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O ČOM UŽ VEĽA VIEME

Čísla okolo nás

Zoltán a Zuzka už chodia do tretej triedy. Prvého septembra sa znovu 
stretli po dvojmesačnom oddychu.
- Ahoj! Kde si strávila leto?
- Celé prázdniny sme boli u starej mamy pri Balatone. Niekedy sme 
sedeli okolo stola až štrnásti. Veľa sme sa hrali, kúpali a chodili na 
výlety. Už preplávam asi 50 metrov.
- Zuzka! Kto je ten nový chlapec?
- Neviem. Opýtajme sa ho!
- Ahoj! Ako sa voláš?
- Ahoj! Som Ján Veselý – predstavuje sa nový chlapec.
- Odkiaľ si prišiel?
- Z jedenásteho obvodu, z ulice Bélu Bartóka.
- Tak teraz nás bude v triede 24.
- Nie – hovorí Zoltán – Erika a Vlado sa odsťahovali.
- Ale pani Marika nás neopustila, však?
- Nie. Aj naďalej bude ona našou triednou učiteľkou.
Je osem hodín. Začína sa prvý deň vyučovania.

1.  Vyhľadajte z príbehu Zoltána a jeho spolužiakov všetky čísla! 
Povedzte, čo znamenajú! 
Napíšte tieto čísla číslicami.

2.  Pripravte obrázok, o ktorom vás napadne veľa čísel! Povedzte príhody 
o obrázku. Napíšte tie čísla, ktoré sa dajú z obrázku prečítať!

3.  Pripravte viac druhov obrázkov o osmičke, napíšte viac vecí, ktoré vás 
o tomto čísle napadnú!
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4. a) Hovorte o tom, čo všetko možno kúpiť v potravinách.

    b) Prečítaj z obrázku, z čoho je približne koľko v obchode.

5. Ako pýtaš? Doplň vety ústne!

Prosím si:
1  ...  chleba  2  ...  škorice
8  ...  žemlí  1  ...  čierne korenie 
2  ...  mlieka 20  ... salámy
4  ...  smotany 15  ... syra
1  ...  čokoládu 10  ... masla
1  ...  kryštálový cukor  1  ... tvaroh
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6. Zbieraj príklady!
a) Čo môžeš kúpiť za 10 forintov? 50 forintov? 100 forintov?
b)  Čo držia v 1-litrových fľašiach, v nádobách, vo vrecku? V poldruha 

litrových? 5-litrových? 10-litrových?
c) Čo balia, čo predávajú v množstve 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg? 

7. Prečítaj z obrázku čím viac čísel!
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Čo znamenajú čísla?

Počet kusov vyjadruje, koľko je ľudí, predmetov, znakov alebo nie-
čoho iného.

Počet kusov určujeme spočítavaním.

Číselná hodnota nám niečo prezradí o veľkosti osôb, predmetov. 
Napríklad, že žiak je vysoký 140 cm alebo 150 cm, že kniha je hrubá 
1 cm alebo 5 cm, že taška žiaka váži 4 kg, žemľa váži 4 dkg, smotana má 
objem 2 dl. 

Číselná hodnota je výsledkom merania.
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Poradové číslo označuje, ktoré miesto obsadí v danom poradí jeden 
predmet alebo osoba.

Aj číselná hodnota môže byť poradovým číslom.

Napr.  Evka teraz dovŕšila svoj piaty rok.
Marka pláva. Teraz začala šiestu stometrovú vzdialenosť.
Jano je veľmi smädný: pije už tretí pohár vody.

Ak poradové číslo píšeme číslicou, píšeme za ním bodku. 
Napríklad: Chodím do 3. triedy.

Poradové čísla píšeme niekedy rímskymi číslicami.
Napr. poradové číslo mesiacov, počet poschodí vo vysokých domoch, číslo obvodov 
v Budapešti.

Dbaj o správne vyjadrenie! XI. obvod neznamená jedenásť obvodov, 
ale len jeden jedenásty v poradí.

