
Matematika 1. 6. – 12. 6. 2020 

 

1. Písemné odčítání 2ciferných čísel bez přechodu přes 10 

 

 str. 47 – prohlédni si cvičení 1 (naučíme se další způsob odčítání, který nám pomůže 

obzvlášť později při odčítání velkých čísel) 

 zopakujte si zároveň pojmy menšenec – menšitel – rozdíl 

 pozorně si prohlédni zkoušku (provádíme ji sčítáním, tím dostaneme původní číslo, od 

kterého jsme odčítali) 

 pročtenou novou látku si procvičte ve cvičení 2 (nezapomeňte u každého příkladu udělat 

vedle něj hned zkoušku) vzor: 78           zkouška:  53 

                                                            - 25                        + 25  

                                                              53                           78  

 slovní úloha 3 / str. 47: pozorně si ji přečtěte, potom vzor zápisu a porovnejte zápis 

v zeleném rámečku s textem slovní úlohy. Vypočítejte a napište odpověď. 

!!!Prohlédněte si speciálně první dva řádky zápisu a připomeňte si šipku, která vede od 

druhého řádku k prvnímu. (poznámka: tyto zápisy jsme používali v loňském roce i 

v minulém pololetí).  

 slovní úloha 4: vzor zápisu: uspořeno ….……………… 98 Kč 

                                                          zaplatil …………………….65 Kč 

                                                          zbylo ………………………..? Kč 

příklad:  98 

             -65 

                  

Vypočítej a napiš odpověď. 

 

2. Zopakuj si odčítání zpaměti: (to znamená bez psaní pod sebe). 

 procvič na str. 47 / cv. 5, řadu zapisuj vedle sebe. 

 

3. Pokus: když zvětšíš menšence i menšitele o stejné číslo, rozdíl (výsledek) se nezmění. 

 prohlédni si vzor a) 

 podle vzoru a) rozepiš i druhý příklad b), vzor začátku příkladu: 35 – 4 = 31 

                                                                                             (35 + 10) – (4 + 10) = 31 

 stejným způsobem jako +10 přičti číslo 5, pak 3, rozepiš se závorkami a vypočítej. 

 

4. Písemné odčítání přes 10 

 str. 48 

 nejprve zhlédněte video, kde je postup odčítání přes desítku (už jsme se s ním setkali v 1. 

pololetí) 

 připomeňme si na str. 48 / cv. 7: když je horní číslice menší než dolní, přidáváme k horní 

číslici jednu desítku (tedy připisujeme 1). Tu pak v dalším sloupci přičteme ke spodní 

číslici a výsledek dočítáme do té horní číslice. Dočítáme: to znamená 3 a kolik je 9, 6 a 

kolik je 8 atd. 

 procvičte si ve cvičení 8 / str. 48. 

 

5. Zkouška u příkladu: 

 str. 48 / cv. 8: připomenu postup – opíšeme výsledek a pak k němu přičteme to číslo, které 

jsme odčítali, musí nám vyjít ve výsledku číslo původní (to, od kterého jsme odčítali). 

                                                                  86           zkouška  48 

                                                                 -38                        +38  

                                                                  48                           86  

https://www.youtube.com/watch?v=1wkIDETSGss


 vzor s použitím matematických pojmů: zkouška:  

menšenec        zkouška:           rozdíl 

- menšitel                          + menšitel 

      rozdíl                            menšenec 

 

6. Procvičuj písemné odčítání se zkouškou: 

 str. 48 / cv. 13 – napište příklady pod sebe, odčítejte a hned vedle dělejte zkoušku.  

Vzor: 76 - 38           76                 zkouška   38 

                                          - 38                              + 38 

                                            38                                 76 

 str. 49 / cv. 16 – vypočítejte a hned za každým příkladem proveďte zkoušku (jako ve cvičení 

minulém č. 13). 

 

7. Procvičení ve slovních úlohách: dělejte vždy zápis, výpočet a odpověď. 

 str. 48 / cv. 9 – pro borce 

 str. 48/ cv. 10 a 11 – všichni 

vzor zápisu: dědeček……………..65 l 

                                 babička …………..o 11 let méně než (udělej šipku k hornímu řádku) 

                                 babička……………...? let 

         Udělej příklad a odpověď. 

 

Vzor cv. 11:   Smrčí………………..97 d. 

                              Roudné…………….. o 73 d. méně než (zase udělej šipku k hornímu řádku). 

                              Roudné…………......…..? d. 

Příklad, odpověď. 

 str. 48 / slovní úloha 12: zápis, příklad, odpověď 

vzor zápisu: kladiv……………………...73        učni 73 - 15 

                    kleští….……………………56        učni 56 - 15 

                    hoblíků….………………....37        učni 37 - 15 

                    pilníků……………………..68        učni 68 - 15 

                    pilek…………………….....48        učni 48 - 15 

                    atd. …. dopište podle textu v zadání 

                   zbylo ve skladu……………..? 

vypočítejte příklady pod sebou, zapište odpovědi jednotlivého nářadí, například: Kladiv ve 

skladu zbylo?, kleští zbylo? … 

 

8. Slovní úlohy s násobilkou: 

 str. 48 / cv. 14 – udělejte zápis a odpověď 

 str. 48 / cv. 15 – 1. část bude podobná jako v úloze 14.  

                                   – 2. a 3. část – vypracují jen borci  

7 . 4 = 28 pak odečteme od té padesátikoruny   50 - (7 . 4) =  

vypočítáte a napíšete odpověď 

pak si uděláte tabulku do sešitu: 

7    5    9    3    6   8   4   10   28   20  ………………………. 

je třeba nejdříve vypočítat hodnotu jedné samolepky, tedy: 28:7 = 4 Kč. 

 

9. Procvičování písemného odčítání: 

 str. 49 / cv. 16 – procvičujte si písemné odčítání, ke každému příkladu utvořte zkoušku. 

 str. 49 / cv. 23 – odčítejte písemně (pod sebou), výsledky zapisujte formou tabulky.  

 str. 49 / slovní úloha 17 – v zeleném rámečku můžete opsat zápis, pak vypočítejte příklady, 

napište 2 odpovědi, zelený rámeček Vás navede.  

 str. 49 / 19 slovní úloha pro borce. 



10. Procvičování písemného sčítání: připomeňte si postup minule poslaným videem a pak i na 

straně 42 / cv. 1 je též postup. 

 str. 49 / cv. 21 – vyberte nejprve příklady na sčítání, tedy na +, napište je pod sebe a 

sečtěte. 

 pak ze cvičení 21 – vyberte příklady na odčítání, napište je opět pod sebe, a vypočítejte.  

Zkoušku tentokrát nedělejte. 

 str. 49 / slovní úloha 18 – zápis, příklad, odpověď. 

 str. 49 / slovní úloha 22 – !!! je zde sčítání i odčítání, opět proveďte zápis, výpočet a 

odpověď. 

Opište si vzor zápisu:  

vlak měl……………………...34 vagónů                34 - 9 

odpojili………………………..9 vagónů               (34 - 9) + 15 

připojili……………………….15 vagónů 

vlak odjel s …………………...?   vagóny 

Udělejte příklad a odpověď. 


