4. ročník Matematika 23. - 27- 3.

ŠIFROVANÁ MATEMATIKA
Ahoj děti, budete pracovat v učebnici matematiky III.díl. Pečlivě čti a počítej, ať se dopočítáš k cíli.
Práci si rozvrhni tak, ať jsi ve středu hotov. Hezkou zábavu 
Než začneš počítat, napiš si pořadí písmen naší abecedy
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1. Uč. str. 3/ 2, vypočítej 1. řádek, správné výsledky si vyhledej v bublině a pokud můžeš škrtni.
Pokud jsi našel správné výsledky, zapiš si první písmeno do tajenky. Písmeno najdeš na 28.
místě v abecedě.
2. Uč. str. 3/3, Láďa udělal v tomto cvičení mnoho chyb, najdi, které příklady jsou správně
vypočítané. Opět hledej ve výsledcích, zda-li jsi správně počítal. Vyber si největší číslo a sečti
všechny jeho číslice (př. 336=3+3+6=12), přičti k nim ještě číslo 2 a mělo by ti vyjít pořadí
hledaného písmena v abecedě. Zapiš jej do tajenky.
3. Připomeň si pravidla pro odčítání. Jak se ptáme a jakým
jdeme směrem. Další písmeno dostaneš po spočítání 2. řádků
v Uč str.4 /1. Správné výsledky opět hledej v bublině.
U nejmenšího z odečteného výsledku, použij písmeno
do tajenky.

484 574
21 454 M
502 339

129 479
4. Máme před sebou poslední šifrovací úkol.
282 695
Tentokrát budeš potřebovat i pomoc rodičů.
Uč str. 4/3, přemýšlej a zvládneš i sám. Odpovědí
38 382 K
jsou 2 čísla. Za každé dostaneš písmeno.
63 638 V
716 968 L
a) U menšího čísla se podívej, jaká číslice zastupuje
Desítky. Tato číslice ti určí pořadí písmene
v abecedě.
252 596
715 836
b) Chybí ti poslední písmenko, myslím, že už ses
ale dovtípil a znáš tajenku. Pokud ne, mamka nebo taťka
mi může poslat větší výsledek mailem/ sms/ whats App/
messenger/ a já ti písmenko pošlu.
Hurááá tajenka je vyluštěná! 
Pošlete mi, prosím, její znění jakýmkoliv způsobem. Hezký den, ať se vám i nadále daří.
TAJENKA- chybí v ní háčky a čárky
1.ÚK
2. ÚK
3.ÚK
4. ÚK (menší) 5. ÚK (většíí)