8.  Hovorte v číslach o sebe, o rodine, o triede, o škole! Vymenujte, ktoré 
vyjadruje počet kusov, ktoré číselnú hodnotu! Vyhľadajte medzi nimi 
poradové čísla!

9.  Vyberte spomedzi seba dve deti a porovnajte ich meraním: ktoré je 
väčšie?
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10. Vyberte jedno dievčatko z triedy! Odhadnite, čo je 
väčšie: dĺžka jej sukne alebo objem pásu? (Porovnajte 
meraním pomocou motúza).

11.  Odhadnite, čo je väčšie: tvoja piaď alebo obvod 
tvojho zápästia?

12. Ktoré je väčšie: dĺžka tvojho chodidla alebo obvod 
tvojho členka?

Keď porovnáte meraním výšku dvoch 
detí alebo dĺžku sukne a obvodu pásu, 
tak zistíte, ktorá dĺžka je väčšia.

Keď odmeriate, koľko centimetrov 
má výšku Paľko a aká je jeho piaď, 
tak zistíte, koľkokrát je väčšia výška 
Paľka alebo jeho piaď ako 1 cm. 

13. Položte tesne vedľa seba 12 malých bielych kociek! Dĺžka takto 
vybudovanej cesty je 12 cm, lebo dĺžka bielej tyče je 1 cm.

 
Dĺžka piade Paľka je 12 cm, teda je dvanásťnásobkom centimetra.
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Meraná veličina

 číselná hodnota jednotka merania 

Jednotku merania nazývame krátko aj jednotkou.

Počet kusov predmetov, vecí, môžeme zistiť viacerými spôsobmi 
počítania. Učili ste sa počítať po jednom, po dvoch, po troch, po 
piatich, po šiestich... desiatich.

14.  Vysypte pred seba fazuľu, kukuricu, šošovicu alebo iné drobné 
predmety! Vypočítajte z nich 50, 100, 75

a) po dvoch                     b) po päť                             c) po desať!

15.  Zistite podľa obrázku počet detí, kariet, pagáčov, prstov, vajec, 
viacerými spôsobmi! Zistite aj to, koľko forintov je na obrázku!

12 cm
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Prac. z.: 1-2.

ČÍSLA V NAŠEJ PAMÄTI

1.  Ktoré je tvoje najobľúbenejšie číslo? Povedz o ňom všetko.
(Napríklad, prečo je najobľúbenejšie, čo ťa o ňom napadne, z čoho 
máš toľko, čo pre teba znamená, čo už vieš o ňom atď.).

Môžeme myslieť na čísla aj tak, že si predstavíme, z čoho máme koľko, 
aké je veľké, o akom ťažkom predmete hovorí toto číslo.

VEĽKOSŤ ČÍSEL

Číslo 56 je väčšie ako 42.

To znamená, že

– 56 fazuliek je viac ako 42 fazuliek
– 56 forintov má väčšiu hodnotu ako 42 forintov
–  ak spravíme 56 krokov dostaneme sa ďalej, ako po 42 rovnakých 

krokoch
– 56 ročná babička je staršia ako 42 ročná teta Katka
– 56 kíl jabĺk je ťažších ako 42 kíl hrušiek
– 56 litrov benzínu je viac ako 42 litrov
– 56.strana knihy je viac vzadu ako 42. strana.

2. Čo znamená ešte pre teba, že číslo 56 je väčšie ako číslo 42? 
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Na číselnej osi sú susedné čísla od seba rovnako vzdialené. Od 0 sa 
v jednom smere čísla nachádzajú v rastúcom poradí. 56 je ďalej od 0 
ako 42.

3. O koľko je viac 56 ako 42? 
Spočítaj, koľkými krokmi sa dostaneš od 42 po 56. (42 nepočítaj, lebo 
keď stojíš na čísle 42, ešte si neurobil ani jeden krok.)

4.  a) Zoraď podľa veľkosti nasledujúce čísla! Postupuj od najmenšieho 
po najväčšie!

