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Měření objemu

Předmět: Prvouka

Ročník: 3. 

Tematický okruh: Měříme  objem

Anotace: 1. Seznámení s měřidlem objemu .

2. Jednotky objemu a jejich převody.2. Jednotky objemu a jejich převody.

3. Využití měření objemu.

4. Čtení hodnot na odměrném válci – mililitry.

Materiál byl vytvořen v programu PowerPoint 2007.



Objem

 Objem měříme odměrným válcem.



Jednotky objemu

 Jednotkou objemu je : litr            značíme     l

mililitr     značíme    ml

větší jednotkou je : hektolitr   značíme   hlvětší jednotkou je : hektolitr   značíme   hl

1 l  = 1 000  ml           1 hl  =  100 l



Měření na litry

Na litry měříme vodu,olej,

šťávu, víno, naftu, benzín a

další kapaliny.



Mililitr

Mililitr je malá jednotka objemu.

1 l  = 1 000 ml1 l  = 1 000 ml

Na mililitry odměřujeme např. léky,

parfémy …



Měření na hektolitry

Na hektolitry odměřujeme

víno, pivo,olej …….



Pracujeme s odměrnými válci

Zakresli na odměrném válci a/ 50 ml        b/ 15ml          c/ 67ml          d/ 32ml

a/                                    b/                              c/                            d/
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Citace
 Odměrné válce
 Http://www.p-kovanda.cz/lab_plasty/odmerne_valce.htm. Citace.com [online]. 4.2.2012 

[cit. 2012-02-04]. Dostupné z: 
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2YF6bVE99Sh9m-gkKTrwiMDf6Bgrk_h-
RiaGAIG1s9

 Sklenice sirupu
 Http://www.cwshop.cz/191-large/zon-sirup-citron-1-litr.jpg. Citace.com [online]. 4.2.2012 

[cit. 2012-02-04]. Dostupné z: 
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA5CT5zlr6Iv8f_Lrsp1H5d07LAgLZuN016sw
XbQzGxaRlVinn

 Parfém Parfém
 Http://annette-vogue.blog.cz/. Citace.com [online]. 2012 [cit. 2012-02-04]. Dostupné z: 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTB_CJqHNvh56Xn6-9--
Ea3TOY3jE1L0YCJHhWZCmZQD2juV8MMWJWKg0lX 

 Kapky
Http://www.promed.cz/produkt/ambrosan-kapky/. Citace.com [online]. 4.2.2012 [cit. 
2012-02-04]. Dostupné z: 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5xQMcff9RYspIPJwZ-
JR2y5AIoVPczEtLBtBHG0jntf7x1kkm

 Sud
 Http://us.123rf.com/400wm/400/400/claudiodivizia/claudiodivizia0909/claudiodivizia0

90900207/5567289-da-eva-na-sud-sud-na-va-no-nebo-pivo-samostatna-pa-es-ba-la.jpg. 
Citace.com [online]. 4.2.2012 [cit. 2012-02-04]. Dostupné z: 
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSB-nYlpeOl89dqd9P0yGy8v_2Wl5fBqK-
_CxrcJXfXFT77RKs4 




