
 
Scénář na 4. dubna, 5. třída 

Anežka Pekárková a Eva Bartošová 
 
 
Desetinná čísla 
 

 Představení se 
 
 Rozcvička – řekneme několik desetinný čísel. Žáci je postupně zapisují na 

stírací tabulky. (viz str. 80, cv. 2) 
 
0,45                   30,7                0,0014                  23,2003 
0,05                   3002,7            2,023                      5,23 
505,3                 70,203            371,489                  19,6 

 
 

 Nákup  
 
Houska   2,50 
Sýr 10,90 
Jablko   7,3 
Pití  12,90 
 
Úkol pro jednotlivce: Kolik za nákup zaplatíš? 
Pokud by někdo odpověděl 33,6 zeptali bychom se třídy, jak by to ale zaplatili – 
konkrétně jaké mince by mohl prodavačce dát? Máme halíře? Je nějaké řešení 
tedy? Jak to v krámě funguje? 
(33,6 zaokrouhluje se nahoru – 34 Kč) 
 
Příklad pro rychlíky (možnost využít i později): 
Vymysli takovou účtenku - seznam položek nákupu a jejich cen, abys díky 
zaokrouhlování ve výsledku a) ušetřil; b) neušetřil. 
 
 Práce s úlohami, které se vztahují k zadání (dobrovolně mohou/nemusí 

pracovat ve dvojicích) 
 
Hnědá čísla: 31,7 a 208,4      Modrá čísla: 64,6 a 163,1      Zelená čísla: 55,9 a 197,3 

 
 Najdi rozdíl a) hnědých, b) modrých, c) zelených čísel a urči, které z těchto 

rozdílů je největší a který nejmenší. 
 
Společná kontrola na tabuli. Jakým způsobem jste dospěli k výsledku?  (výpočet, 
odhad) Pokud jsi odhadoval, ukaž nám, jak jsi to udělal. Co je pravděpodobně 
rychlejší? 
 

 Najdi dvě čísla různých barev, jejichž součet je číslo celé. Toto číslo 
zaokrouhli na desítky. (Hledej více řešení.) – Žákům dáme jen dvě vteřiny na 
výsledek. Píší na stírací tabulku. 
 



Jak jste na to tak rychle přišli? Proč jste nesčítali celá čísla? Věříte, aniž byste to celé 
sečetli, že to dá celé číslo? (Kdo věří, zvedne ruku. –  Proč?) 
Proč nemůže být na první pohled „bez sčítání“ 31,7 + 55,9 celé číslo? 
 

 Najdi tři čísla různých barev, jejichž součet zaokrouhlený na desítky je a) 150 
a h) 570. 
 

Jakou jste použili strategii řešení? 
 

 Polovina součtu dvou čísel různých barev je: a) 43,8; b) 97,4. 
(Předpokládáme, že spíše se k této úloze nedostaneme.) 

 
Kontrola na tabuli. (Rychlíci: cv. 11.) 
 
 

 Reflexe – Napiš určité desetinné číslo podle toho, jak ti dnešní hodina 
pomohla v práci s desetinnými čísli. (Na stírací tabulky.) 
 

Když tvé desetinné číslo bude končit na desetiny/setiny/tisíciny/deseti tisíciny, tak tím 
říkáš … (Napsáno na tabuli.) 

 
 
Desetiny – Stále mi to moc nejde. Potřebuji si to více procvičit. 
 
Setiny – Hodinu jsem potřeboval. Už se orientuji. 
 
Tisíciny – Ujasnil jsem si dnes nějaké věci. 
 
Deseti tisíciny – Dnešní hodinu jsem nepotřeboval. Zvládám to skvěle. 

 
 
 


	Desetinná čísla