67, 45, 92, 12, 8, 80, 54, 76
   b) Označ na číselnej osi približne, kde je ich miesto!

   c)  Medzi ktorými celými desiatkami je ich miesto a o koľko jednotiek sú 
vzdialené od nich?

Aké vlastnosti majú čísla?

Čo vieme napríklad o čísle 18? 

párne

dvojciferné
prvá číslica druhá číslica

väčšie ako 10, ale 
menšie ako 20

o 2 menšie ako 20
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5. a) Porozprávaj, čo vieš o čísle 42!
    b) Porozprávaj, čo vieš o čísle 56!
    c) Vyber si číslo a porozprávaj, čo o ňom vieš!

súčet číslic je 9

rozdiel číslic je 7

susedia sú čísla 
17 a 19

dá sa vyložiť po troch

nedá sa vyložiť po štyroch
18=(4 · 4) + 2

jeden názov 18 je
(3 · 3)+(3 · 3)

18 je dvojnásobkom 9

18 je polovicou 36

18=10+8
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6. Roztrieďte čísla. (V mysli pohľadáme miesto každého čísla na číselnej 
osi, ale len niekoľko môžeme napísať do obrázku.)
Pri každom triedení pozorujeme, či sa čísla 42 a 56 dostanú do tej istej 
časti, alebo do rôznych.

a) 
Čísla 42 a 56 sa dostali  do tej istej 
časti, lebo sú obe párne.
Vymenuj ešte také dvojice čísel, 
ktoré patria do tej istej časti!
Vymenuj také dvojice čísel, ktoré 
patria do rôznych častí! 

b)  Čísla 42 a 56 sa tu dostali 
do tej istej časti, lebo obe sú 
dvojciferné.
Vymenuj ešte také dvojice 
čísel, ktoré patria do tej istej 
časti!
Vymenuj také dvojice čísel, 
ktoré patria do rôznych 
častí!

c) 
Povedz, prečo sa dostali čísla 
42 a 56 do rôznych častí!
Vymenuj ešte také dvojice 
čísel, ktoré patria do rôznych 
častí!
Vymenuj také dvojice čísel, 
ktoré patria do tej istej časti!

7.  Roztrieď čísla od 0 po 99 podľa niektorej ich vlastnosti. Nakresli obrázok 
do svojho zošita. (Napíš len niekoľko čísel do každej časti.)

Porovnaj dve čísla a porozprávaj, podľa ktorej vlastnosti sa dostanú do 
jednej časti, a podľa ktorej patria do inej. 

párne

nepárne

jednociferné

dvojciferné

trojciferné
viac ako trojciferné

väčšie ako 50
menšie ako 50
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 8.  Roztriedim čísla od 0 po 99 na dve skupiny, uhádni, podľa akej vlast-
nosti. (Vymenuj ešte niekoľko čísel, ktoré patria do jednej a niekoľko, 
ktoré patria do druhej časti.)

a)  Prezradím ti, že do jednej časti sa dostali čísla 15, 30, 5 a 70, do 
druhej čísla 3, 47, 21, 9, 33, 48, 52 a 84.

b)  Do jednej časti sa dostali čísla 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62 a ešte dve 
čísla, do druhej časti sa dostali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 
4, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37,  38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, .... 99.

 9.  Vyber číselné karty od 0 po 20. (Môžeš používať karty z 2. triedy, 
alebo si urob nové.)
Roztrieď čísla na dve časti!
Poviem ti, ktoré máš položiť na zošit. 
Napíš, čísla akej vlastnosti zostali na stole 
vedľa zošita?

Polož všetky na zošit:

10. Vyber číselné karty od 30 do 50!

Roztrieď čísla na dve skupiny: niektoré polož na zošit, ostatné vedľa! 
V každom prípade napíš, aké majú vlastnosti čísla, ktoré zostali na 
stole vedľa zošita.

