
MATEMATIKA  5.A  

 

DESETINNÁ ČÍSLA 

 

Než se pustíme do desetinných čísel, připomeňme si, co je to desetinný zlomek: 

Desetinný zlomek je zlomek, který má ve jmenovateli 10, 100, 1 000 apod.  

Teď klikni na následující odkazy a pozorně se dívej a poslouchej. Pusť si 
vždycky jen jedno video. Ostatní nabízená videa jsou dobrovolná pro zvídavé 

chytrolíny. 

Desetinná čísla - desetiny 

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU   

Desetinná čísla - setiny 

 https://www.youtube.com/watch?v=n3OcVb5brac  
                                                

 

1. Učebnice str. 16, cv. 2, 4 

a) Dobře si prohlédni obrázky a všimni si, jak se desetinné zlomky zapisují 

desetinnými čísly. 

b) Čteme je:  
0,2 /nula celá dvě desetiny/ 

0,5 /nula celá pět desetin/ 

0,9 /nula celá devět desetin/ 

1,0 /jedna celá nula desetin/ 

1,2 /jedna celá dvě desetiny/  

0,01 /nula celá jedna setina/ 

0,02 /nula celá dvě setiny/ 

0,20 /nula celá dvacet setin/ 

0,25 /nula celá dvacet pět setin/ 

 

2. Učebnice str. 16, cv. 3, 5 

Pozorně si prohlédni obrázky = celky. Všimni si, jaká část celku je vybarvená. 
Zapiš vybarvené části celků pouze desetinným číslem na papír a pokus se je 

správně přečíst. Správnost zápisu i čtení si zkontroluj podle ŘEŠENÍ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU
https://www.youtube.com/watch?v=n3OcVb5brac


3. Učebnice str. 17, cv. 1 – 4 

dobrovolné úkoly pro chytrolíny 

 

4. PS str. 7, cv. 3 

 

 

 

ŘEŠENÍ 

 

DESETINNÁ ČÍSLA 

 

Učebnice str. 16, cv. 3 

a) 0,8 /nula celá osm desetin/ 

b) 0,4 /nula celá čtyři desetiny/  
c) 0,1 /nula celá jedna desetina/ 

d) 0,7 /nula celá sedm desetin/ 

e) 1,3 /jedna celá tři desetiny/ 

f) 0,6 /nula celá šest desetin/ 

g) 1,0 /jedna celá nula desetin/ 

h) 1,5 /jedna celá pět desetin/ 

 

Učebnice str. 16, cv. 5 

a) 0,03 /nula celá tři setiny/ 

b) 0,30 /nula celá třicet setin/ 

c) 0,35 /nula celá třicet pět setin/ 

d) 0,72 /nula celá sedmdesát dva setin/ 

 

PS str. 7, cv. 3 

1. Erik měří 170 cm. 
2. Saša měří 143 cm. 
3. Radka měří 130 cm. 
4. Vítek měří 104 cm. 
5. Ema měří 100 cm. 

 


