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STRUČNÁ ANOTACE DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU 

Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM Mgr. Radomíra Peroutková 

Název sady DUM Počítáme do 100 

Číslo sady 17 (321 – 340) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_M2A_321-340 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_M2A_321 Počítání v oboru čísel do 20 Desítky, jednotky, porovnávání čísel. 

VY_32_INOVACE_M2A_322 Desítky - jednotky Čtení čísel, přiřazování do dvojic, hledání čísla před a za daným číslem. 

VY_32_INOVACE_M2A_323 Porovnávání čísel Porovnávání čísel, řazení od nejmenšího k největšímu a naopak. 

VY_32_INOVACE_M2A_324 Sčítání desítek a jednotek Znázornění daného čísla, sčítání daných čísel. 

VY_32_INOVACE_M2A_325 Hra na obchod Nakupování, různé možnosti, sčítání, odčítání zbytku. 

VY_32_INOVACE_M2A_326 Počítání mincí Hledání mincí dané hodnoty, počítání mincí. 

VY_32_INOVACE_M2A_327 Zvětšení a zmenšení čísla o … porovnávání čísel Procvičování probraného učiva, práce s čísly, porovnávání čísel. 

VY_32_INOVACE_M2A_328 Sčítání a odčítání desítek Hledání optimálního řešení, sčítání a odčítání desítek. 

VY_32_INOVACE_M2A_329 Sčítání v geometrii Sčítání úseček, sčítání stran geometrických tvarů. 

VY_32_INOVACE_M2A_330 Slovní úlohy /odčítání/ Vyvození nových poznatků, samostatná práce žáků. 

VY_32_INOVACE_M2A_331 Slovní úlohy /sčítání/ Vyvození nových poznatků, samostatná práce žáků. 

VY_32_INOVACE_M2A_332 Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku Samostatná práce žáků dle pokynů učitele. 

VY_32_INOVACE_M2A_333 Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku  - 
pokračování 

Procvičování probraného učiva, hledání optimálního řešení. 

VY_32_INOVACE_M2A_334 Slovní úlohy /o x více/ Práce s jednotlivými úkoly prezentace, výklad učitele. 

VY_32_INOVACE_M2A_335 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Nakupování, zápis, práce s čísly. 

VY_32_INOVACE_M2A_336 Slovní úlohy /sčítání čísel v oboru do 100/ Práce se slovní úlohou, znázornění, řešení slovní úlohy. 

VY_32_INOVACE_M2A_337 Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 
100 

Rozklad čísel, porovnávání čísel, procvičování. 
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VY_32_INOVACE_M2A_338 Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel 
do 100 - 2. část 

Žáci určují, kde se dané číslo nachází, porovnávání čísel, o kolik je dané číslo 
menší či větší. 

VY_32_INOVACE_M2A_339 Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel 
do 100 - 3. část 

Opakování, procvičování, počítání se závorkami. 

VY_32_INOVACE_M2A_340 Odčítání s přechodem přes 10 v oboru čísel do 100 Vyvozování nových poznatků, porovnávání čísel, procvičování. 

 

Datum 17. 5. 2013 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  