Polož na zošit čísla:

a) ktoré sú párne
b) ktoré sú dvojciferné
c) ktoré majú odlišné cifry

d) ktoré sú väčšie ako 9
e) ktoré sú menšie ako 15
f) ktoré patrí do radu čísel stúpa-

júceho od 0 po 3.

a) ktoré sú nepárne
b) ktoré sú dvojciferné
c)  ktoré pozostávajú z rovnakých 

cifier
d)  ktorých jedna cifra je o jednu 

väčšia ako druhá

e)  ktoré nie sú väčšie ako 9
f)  ktoré sú väčšie ako 45
g)  ktoré nepatrí do radu čísel 

stúpajúceho od 0 po 3
h)   v ktorom jedna cifra je po lo-

vicou druhej.

Matematika
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Názov a označenie čísel

V názve a v znaku 42 sa nachádzajú číslice 4 a 2. Tieto isté číslice 
píšeme v čísle 24, a predsa nehovoríme o tom istom čísle. 

V názve čísla 42 je prvá číslica 4, jej hodnota je štyridsať; znamená, 
že má 4 desiatkové skupiny, 4 desiatkové veže, 4 desaťforintové mince. 
K tomu pridáme dve jednotky, ktoré zostali mimo skupiny.

Slovo štyridsať by sme mohli povedať aj ako „štyridesať“.
Potom by sme 42 nazývali „štyridesaťdva“.
Ľudia dali číslam 2-desať, 3-desať, 4-desať... 9-desať nový názov; 
nazývame tieto dvadsať, tridsať, štyridsať... deväťdesiat. 

11. a)  Povedz „starý“ názov čísel 24, 38, 83, 77, 49, 51, 96, 12, 65 (ktorý 
vyjadruje počet desiatok a jednotiek ako celok).
Povedz aj to, z koľkých desiatok a z koľkých jednotiek 
pozostávajú.

b)  Názov ktorého čísla vyjadrili takto kedysi: sedemdesať-tri, dvedesať-
osem, deväťdesať-päť, päťdesať-štyri, osemdesať-šesť, štyridesať-
štyri, šesťdesať-sedem?

Môžeme pripraviť veže, balíky pozostávajúce z menej alebo viac prvkov ako desať, viac 
alebo menej ako desať jednoforintových mincí zameniť na mincu s väčšou hodnotou.

Napríklad, keď balíme po šesť:
tak číslo 42 znamená „štyrišestiek–dve“ 

4 desiatkové skupiny a 2 jednotky 4 desiatkové veže a ešte 2 prvky

4 desaťforintové mince a 2 jednotky
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Z 10 jednotiek bude jedna desiatka

Keď uložia ping-pongové loptičky do škatúľ po päť:
tak 42 znamená „štyripätiek–dve“

12.  Gombíčky ukladajú po dvanásť na „listy“. Počet listov a gombíkov 
napísali vedľa seba. Koľko gombíkov vyjadruje zápis: 42?

Názvy našich čísel znamenajú, že do jednej skupiny patrí desať prvkov, 
alebo sa dá zameniť v jednej skupine, a z desiatok tvorí tiež desať väčšiu 
skupinu, z väčšej skupiny treba opäť spojiť desať a tak ďalej.

Takúto sústavu nazývame desiatková číselná sústava.
Preto nemusíme vypísať, že myslíme na desiatky, stovky, tisícky alebo 

jednotky, lebo všetky hodnoty majú svoje miesto ako v pokladnici:

Keď napíšeme číslo 135, tak sprava 
píšeme jednotky, vľavo od jednotiek 
píšeme počet desiatok, vľavo od desiatok 
píšeme počet stoviek.

