
Úterý 19.5.20 – ZSD, zaokrouhl. (Úkoly jsou do 18.00.) 

1. M: Zlomky  

Nejprve si přečti, určitě ti to pomůže k pochopení úloh níže: 

Zlomek sám o sobě nic neznamená, když nevíme, z jakého je celku. Vždy se jedná o zlomek 

něčeho. Něco nejdříve rozdělíme: rozpůlíme (na dva díly), rozčtvrtíme (na 4 díly), 

rozdělíme na pětiny, setiny atd. a přitom nic nezbyde a všechny díly jsou stejné. Je to 

takové spravedlivé dělení. 

1/3 je jeden díl ze tří stejných dílů, na které je rozdělený celek (pizza, čokoláda, obnos 

peněz, geometrický útvar, číslo atd.). Například 1/3 (jedna třetina) z 9 (korun, dětí; dílků, 

na které je rozdělená pizza atd.) je 3, protože 9:3=3. Takže 2/3 jsou 6 (Jedna třetina je 3, 

takže dvě třetiny jsou 3+3 nebo 3.2.). 

¼ je 1 díl ze 4 stejných dílů, 1/12 je 1 díl z 12 stejných dílů, 1/100 je 1 díl ze 100 stejných 

dílů, 3/5 jsou 3 díly z 5 stejných dílů, 7/8 je 7 dílů z 8 stejných dílů atd. To číslo za lomítkem 

totiž znamená, na kolik dílů je celek (věc, počet) rozdělený. 

Když něco rozdělím například na 7 stejných dílů, tak to je 7/7. Už nemůžu z toho celku mít 

víc než 7/7, například neexistuje 8/7. 

a) 32/4: Roman měl vypočítat 20 příkladů. Jednu čtvrtinu už vypočítal. Kolik tedy příkladů 

vypočítal?_________________________________________ (Zapiš i postup výpočtu.) 

Kolik příkladů má Roman ještě vypočítat?_________________________________________ 

Paní učitelka zjistila, že Roman vypočítal jednu desetinu příkladů špatně. Kolik příkladů to 

bylo?______________________________________________(Zapiš i postup výpočtu.) 

b) 33/11: Pavel dostal za vratné lahve 60 Kč. Tři čtvrtiny této částky si uložil, zbytek utratil. 

Kolik korun si uložil a kolik korun si utratil? Znázorni úsečkou celek a rozděl na čtvrtiny. 

Vypočítej a odpověz. 

2) ČJ: Shoda podmětu s přísudkem 

 a) 122/2 na fólii (část a, b stačí pouze ústně, případně kdo chce, může poslat hlasovku přes 

messenger) 

          b) 123/1 na fólii 

Prosím, posílejte fólii přesně přiloženou k textu v učebnici, jinak je to nekontrolovatelné. 

3) VL:  

a) Vyhodnocení kvízu: České stavovské povstání (12.00) 



b) Jan Amos Komenský – kvíz (do čtvrtka 12.00) – odkaz na stránkách třídy 

c) Zápis: 

České stavovské povstání 

Čeští páni se vzbouřili proti císaři Ferdinandovi II., kvůli utiskování, a protože sídlil ve Vídni, 

vyhodili z pražských oken jeho úředníky a zvolili si svého krále Fridricha Falckého. 

V roce 1620 proběhla bitva na Bílé hoře (u Prahy), kde se čeští páni utkali s Ferdinandem II. 

a prohráli. 

Ferdinand pak dal 27 z nich popravit na Staroměstském náměstí a nastolil ještě tvrdší 

režim. 

Tím začala v Evropě třicetiletá válka, která skončila dohodou. 

 


