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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. Šárka Fingerhutová 

Název sady DUM Čísla a početní operace 

Číslo sady 5 (81 – 100) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_M3A_81 – 100 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_M3A_81 Násobení a dělení čísel v oboru  1 - 5 Opakování, procvičování řad násobků 2, 3, 4, 5 

VY_32_INOVACE_M3A_82 Násobení a dělení čísel v oboru  6 - 9 Opakování, procvičování řad násobků 6, 7, 8, 9, Sudá, lichá čísla 

VY_32_INOVACE_M3A_83 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti Výpočty matematických řetízků, matematických trojúhelníků sčítáním 

VY_32_INOVACE_M3A_84 Orientace ve čtvercové síti Doplňování chybějících čísel v řadě, opakování směrové růžice 

VY_32_INOVACE_M3A_85 Sčítání, odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 Nákupy jednotlivých dárků, zaokrouhlování cen, výpočet slevy, řešení úlohy 

VY_32_INOVACE_M3A_86 Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel Opakování znalostí, přiřazování písmen k výsledkům 

VY_32_INOVACE_M3A_87 Zaokrouhlování na desítky Využití znalostí žáků cen potravin, zaokrouhlování čísel, vyhledávání chyb 

VY_32_INOVACE_M3A_88 Rozklad čísel v oboru do tisíce Využití vlastních zkušeností s nákupy dárků, rozklad čísel, počítání po 1, 10, 100 

VY_32_INOVACE_M3A_89 Pamětné sčítání a odčítání v oboru do tisíce Čtení č., přičítání 100, 10, hledání č. o 10, o 100 větší než č., o 1 menší než číslo 

VY_32_INOVACE_M3A_90 Zaokrouhlování trojciferných čísel Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, na stovky 

VY_32_INOVACE_M3A_91 Převody jednotek hmotnosti Převádění jednotek hmotnosti, vytváření dvojic, doplňování gramů do 1000g 

VY_32_INOVACE_M3A_92 Jednotky času Nařizování papírových hodin, řazení časových jednotek podle délky trvání, tvoření 
dvojic: digitální čas – analogový čas 

VY_32_INOVACE_M3A_93 Jednotky délky Řazení jednotek délky, převádění, řazení hor, řek podle velikosti 

VY_32_INOVACE_M3A_94 Jednotky objemu Převádění jednotek, řešení slovní úlohy, třídění potravin, doplňování ml do 
1000ml 

VY_32_INOVACE_M3A_95 Dělení se zbytkem 1, 2, 3, 4, 5 Vyhledávání nejblíže menšího násobku, výpočty, vyhledávání chyb 
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VY_32_INOVACE_M3A_96 Dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9 Vyhledávání nejblíže menšího násobku, výpočty příkladů 

VY_32_INOVACE_M3A_97 Násobení a dělení mimo obor násobilek Násobení a dělení čísel čísly 10, 100 

VY_32_INOVACE_M3A_98 Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel Písemné sčítání, odčítání, řešení slovní úlohy, příklady pro šikovné počtáře 

VY_32_INOVACE_M3A_99 Násobení čísel jednociferným činitelem 
(pamětné i písemné) 

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným číslem zpaměti 

VY_32_INOVACE_M3A_100 Práce s kalkulátorem Seznámení se základními funkcemi, porovnávání výsledků se sešitem 

 

Datum 21. května 2012 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  

 


