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Milí žáčci! 

Po týdnu se opět vrátíme k velkým číslům. Tentokrát budeme dělit. Nejdříve 

budete dělit zpaměti, po zvládnutí si zopakujete dělení písemné.  

 

1. Uč. str. 31 / cv. 1 – pročti si postupy při pamětném dělení čísly 1 000,     

10 000, 100 000 

Pamatuj!                                                                                                                           

Pokud dělíme tisícem, schováme si u dělence (první číslo u dělení) 3 nuly a 

výsledek je číslo, které mi zůstane bez těchto tří nul. 

500 000  :  1 000 = 500 

 

Při dělení desetitisícem si schovám čtyři nuly a výsledek bude číslo bez 

těchto čtyř nul. 

500 000  :  10 000 = 50 

 

Pokud dělíme stotisícem, do výsledku zapíšu číslo bez pěti nul. 

500 000  :  100 000 = 5 

 

160 000 :  4 000 = 160 : 4 = 40 
(U dělence i dělitele si nejdřív „schovám“ tři nuly, protože dělím 
tisícem, zbude mi příklad 160 : 4. To už vypočítat umím.                                
Takže 160 000 : 4 000 = 40) 

 
 

 



2. Uč. str. 31 / cv. 1 – příklady v barevných rámečcích vypočítej do školního 

sešitu 

3. Uč. str. 31 / cv. 9 – vypočítej do školního sešitu 

 

Pokud máš zvládnuté pamětné dělení, můžeš přejít na dělení písemné. Budeš 

pracovat s čísly do milionu, ale postup písemného dělení je stejný jako při dělení 

menších čísel.  Potřebuješ si písemné dělení připomenout?  Nalistuj si učebnici 

na str. 10 a pročti si cv. 1! 

 

 

4. Uč. str. 31 / cv. 3 – příklady z barevných rámečků přepiš do školního 

sešitu, vypočítej a proveď kontrolu 

5. Uč. str. 31 / cv. 10 a) – vypočítej i s kontrolou do školního sešitu 

6. Hravý početník str. 26 / druhý sloupeček – vypočítej a proveď kontrolu 

 

Na úkoly máš celý týden, proto si učivo rozděl na jednotlivé dny! 
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1. Uč. str. 31 / cv. 1 

40, 9, 3, 90, 4, 30, 2 

 

2. Uč. str. 31 / cv. 9 

7, 3, 80, 90, 7, 7, 6, 6 

 

3. Uč. str. 31 / cv. 3 

3 246, 114 349 ( zb. 2), 120 286 ( zb. 1), 166 618 ( zb. 5), 40 085 

 

4. Uč. str. 31 / cv. 10 a) 

114 560 ( zb. 2), 2 061, 24 142, 47 745 ( zb. 6), 14 613, 497 502, 84 245 ( zb. 8), 

51 552 

 

5. Hravý početník str. 26 / druhý sloupeček 

2 586, 2 431, 623, 669, 4 943, 1 583 

 


