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1  Rozlušti šifru 18.9.2012 III.10/5
slouží k opakování sčítání a 
odčítání do 100

  provádí zpaměti 
jednoduché početní operace  

Sčítání, odčítání, 
obor do 100  

doc

2 Vláčky 19.9.2012
III. 
10/5

 procvičování sčítání a odčítání 
do 100

 provádí zpaměti 
jednoduché početní operace

 Sčítání, odčítání, 
obor do 100

doc

3 Balonky 5.10.2012
 III. 
10/5

powerpointová hra na 
procvičování násobení a dělení

násobí a dělí v oboru 
násobilek 1 - 5

násobení, dělení, 
tři, čtyři, pět

pptx

4 Násobení šesti 10.10.2012
 III. 
10/5

powerpointová prezentace k 
vysvětlení násobení šesti

provádí zpaměti početní 
operace - násobí šesti

násobení,  
násobky, šest

pptx

5 Násobení a dělení šesti 12.10.2012
III. 
10/5

nácvik pamětného násobení a 
dělení šesti

provádí zpaměti početní 
operace - násobí a dělí šesti

násobení, dělení, 
násobky, šest

htm

6
Opakovací kontrolka - 
násobení a dělení

15.10.2012 III. 9/4
kontrolka k opakování násobení 
a dělení 0 - 5

násobí a dělí v oboru 
násobilek  0 - 5, příklady se 

závorkami

násobení, dělení, 
závorky, obor do 

100
doc

7 Násobení sedmi 16.10.2012
III. 
10/5

powerpointová prezentace k 
vysvětlení násobení sedmi

provádí zpaměti početní 
operace - násobí  sedmi

násobení,  sedm, 
násobky

pptx

8 Dělení sedmi 17.10.2012
III. 
10/5

powerpointová prezentace k 
vysvětlení dělení sedmi

provádí zpaměti početní 
operace - dělí   sedmi

dělení, sedm, 
násobky

pptx

9  Dělení osmi  29.10.2012  III. 9/5
  powerpointová prezentace k 
vysvětlení dělení osmi

  provádí zpaměti početní 
operace - dělí  osmi

dělení, osm, 
dělenec, podíl 

pptx

10   Kontrolka nanečisto  30.10.2012 III. 7/5
 kontrolka na procvičování 
pamětného násobení a dělení 7,8

  násobí a dělí sedmi, osmi
 sedm, osm, 
součin, podíl 

htm



11   Piškvorky  5.11.2012
III. 
10/5

 hra na nácvik pamětného 
násobení 1 - 10

 násobí v oboru násobilek
násobení, součin, 
hra, osm 

 xlsx

12  Řetězy  6.11.2012
III. 
10/5

hra na nácvik pamětného 
násobení a dělení 

 násobí a dělí  v oboru 
násobilek

 násobení, dělení, 
hra, součin

docx

13   Porovnávání  14.11.2012  III. 9/5
  rozcvička na pamětné násobení 
a dělení, porovnávání  výsledků

 porovnává čísla v oboru do 
100

rovno, větší, 
menší, násobení  

pptx

14   Pexeso 20.11.2012 III.  9/5 
 hra na zrychlení pamětného 
násobení a dělení 

 násobí a dělí  v oboru 6 - 10
 násobení, dělení, 
sedm, osm, devět

 dpcx

15  Matematická rozcvička  3.1.2013
 III. 
10/5

 powerpointová rozcvička, 
sčítání a odčítání do 100

 zpaměti sčítá a odčítá 
dvojciferná čísla do 100

 sčítání, odčítání, 
sto, dvojciferná 
čísla

 pptx

16  Počítáme  7.1.2013
 III. 
10/5

 pracovní list na zopakování 
učiva

 zpaměti sčítá,odčítá , násobí 
a dělí do 100

 součet, činitel, 
mešitel, číslo sudé

 xlsx

17  Rozcvička 2  11.2.2013
 III. 
10/4

powerpointová rozcvička na 
násobilku a dělení  

zpaměti násobí a dělí v 
oboru násobilek 

 násobení, dělení, 
součin, podíl

 pptx

18  Násobení a dělení  26.2.2013  III. 8/5  zopakování učiva
 zpaměti provádí operace - 
násobí a dělí do 100

 násobení, dělení, 
součin, podíl

 xlsx

19 Dělení se zbytkem  31.5.2013
 III. 
10/4

powerpointová prezentace k 
vysvětlení nového učiva

 dělí dvojciferné číslo 
jednociferným se zbytkem

 násobky, dělení, 
zbytek, do 100

 pptx

20  Dělení se zbytkem 2  4.6. 2013
 III. 
10/4

digitální materiál k procvičování 
učiva

zpaměti dělí dvojciferné 
číslo jednociferným se 
zbytkem 

násobky, dělení,  
zbytek, do 100

 htm


