
Jednotky času

Základné jednotky času sú sekunda, minúta, hodina, deň a rok.

V dávnej minulosti ľudia určovali  čas podľa striedania dňa a noci. Stačilo im pozorovať pohyb Slnka po oblohe. 

Z pozorovania Mesiaca určovali čas na mesiace a zo striedania ročných období zasa na roky. 

Koľko má rok mesiacov? _____________

Vymenuj všetky mesiace v roku ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Aký je teraz mesiac?______________ aký je rok__________

Ktoré ročné obdobia sa vystriedajú za rok? ______________________________________________________________

Neskôr ľudia určovali čas  pomocou rôznych pravidelne sa opakujúcich dejov ako napríklad zhorenie časti sviečky, 
vytečenie istého množstva vody, presýpanie istého množstva piesku, pohyb Slnka po oblohe a iné. Presýpacie hodiny 
poznáme aj dnes.

Nakresli hodiny, ktoré máte doma:



Jednotky času sú: 

(sekunda) 

(minúta)   1minuta = 60 sekúnd 

(hodina)   1hodina = 60 minút

(deň)        1deň = 24 hodín

(rok)         1rok = 365 dní 

Ciferník hodín, má 60 dielikov, ktorými odrátavame sekundy a minúty, a 12 dielikov, ktorými odrátavame hodiny. 

Urči čas na hodinách:

           ________________________                     ________________________                _________________________



 

   



Dokresli ciferníky                                                                                                                      21:00

                                                                                                                                                         14:00



                                 7:20                                                           8:30                                                          14:45

                               15:00                                                            20:15                                                         12:05



Premena jednotiek času:

ak 1 hodina má 60 minút, koľko minút budú mať 3 hodiny? ________ 5 hodín?_________ 2 hodiny?_________

ak 1 minúta má 60 sekúnd, koľko sekúnd budú mať 4 minúty?_________ 6 minút? _________ 10 minút? _________

Koľko dní má jeden rok?______________

Koľko dní majú jednotlivé mesiace? Zisti pomocou kalendára:

január__________   február __________  marec ___________  apríl __________  máj__________ jún ___________

júl ________ august _________  september _________ október _________ november _________ december _________

Počas ktorých mesiacov sú letné prázdniny _______________________________________

Počas ktorého mesiaca sú Vianoce ______________________________________________

Ktorý deň oslavuješ svoje narodeniny____________________________________________

Ktorý deň oslavuješ svoje meniny ______________________________________________

Od kedy do kedy budú jarné prázdniny ___od__________________do________________

Ktoré ročné obdobie prináša veľkonočné sviatky ______________________

O koľkej hodine ráno vstávaš? _____________ o koľkej hodine ideš večer spať? ______________

Zisti koľko minút ti trvá naobedovať sa ___________ upratať izbu ____________ 


