)
A v následujících hodinách už se podíváme na geometrii.
Jako první nás čekají jednotky obsahu.

Na začátek si pustíme 3 krátká videa, abychom si nejdříve připomněli jednotky délky (protože ty s 
jednotkami obsahu úzce souvisí), a pak už se vrhneme na jednotky obsahu. My už jsme dříve 
určovali obsah čtverce a obdélníku, takže doufám, že to společně bez problémů zvládneme. :)

Postupně si pusť tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=U1GpOIMmdEY 
https://www.youtube.com/watch?v=kSxPsxAVWX4 
https://www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo 

Zápis do sešitu:

JEDNOTKY OBSAHU

Jednotky obsahu značíme: 

1 mm²  =  milimetr čtvereční
1cm²  =  centimetr čtvereční
1 dm²  =  decimetr čtvereční
1 m²  =  metr čtvereční
1 km²  =  kilometr čtvereční

Např.: 
Jednotka 1 m² je obsah čtverce o straně 1 m.
Jednotka 1 cm² je obsah čtverce o straně 1 cm.

Úkol:
Uč. str. 8/1,2 - a) i b) do sešitu, 3

https://www.youtube.com/watch?v=U1GpOIMmdEY
https://www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo
https://www.youtube.com/watch?v=kSxPsxAVWX4


Obsah obdélníku a čtverce

Opakování: 
- obsah čtverce i obdélníku vypočítáme tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran
- obsah označujeme písmenem S
- rozměry stran musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách

ČTVEREC:      S = a . a 

OBDÉLNÍK:     S = a . b 

Úkol: 
Učebnice str. 13/1, 2, 3, 4, 5;  19/1,2,3,4,5,6

Pro lepší pochopení převádění jednotek obsahu si pusď ještě jednou video:
https://www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo     

Zápis do sešitu:

Převádění jednotek obsahu

Úkol:
Učebnice str. 25/3 – obě tabulky si přepiš do sešitu a zkus je doplnit
 
Pusť si videa:
https://www.youtube.com/watch?v=9Kb7vr6ogm8 
https://www.youtube.com/watch?v=_9HL3OT1cpw 

Úkol:
Učebnice str. 25/4,5; 26/1

https://www.youtube.com/watch?v=_9HL3OT1cpw
https://www.youtube.com/watch?v=9Kb7vr6ogm8
https://www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo


Pusť si video:
https://www.youtube.com/watch?v=z1ZQ5KMing4 

Zápis do sešitu:

Další jednotky obsahu

• pro vyjádření obsahů větších ploch, např. když se uvádí rozloha lesů, polí atd. se používají 
další jednotky obsahu: ar (a), hektar (ha), kilometr čtvereční (km²)

• 1 a = obsah čtverce o straně 10 m (např. rozloha zahrady, menšího pole)
• 1 ha = obsah čtverce o straně 100 m (např. rozloha většího lesa, pole, přehrady) 
• 1 km² = obsah čtverce o straně 1000 m (např: rozloha států)

Úkol:
Učebnice str. 30/3,4,5; 31/1 obě tabulky si přepiš do sešitu a zkus je doplnit, 2,3

Procvičovat můžeš také na: https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu 

Všechny úkoly si spolu budeme v pátek kontrolovat :)

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu
https://www.youtube.com/watch?v=z1ZQ5KMing4