Miestna hodnota

Tisícka stovka desiatka jednotka 

1 3 5
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V čísle 135  číslo 1 má  miestnu hodnotu stovku
                    cifernú hodnotu 1
                    skutočnú hodnotu sto
 číslo 3 má miestnu hodnotu desiatku
                    cifernú hodnotu 3
                    skutočnú hodnotu tridsať 
 číslo 5 má miestnu hodnotu jednotku
                    cifernú hodnotu 5
                    skutočnú hodnotu päť

13.  Vylož peniazmi na hranie nasledujúce čísla a povedz ich miestnu, 
cifernú a skutočnú hodnotu!

24, 42, 56, 61, 70, 104

14.  V jednom dvojcifernom čísle má dvojka miestnu hodnotu desiatku, 
sedmička má miestnu hodnotu jednotku. Ktoré je to číslo?

15.  V jednom trojcifernom čísle na miestnej hodnote desiatok je 6, na 
miestnej hodnote stoviek je 1 a v čísle je aj jedna číslica s cifernou 
hodnotou 7. Ktoré je to číslo?

16.  Napíš dvojciferné čísla číslicami 7, 2 a 5. Na ktorom mieste je aká 
skutočná hodnota čísel?

Farebné ceruzky uložíme do škatúľ po 
šesť. Šesť takýchto škatúľ položíme do 
papierového balíka:

Keď napíšeme počet balíkov, škatúľ a ceruziek vedľa seba, píšeme opäť 135. 
Aj v šestkovej číselnej sústave píšeme počet jednotiek doprava, ale vedľa naľavo počet 
škatúľ, počet šestiek a zase vedľa seba počet balíkov, počet tridsaťšestiek. Označíme aj 
to, že sme zoskupovali po šesť, teda čísla sme písali v šestkovej číselnej sústave:

Nad číslom do malej misky:    6  alebo vpravo do malého krúžku 
napíšeme šestku  135  napíšeme šestku 135 

6
V šestkovej číselnej sústave miestna hodnota čísel 1, 3, 5 (čítame zľava) je tridsaťšesť, 
šesť a jedna. Číslo 135 nenazývame takto: stotridsaťpäť, len číslice vymenujeme zľava 
doprava: jedna-tri-päť.
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17.  Napíš na základe obrázku na predchádzajúcej strane v šestkovej číselnej sústave 
miestnu, cifernú a skutočnú hodnotu 135. Koľko ceruziek znamená toto číslo?

18.  Napíš také dvojciferné čísla v desiatkovej sústave, v ktorých je ciferná 
hodnota číslic zhodná. Povedz, na danom mieste akú má hodnotu 
toto číslo?

19.  Napíš všetky také dvojciferné čísla, v ktorých na mieste jednotiek je 3. 
Pohľadaj ich miesto na číselnej osi. Ako sú od seba vzdialené? Koľko 
si ich našiel? 
Napíš tie dvojciferné čísla, v ktorých na mieste desiatok stojí 3. Označ 
ich na číselnej osi. Ako sú od seba vzdialené?

20.   Myslel som na jedno číslo: 58 <  < 667 
Prečítaj, čo o ňom hovorí otvorená veta. Napíš všetky čísla, na ktoré 
som mohol myslieť. 
Prezradím ti o ňom viac: je párne, súčet jeho číslic je väčší ako 9, 4 sa 
v ňom nachádza bez zvyšku.
Na ktoré číslo som myslel?
Povedz miestnu, cifernú a skutočnú hodnotu jeho číslic!

21.  Myslel som na dvojciferné číslo. Je väčšie ako 70 a je párne. Napíš 
všetky čísla, na ktoré som mohol myslieť! 
Rozdiel jeho číslic je 1.
Prečiarkni tie čísla, ktoré už nemôžu prísť do úvahy. Počet desiatok je 
menší ako počet jednotiek. Ktoré je to číslo?

22.  Napíš vo vzrastajúcom poradí čísla označené šípkami!
a)

b)

23. Rozlož na súčet desiatok a jednotiek nasledujúce čísla!
Napríklad: 65=60+5

a) 49, 62, 57, 71, 97,90, 9, 25, 52, 34
b) sedemnásť, tridsaťdva, osemdesiatsedem, sedemdesiatosem, 
deväťdesiat.
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