
Dobrý den, dnes se budu věnovat matematice, úkoly budou zase na delší dobu, tedy do konce příštího 

týdne (27.3.) 

STRAN 30 

 1., 2. příklad - do rámečků se napíší čísla (za sebou), která splňují nerovnost 

 3. příklad -  ke každému číslu připočtěte 4 a napište pod něj 

 4. příklad - vyplňte tabulky na sčítání a odčítání 

 30 - 5. příklad - nepočítejte do matematiky, ale přepište a spočítejte v malém (modrém) sešitě. 

Buďte trpěliví, bude to trvat dlouho, děti si mohou přeložit str. na polovinu, napřed se opíše 1. a 2. 

sloupek, pak se vynechá řádka a opíše 3. a 4. sloupek. Děti se učí nejen numerickému počítání, ale 

i pozornosti při přepisování a správné úpravě. 

 Kam patří písmeno M, děti určitě ví. 

STRANA 31 

 Hra na obchod (mrzí mě, že vystříhané papírové peníze jsou ve škole a nemáte je doma). Děti si 

sami vyberou co nakoupit, aby součet dvou nebo tří čísel byl 10.  

 Kolik se při nákupu vrací na 10 Kč. 

 Jaké mince vybrat na placení.  

 V posledním příkladu: Součet jakých dvou čísel je 10 (Tohle trénujte častěji, budeme to 

potřebovat při počítání s přechodem přes 10, díky) 

STRANA 32 

 Začíná se opět přepisováním do malého sešitu. 

 Další příklady zvládnete bez vysvětlování. Pokud si nevíte rady se znázorněním, přeskočte ho, k 

písmenu V (výpočet) stačí napsat a vypočítat příklad a do odpovědi doplnit výsledek. 

STRANA 33 

 Porovnávají se čísla, o kolik je jedno větší než druhé. 

 4. příklad - kdo si nepamatuje, podívá se zpět  na str. 4 nebo14 

 Pyramidu a trychtýř děti také zvládnou. Do vláčku si napíší Ě. 

STRANA 34 A 35 

 Je jen numerické počítání a opakování kreslení cesty. 

STRANA 36 

 Dětem přečtěte slovní úlohy, výsledek se vyplní do tabulky. Místo tečky si vymyslete zadání 

sami. 

 Obrázek se maluje podle výsledků. 

 6. příklad - Vajíčka na pomlázce mají součet 9 a v košíku 10. 

 

Dále máte doma folii na procvičování počítání do 10, vygumujte, co je na folii napsáno od minule, a 

spočítejte nové příklady na folii (ne na papír). 

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, napište mi bez obav, zatím se nikdo neozval, tak nevím, jak 

se vám pracuje. 

Na shledanou :) Myšáková 


