
901 IV. ročník

902 V. ročník

903 V. ročník

904 V. ročník

905 V. ročník

906 IV. ročník

907 V. ročník

908 V. ročník

909 IV. ročník

910 IV. ročník

911 V. ročník

912 V. ročník

913 V. ročník

914 V. ročník

915 V. ročník

916 V. ročník

917 V. ročník

918 V. ročník

919 V. ročník

920 V. ročník

a opakování . Materiály jsou vyrobeny tak, aby se daly použít na PC a v papírové podobě.
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Matematik pro I. stupeň ZŠ

Soubor materiálu pro výuku matematiky na I. stupni základní školy. Většina materiálu je určena k procvičení 

Zlomky - výpočet za základu

Pamětné sčítání, odčítání, násobení a 

dělení

Pamětné násobení a dělení Výsledky se vpisují slovem do tajenek

Pamětné násobení a dělení

Pamětné násobení a dělení desetinných 

čísel

Porovnávání desetinných čísel

Pexeso - 1. karta s příkladem, 2. karta s 

příslušným výsledkem
Domino - 1. polovina kartičky s 

příkladem, 2. pol. s příkladem
Písmena správných výsledků z výběru se 

postupně píší do tajenky
Ke každé cifře ve výsledku přísluší podle 

tabulky jedno písmeno - vyjde tajenka
Z tabulky vyškrtnout všechny násobky 2, 

3 a trojciferná čísla - zbytek je tajenka

Písemné sčítání, násobení a dělení

Zlomky 

Pamětné sčítání a odčítání desetinných 

čísel

Pamětné násobení

Písemné sčítání, odčítání, násobení a 

dělení

Porovnávání desetinných čísel

Zlomky - výpočet za základu

Písemné dělení jednociferným a 

dvojciferným dělitelem
Násobky dvou a tří + pojem „ trojciferné 

číslo "
Pamětné sčítání a odčítání desetinných 

čísel

Pamětné násobení 0 - 2000 000, 

výsledky se zapisují do kolonek

Zaokrouhlování desetinných čísel

Písemné sčítání a odčítání desetinných 

čísel
Zlomky - sčítání a odčítání se stejným 

jmenovatelem

Souřadnice [x,y]

Tvary vajec - horní pol. s příkladem, 

dolní pol. s výsledkem - složit 
Výsledky se barevně znázorňují do 

tabulek
Výsledky se postupně zapisují do 

pamětného hada - start → cíl
Výsledky se zapisují do tabulek ve směru 

šipek, jednotlivé výsledky se překrývají

Vybarvenou část celku vyjádřit zlomkem

Předem dané souřadnice zaznamenávat 

do síťové tabulky
Porovnat des. čísla, značky <, >, = vypsat 

do tabulky - tajenky ( rčení )

Spojování příkladů se správnými 

výsledky na papíře - formát A4

Výsledky se píší do tabulek, jednotlivé 

výsledky se překrývají nebo navazují
Des. čísla se vzestupně zapisují do 

tabulek s příslušným písmenem - 
Des. čísla spojit barevně s des. číslem po 

zaokrouhlení na J, DES, SET, TISÍCINY
Výsledky spojit se správným výsledkem, 

popřípadě opravit nabízený výsledek
Celé příklady a výsledky znázorňovat 

barevně do tabulek


