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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 Lenka Hamousová 

Název sady DUM Matematické operace ve 2. ročníku 

Číslo sady 8 (141 – 160) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_M2A_141 - 160 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_M2A_141 Sčítání a odčítání Doplňovací tabulka – vyluštění věty, počítání příkladů, řešení stonožky. 

VY_32_INOVACE_M2A_142 Násobení a dělení 2 Hledání násobků 2 v tabulce, spojování násobků 2 do obrázku, vkládání násobků 
2 do domečku. 

VY_32_INOVACE_M2A_143 Násobení a dělení 3 Hledání násobků 3 v tabulce, spojování násobků 3 do obrázku, spojování kytičky 
se správným výsledkem, domino. 

VY_32_INOVACE_M2A_144 Násobení a dělení 4 Hledání násobků 4 v tabulce, řešení řetízků – správný výsledek pod kytičkou, 
Smart Activity Toolkit – třídění násobků 3, 4, počítání příkladů kontrola - výsledků 
pod obrázkem. 

VY_32_INOVACE_M2A_145 Násobilka čísla 5 Hledání násobků 5 v tabulce, spojování násobků 5 do obrázku, Smart Activity 
Toolkit – žabka, řešení příkladů, kontrola výsledků. 

VY_32_INOVACE_M2A_146 Násobky čísla 6 Hledání násobků čísla 6 v tabulce, spojování násobků do obrázku, počítání 
domečků – hledání ztraceného čísla, Smart Activity Toolkit – házení kostkou. 

VY_32_INOVACE_M2A_147 Násobky čísla 7 Hledání násobků čísla 7 v tabulce, řešení tabulky – vyluštění věty, spojování 
násobků 7 do obrázku, najít správné porovnávací znaménko. 

VY_32_INOVACE_M2A_148 Násobky čísla 8 Hledání násobků 8 v tabulce, spojování násobků 8 do obrázku, Smart Activity 
Toolkit – příklady na násobení výběr ze 4 příkladů, řešení řetízků – výsledek 
schovaný pod kytičkou. 
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VY_32_INOVACE_M2A_149 Násobky čísla 9 Hledání násobků 9 v tabulce, spojování násobků do obrázku, počítání kolotoče – 
výsledek schovaný pod obrázkem, Smart Activity Toolkit – násobky 8, 9 třídit. 

VY_32_INOVACE_M2A_150 Násobení a dělení 10 Hledání násobků 10 v tabulce, spojování násobků do obrázku, řešení 
kombinovaných příkladů, výsledek schovaný pod roletkou, řešení tabulky – 
rozluštění věty. 

VY_32_INOVACE_M2A_151 Sčítání a odčítání s přechodem Stonožka, příklady s výsledky schovanými pod kolečky, hledání ztraceného čísla, 
dopočítávání příkladů – domečky, Smart Activity Toolkit – házení kostkou s čísly. 

VY_32_INOVACE_M2A_152 Základní geometrické pojmy Smart Activity Toolkit – kostka s názvy geometrických tvarů, skládání názvů, 
krabice s názvy, přiřazování názvů k tvarům. 

VY_32_INOVACE_M2A_153 Jednoduché slovní úlohy na sčítání, násobení  Řešení slovních úloh, doplňování tabulky x krát více, o několik více 

VY_32_INOVACE_M2A_154 Sčítání a odčítání pod sebe Sčítání a odčítání pod sebe s přechodem i bez přechodu desítky, výsledky pod 
hvězdičkou, vybírání výsledků z nabídky. 

VY_32_INOVACE_M2A_155 Základní geometrické pojmy Geometrie – počítání základních geometr. tvarů, Smart Activity Toolkit 
přiřazování správných názvů k tvarům – kostka. 

VY_32_INOVACE_M2A_156 Orientace v číslech 1 - 100 Orientace v číslech 1 – 100, tabulka, doplňování trojice čísel, počítání – domečky, 
pyramida s výsledky pod sluníčkem. 

VY_32_INOVACE_M2A_157 Procvičování sčítání a odčítání s přechodem Sčítání a odčítání s přechodem, tvoření 4 příkladů ze 3 čísel, malé pyramidy, 
kolotoč s výsledky pod obrázky, Smart Activity Toolkit – příklady třídění výsledků 
50, 60 . 

VY_32_INOVACE_M2A_158 Procvičení násobení a dělení Malá násobilka, řešení dlouhého řetízku, tabulka s násobením + sčítání, výsledky 
pod hvězdičkou, Smart Activity Toolkit přiřazování příkladů k výsledkům. 

VY_32_INOVACE_M2A_159 Polopřímky Geometrie – polopřímky vyvození pojmu, procvičení pojmů úsečka, přímka, 
polopřímka, polopřímka opačná. 

VY_32_INOVACE_M2A_160 Souhrnné procvičení všech operací Souhrnné procvičení všech operací, počítání řetízku, přiřazování správného 
výsledku, násobení a dělení – Smart Activity Toolkit, přiřazování příkladů 
k výsledkům. 
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