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PŘÍPRAVA: 14. 12. 2011 – MATEMATIKA  
 
Téma hodiny: Vztahy mezi zlomky a desetinnými čísly 
 
Cíl hodiny: Žák porozumí vztahu mezi desetinným číslem a zlomkem. 
 
 
1) ROZCVIČKA/ROZEHŘÁTÍ  
Motivace: vánoční téma (pečení cukroví) 

Na kostkovaném (čtverečkovaném) tácu bylo položeno cukroví. Tác – obdélník 2 x 5, 
souřadnice: A (0, 0); B (5, 0); C (2, 0); D (-5, 0), jedna kostka odpovídá čtverečku 1 x 1. Na 
každé kostce byl jeden kus cukroví. Dva kousky však někdo snědl. Vyjádřete zlomkem, kolik 
cukroví ubylo. (Možno zadání „bez tácu a cukroví“ – obdélník 2 x 5 a 2 čtverečky vybarvené) 
→ řešení 2/10 i 1/5 
 
 
Žáci si nakreslí obdélník do čtverečkované sítě a pak samostatně počítají. Potom společné 
kontrolování výsledků na tabuli. (Když vzniknou jiná řešení → diskuze.) Na pochopení 
odlišných, ale přesto správných výsledků nám pomůžou kruhy. My je jen předkreslíme a děti 
to do nich vyznačí jednotlivé zlomky. Pokud nevznikne „dostatečný rozpor“ u řešení této 
úlohy, zkusíme ho podnítit.   
 
 
2) HRA: SOUDNÍ SÍŇ 
Motivace: Soudní síň (hádka) – 2 určené studentky vtrhnou do třídy a budou vést spor o čísla 
2/5 a 0,4. Každá bude tvrdit, že jejich číslo je větší. Magda (soudce) bude řídit tento spor, děti 
popřemýšlí, kdo má pravdu. Podle svých názorů se rozdělí do 2 až 3 skupin (možnost 
diskutovat ve 3 rozích třídy). Děti se stávají obhájci svých názorů. Následná diskuze ve 
skupinách. Potřeba je podat soudci pádné argumenty.  
 
 
3) ŠŇŮRA  

 
Navíc: 0,20 a 0,40 
 
Motivace: Máme tady speciální fotbalový tým, na jehož dresech nejsou celá čísla, jak tomu 
běžně bývá, nýbrž čísla desetinná nebo zlomky.  
Ve třídě pověsíme šňůru, na ni připevníme „dresy“ s čísly 1 a 0. 
Děti dostanou do dvojice jeden dres s číslem (viz čísla z úlohy) a jejich úkolem je pověsit ho 
a správně zařadit mezi ostatní dresy na šňůru. Společná diskuze („Proč má viset můj dres 
právě zde?“) a kontrola.  
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4) DÁRKY 

 
Jiné znění: Pod stromečkem byly dárky. Dvě pětiny z nich byly ještě nerozbalené a šest dárků 
bylo už rozbalených. Kolik dárků zbývá ještě rozbalit?  

- Eventuelně zařadit tuto úlohu jinam – na předchozí „Šňůru“ navazuje spíše úloha pátá. 
 
 
5) BRAMBOROVÝ SALÁT  
Dědeček snědl 0,24 kg bramborového salátu. Tatínek ho snědl o čtvrtinu více. Maminka 
snědla 0,2 kg salátu. Babička snědla o třetinu salátu méně než tatínek. Syn snědl 0,3 kg 
bramborového salátu a malá vnučka 0,16 kg salátu.  
Seřaďte členy rodiny podle toho, kolik snědli bramborového salátu – od toho, kdo snědl 
nejvíce, po toho, kdo snědl nejméně.  
 
Samostatná práce.  
 
 
Závěr hodiny:  
Reflexe: Co jste dnes nového objevili?  
(Ve dvojici si to navzájem říci a pak sdílení pro celou třídu, jen kdo chce.)   
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