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Matematika pro 1. stupeň ZŠ 

 

Soubor materiálů pro výuku matematiky na 1. stupni základní školy. Materiály jsou určeny     
k procvičování, opakování a upevňování učiva. Jsou vytvořeny pro práci v papírové podobě. 

 

401 Násobení a dělení do 30, numerace 
do 100 bez přechodu přes desítku 

2. a 3. ročník procvičování sčítání a 
odčítání čísel bez přechodu 
přes desítku, procvičování 
násobení v oboru do 30 

402 Násobení  čísel  1 - 10 2. a 3. ročník karty pro nácvik, opakování 
násobilky formou frontální 
nebo skupinové práce 

403 Numerace do 100 s přechodem přes 
desítku 

2. a 3. ročník karty s příklady pro nácvik a 
upevňování numerace do 
100 pro práci ve skupinách 

404 Numerace do 100 bez přechodu 
desítky 

2. a 3. ročník pracovní list k opakování a 
upevňování numerace 
formou vybarvování 

405 Opakování učiva 1. čtvrtletí 2. 
ročníku 

2. ročník zápis čísla, doplňování čísla 
do řady čísel, porovnávání, 
numerace do 20 bez 
přechodu, s přechodem přes 
desítku, řešení slovní úlohy 

406 Numerace do 100 bez přechodu 
desítky 

2. a 3. ročník týdenní maraton (x- 
minutovka) s opakováním 
učiva numerace do 100 

407 Počítání po desítkách 2. ročník pracovní list určený 
k upevňování učiva, slovní 
úlohy se zaměřením na 
nákup, finanční gramotnost 

408 Opakování učiva 1. pololetí 2. 
ročníku 

2. ročník diktát čísel, doplň řadu čísel, 
porovnávání, slovní úloha, 
numerace, seřaď čísla 
vzestupně  

409 Numerace do 100 bez přechodu 
desítky 

2. a 3. ročník domino určené pro práci ve 
dvojicích se zaměřením na 
procvičování probíraného 
učiva 

410 Číselná řada 0 - 100 2. a 3 ročník karty určené k práci ve 
skupinách – tvoříme řady, 
hledáme čísla, porovnáváme 
a hledáme lichá a sudá čísla 



411 Počítání do 20 s přechodem přes 
desítku 

1. a 2. ročník rozklad tří čísel, z nichž dvě 
jsou dána, procvičování a 
upevňování učiva 

412 Počítání do 10 1. a 2. ročník domino pro volné chvíle, 
rozcvička, prověřování 
znalostí žáků 

413  Numerace do 5 1. ročník upevňování učiva v oboru 
do 5, rychlost a prověřování 
znalostí žáků,  

414 Operace s čísly 0- 20 1. 2. a 3. 
ročník 

porovnávání čísel o x méně, 
o x více, kartičky pro 
skupinovou práci, 
upevňování a opakování 
učiva 

415  Numerace do 100 s přechodem přes 
desítku 

2. a 3. ročník opakování a upevňování 
učiva v oboru do 100, 
příklady s vyluštěním 
tajenky 

416  Numerace do 20 bez přechodu přes 
desítku 

1. a 2. ročník upevňování učiva, vyřeš 
příklad, přiřaď písmeno, 
vyřešíš šifru 

417 Počítání v první desítce 1. ročník upevňování učiva, vypočítej 
příklad, v tabulce škrtni 
výsledek 

418 Numerace do 20 s přechodem přes 
desítku 

1. a 2. ročník opakování a upevňování 
učiva v oboru do 20, 
vypočítej příklad, znovu ho 
zapiš do příslušného okénka 
a vyřeš tajenku 

419 Numerace do 20 1. a 2. ročník slovní úlohy zaměřené na 
nákup potravin, rozvoj 
finanční gramotnosti žáků 

420 Počítáme se závorkami v oboru do 
100 s přechodem přes desítku 

2. a 3. ročník upevňování a opakování 
učiva, vyřeš příklady a poté 
výsledky vyznač dle určené 
barvy - obrázek 

 


