Kód: _____________________________________

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Název vzdělávacího
materiálu

Anotace

Vyhledávání a zápis čísel hravou formou

Pracovní listy k procvičování práce s textem, vyhledávání
informací, poznávání a zápis čísel. Všechny pracovní listy
můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.

Autor

Mgr. Romana Nečasová

Jazyk

Český jazyk

Očekávaný výstup

Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a zapisovat čísla.

Třída

2. - 3.

Pohádka o číslech
1. Stalo se to kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety. Několik barevných čísel se
rozhodlo vydat na zkušenou do světa. Byla to čísla:
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Přešla sedmero hor a řek. Jednoho dne se dostala do kouzelného království plného
baculatých čísel, kde žila překrásná princezna Nulička. Všem barevným číslům se
líbila tak moc, že ji všechna chtěla za ženu. Král se tedy rozhodl, že dá Nuličku tomu,
komu se podaří splnit tři přání. Ještě tentýž den dal král nápadníkům první úkol. Měli
z lesa vyhnat zlé čarodějnice, které se tam usídlily. Některá čísla se projevila jako
pěkní strašpytlové.

Všechny násobky čtyř se polekaly a utekly.
a) Napiš čísla, která zůstala a vyhnala zlé čarodějnice:
…………………………………………………………..

Druhý úkol byl najít a chytit vlka, který přepadal královy ovce. Ale když vlk zavrčel,
všechna čísla větší než 15 vzala nohy na ramena.
b) Která čísla zůstala a chytila vlka?

………………………………………………………………………..
Poslední úkol byl přemoci desetihlavého draka. Ale jakmile drak vystrčil svých
hrůzostrašných deset hlav, všechny násobky pěti byly pryč. Zbylo jen jedno číslo,
které přemohlo draka a vzalo si Nuličku za ženu.

c) Jaké to bylo číslo?................................
Narodilo se jim deset krásných dětí. Všechna tato roztomilá čísla byla také barevná a
na místě jednotek měla nulu.
d) Zapiš je:

2. Sluhy čísla 3 a Nuličky se stala tato čísla, která mají:
a) dvě desítky a jednu jednotku =
b) jednu desítku a tři jednotky =
c) nula desítek a sedm jednotek =
d) šest desítek a jednu jednotku =
e) jednu desítku a devět jednotek =
f) čtyři desítky a šest jednotek =
g) osm desítek a dvě jednotky =
h) tři desítky a nula jednotek =

Řešení
1. a) 27, 33, 3, 15, 21, 10, 18, 5
b) 3, 15, 10, 5
c) 3
d) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
2. a) 21
b) 13
c) 7
d) 61
e) 19
f) 46
g) 82
h) 30

