
Příprava na hodinu matematiky 

Procvičování převodů jednotek délky, plochy a 
objemu. 

Magdalena Mošnerová a Markéta Vachulová 

Třída: 5. 

Časová dotace: 45 minut 

 

Cíle: 

 Žáci si zopakují a zafixují význam předpon kilo, deci, centi, mili. 

 Žáci si prohloubí pochopení převodů jednotek délky, plochy a objemu. 

 Žáci vytvoří přehled pravidel převodu jednotek délky, plochy a objemu (m, m2,m3) 
a přehled významu základních předpon těchto jednotek. 

Důkazy o učení: 

 Žák se pokusí vyřešit problémovou úlohu s využitím významu jednotkových 
předpon. 

 Žáci společně sepíší přehled významu jednotkových předpon a pravidla převádění 
jednotek délky, plochy a objemu. 

 Žák vyřeší zadané úlohy na převody jednotek. 

 Žák opraví chyby v převodech jednotek. 

 

Scénář hodiny 

1. Evokace – problémová úloha (asi 10 min) 

(práce ve skupinách po 4) 

 

Každá skupina dostane na papíře zadání úlohy: 

Na Velikonoce jsem potřebovala nakoupit 100 vajíček. V obchodě Šetřil a syn je prodávali 
v balení s názvem „Dekavejce“. Každé balení „Dekavejce“ stálo decistokorun. Ve 
velkoobchodě Tratil a dcera prodávali přímo balení „Hektovejce“, ve kterém každé vejce 
stálo centitisícikorunu. Neměla jsem ani milirok na rozhodování, a tak jsem koupila vejce 
ve velkoobchodě Tratil a dcera. Balík vážící alespoň 5 kilogramů jsem si odnesla domů a 
pustila se do barvení. 

Udělala jsem dobře, nebo jsem měla raději nakoupit v obchodě Šetřil a syn? Proč? 

„Jak jste postupovali? Co vám pomohlo úlohu vyřešit?“ 

Otázkami vedeme žáky k popsání významu jednotlivých předpon a k sepsání přehledu na 
tabuli, kde zůstane viditelný po zbytek hodiny. (V přehledu budou předpony kilo, hekto, 
deka, deci, centi, mili – pokud žáci nebudou trvat na zařazení dalších.) 

 



2. Procvičování jednotkových předpon– kratší úlohy na převody jednotek. 
(cca 10 min) 

(práce jednotlivce) 

 Každý počítá samostatně, výsledek si píše na tabulku. 

a) Převody „neexistujících“ jednotek – kilopsy, decidny atp. pro upevnění významu 
jednotkových předpon. 

Kolik dnů je kiloden? (1000) 

Kolik velryb je dekoverlyba? (10) 

Kolik balónů je hektobalón? (100) 

Kolik korun je 1 militisícovka? (1) 

Kolik hvězd je 4 dekohvězda? (40) 

Kolik hodin je deciden? (jedna desetina dne, tedy desetina z 24 hodin  2,4 hodiny) 

Kolik růží jsou 2 hektorůže? (200) 

Kolik dnů je centirok? (Setina roku, tedy 3, 65 dní) 

Kolik korun je decitisícikoruna? (100 korun) 

Je pravda, že deset dekodomů je jeden hektodům? (Ano, 10x10 rovná se 100) 

Kolik korálků je kilokorálek plus dekokorálek(dekakorálek)? (1000 plus 10 rovná se 1010) 

Kolik dnů je deciduben? (duben má 30 dnů, takže desetina z 30 jsou 3 dny) 

b) Převody jednotek délky 

Kolik centimetrů je 1 metr? (100) 

Kolik decimetrů je 1 kilometr? (10 000) 

Kolik decimetrů je 1 milimetr? (0,01) 

c) Převody jednotek plochy a objemu (m2, m3) 

Kolik decimetrů čtverečních je 1  metr čtvereční? (100) 

Jaký je v milimetrech povrch 1 metr čtvereční? (1 000 000 mm2) 

Kolik decimetrů krychlových je objem 1 metr krychlový? (1000) 

3. Tvorba přehledu pravidel převodu jednotek délky, plochy a objemu (m, 
m2,m3) (10 min) 

(práce celé třídy) 

Při předchozí aktivitě začneme s žáky řešit jak převádět m2 a m3, snažíme se společně 
vyvodit platná a prakticky použitelná pravidla a zapsat jejich přehled na tabuli. Navádíme 
žáky k představě přímky, čtverce a krychle – tedy 1D, 2D a 3D modelu, na kterých si lze 
jednoduše představit převod.  

Pokud převody žáci zvládají a sami přehled „nepotřebují“, povedeme je k tomu, aby 
pravidla stejně formulovali (a tím si je upevnili). Například otázkou: „Jak byste postup 
přehledně vysvětlili někomu, komu to ještě nejde? Kdo tomu nerozumí?“ / „Udělejte 
přehled pro nás – my to tolik neumíme:-)“ 

Očekáváme: 

 



 

Výsledný přehled opět zůstává na tabuli na pomoc pro další příklady. 

 

4. Úlohy zaměřené na převody jednotek plochy a objemu (cca 10 min) 

(práce jednotlivce, kontrola ve dvojici) 

plus práce pro rychlejší žáky: Vymysli zadání pro spolužáka! Nezapomeň si 
zapsat správné řešení. 

Žáci si práci ve dvojici zkontrolují, poté se celé třídy zeptáme, zda měli s něčím problém, 
něco ve dvojici nevyřešili? Případně společně řešíme na tabuli s pomocí celé třídy. 

 

0,045 km = 45                        m  

75 km = 75 000                      m 

6000 dm = 0,6                      km 

3 cm = 0,3                             dm 

25 cm = 25 000                   mm 

1 cm2 = 0, 0001                      m2 

7 m2 = 700                            dm2 

56 cm2 = 0,0056                     m2  

5 dm2 = 500                           cm2 

5,6 dm2 = 560                        cm2  

1,6 km2 = 1 600 000               m2  

8 000 dm3 = 8                          m3 

5000 mm3 = 5                        cm3 

9 m3 = 9 000 000                   cm3 

120 000 000 km3 = 0,12         m3 

4,2 dm3 = 0,0042                    m3  

 

5. Hra na učitele (pokud zbyde čas nebo pro rychlé žáky) 

(práce dvojice/jednotlivce) 

Zjisti, zda žákyně Magdalena počítala správně! 

Příklady obdobného typu, jako v minulé aktivitě. 

 



6. Reflexe (5 min) 

Reflexe formou temperování: „Jak zvládám látku dnešní hodiny?“  

 leh na zemi – vůůůbec tomu nerozumím 

 sed na zemi – nic moc, občas správně tipnu:-) 

 stoj – jde to, občas se spletu, ale rozumím tomu 

 vytažené ruce vzhůru – je to pro mne hračka! 

 

Zajímavosti:  

centurie – římské vojenské jednotky (česky setnina, 100 vojáků, cent – sto) 

dekáda – deset 

rozpor u jednotkových předpon používaných v IT – kilo – 1024...vychází z dvojkové 
soustavy, mírně se liší a pro programátora je důležité to vědět:-) 
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