
1. Vzpomeň si. Máte doma hodiny? Jak vypadají? Proč je doma máte?

2,, ZaWoužkuj všechny důvody, proč měříme čas

Abychom věděli, kolik rohlíků máme koupit.
Abychom věděli, kdy je čas na večeři.
Abychom se mohli s kamarády domluvit, kdy se sejdeme v kině.
Abychom věděli, jak dlouhý je plot naši zahraďy.
Abychom věděli, kolik korun stojí knížka.
Abychom lístíli, za jakdlouho přijde tatínek zpráce.
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f)

Vymysli alespoň další 3 důvody, proč měříme čas

4. Hodinám na obrázku něco chybí
Doplň vše, co jim schází.

5. Výborně! Ted'už hodinám nic nechybí.
Ještě je společně vybarvíme.
ručičku vybarvi červeně a , ručičku
zeleně.

Malá ručička námuk:azuje, kolik je hodin.

Je hodina. Jsou hodiny Je hodin.

§§ Nyní se podíváme na část hodin, které se říká ciferník. Ve cvičení 4 vybarvi celý ciferník
modře. Potom zkus vysvětlit, co to ciferník je.

Pamatuj si: 1 hodina má 60 minut.
Veiká ručička oběhne celý ciferníkza 60 minut, teďy za 1 hodinu.

ffi§ OoUžeš ciferník ve cvičení 4 rozďéIítna 4 stejně velké části? Yezmi si černou pastelku
a ciferník ve cvičen í 4 rozdéL Napovím e, že je to hodně podobné j ako kráj e t pizzu.
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Hodiny - čtvrt, půl, tři čtvrtě, ceIá /r\lt §-/\\ ,-/

§§ř§4§*&§§§&a&§§s§Ť§§€§§§s§9§*§ě§§&ň§*§sěBĚ§&€*§6*ě§e*§9§*§§§B*6§&*6*ě§§*§$§*Ěs &§6eě9§§

§§***§*§§§É§§*ě§§§§§ě*§§§ě§§§*§&*ě§§§§§§fi§§§Ě§a§§§9§s§€§s*€*&e§*a€€6§§§&§§§eŘa&seB*ss§&§

§§&ě€Bss§§§§*§€§9ě§§s*se§§§§§§sě*6€&*ěe§§s&§&s*9e&6§aó§§ě*§ě€ses*§§§s$§§*&§*§a§&&§§*s§§§

§§§*es§e§§§&&§s6a§§s€&§E&§ěB§sě§*&ě§§§§§eĚač§*§§&6*§6€6§€§§ě§e§&€s§6§§§e§§a§*&8aa§§§§*§§

§§*ě6§€g§§§*§§§§§a*a3§§€**§§§€š§*§s6§9+&*s§e§&§s€*§é§sě$€*&ě***§&ě§§*&§*§ě§§éss6ě9§§gs§+

)

i"řŤtfia. \ ',{

."I

i

1

35



Hodiny - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá

Jsi šikula! Právě se ti podařilo rozdělit hodinu na čtvrthodiny. Každou část ciferníku oběhne
velká ručička za čtvrl hodiny, teďy za 15 minut.

Pamatuj si: čtvrt hodiny: 15 minut tři čtvrtě hodiny :45 minut
půl hodiny : 30 minut celá hodina : 60 minut

Stejně jako ty, umí i velká ručička rozdělit ciferník na několik částí. Pozoruj.
qili,l,i p*! rlii štt,c"ťť i;*::i",!

Je čtvrt na pět. Je půl páté. Je tři čtvrtě na pět. Je hodin.

8. I{ejprve u všech hodin červeně vybarvi ,,, 
1]l,",:i,,: : l,:. : :,. .. Potom vybarvi oranžově hodiny,

které ukazují . Modře ty, které ukazují . Zelené ty, které ukazqí , a hnědě
ty, co ukanqí,., | ;|.:,,t i ll,:,"i ; :,il.

:,9i,l Spoj hodiny s časem, kteý ukazují. Kolik hodin ukazují hodiny, které jsi s žádným
časem nespojiVa?

půl osmé

čtvrt na tři

tři čtvrtě na jedenáct deset hodin

í§ Dokresli do hodin velkou ručičku a kluky správně pojmenuj. Tomáš snídá v sedm hodin.
Patrik snídá ve čtvrt na osm. Tomášův trénink začináve ři čtvrtě na čtyři. Patrikův trénink
zaěíná ve čtvrt na pět.
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