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1. Práce v centrech – Opakování matematiky 

 

ÚVODNÍ ROZEHŘÁTÍ (odpověď na stírací tabulku) 

1. Babička má na dvoře 8 slepic a dvě kočky a psa. Kolik babičce běhá po 

dvoře nohou? (28 zvířecích a dvě babičky 

2. Tetě běhá po dvoře 34 nohou, z toho je 6 kachen a dvakrát méně slepic. 

Kolik má k tomu ještě koček? (6 kachen, 3 slepice, 4 kočky) 

3. Za týden snese 8 slepic 56 vajec. Kolik vajec snesou průměrně každý den? 

Kolik za měsíc, který má 30 dní? Kolik by si vydělali za měsíc, kdyby 

prodávali každý den 5 vajec za 5 korun? (každý den 7 vajec, za měsíc 210 

vajec, vydělali by 25.30=750Kč) 

 

PRAVIDLA SKUPINOVÉ PRÁCE 

 Děti vylosuji do skupin. 

 Skupiny si sednou spolu do „hnízd“ a připraví si pomůcky na práci 

(penál, mazací tabulka, fix, hadřík). 

 Určí si kormidelníka. 

 Každá skupina postupně splní všechny uvedené úkoly. 

 Děti pracují podle instrukcí u každého úkolu. 

 DŮSLEDNĚ VYŽADUJI KÁZEŇ A SPOLUPRÁCI! 

 Kormidelník skupiny po skončení jednoho úkolu odevzdá krabičku 

se zadáním na stůl k tomu určený a zatrhne na tabuli splněný úkol. 

 Po splnění jednoho úkolu si kormidelník vezme pro skupinu další 

úkol.  

 Není-li volný další úkol, děti plní podle zadání doplňující úkol do 

doby, než je volný. 
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ČTENÍ 

 Pozorně si přečti úkol. 

 Prodiskutuj se členy tvé, jak jsi to pochopil. 

 Zkus zapsat důležité údaje a vyřešit úkol. 

 

Mauglí potřebuje 40 minut na to, aby došel z domu pěšky k moři a 

vrátil se zpět na slonovi. Pokud jede obě cesty na slonovi, trvá mu to 32 

minut. Jak dlouho by Mauglímu trvala cesta, kdyby šel pěšky tam i 

zpět? 

 

ŘEŠENÍ: Pěšky + slon = 40 minut Slon + slon = 32 minut tzn. Slon 16 minut Pěšky + slon = 40 minut tzn. Pěšky = 40 – 

16 = 24 Pěšky + pěšky = 2 . 24 = 48 minut Mauglímu trvala cesta, kdyby šel pěšky tam i zpět 48 minut. 

ZDROJ: https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/122cs_7.pdf&original=VY_32_INOVACE_33g.pdf  
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ODPOVĚZ 

 Jeden přečte otázku a odpoví na ni. Pokud odpověď neví, nebo 

odpovídá chybně, ostatní ze skupiny pomohou, opraví. 

 Střídáme se. 

 Odpovídáme celou větou. Snažíme se o hezkou formulaci vět. 

 Nasloucháme druhým. Neskáčeme nikomu do řeči. Respektujeme 

právo druhého na vyjádření, i když nemusí být správné. 

 

 

 
 

Jaká jsou lichá čísla? 
 
 

 
 

Jaká jsou sudá čísla? 

 
Vyjmenuj všechna lichá čísla 

menší než 11. 
 

 
Vyjmenuj všechna sudá čísla 
větší než 20 a menší než 30. 

 
 

 
 

Vyjmenuj násobilku 2. 
 
 

 
 

Vyjmenuj násobilku 3. 

 
 

Vyjmenuj násobilku 4. 
 

 
 

Vyjmenuj násobilku 5. 
 
 

 
 

Vyjmenuj násobilku 6. 

 
 

Vyjmenuj násobilku 7. 
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Vyjmenuj násobilku 8. 
 

 
 

Vyjmenuj násobilku 9. 
 
 

  
 

Vyjmenuj násobilku 10. 
 

 
Jaká čísla jsou mezi číslem 90 

a 101? 
 
 

 
Jaké je nejmenší číslo na 

číselné ose? 
 

 
Které číslo je menší než 110 a 

větší než 100? 
 
 

 
Toník má 8 bonbonů. Kolik 
bonbonů bude mít Lidka, 
když bude mít dvakrát víc 

než Toník? 

 
Toník má 8 bonbonů. Kolik 
bonbonů bude mít Lidka, 

když bude mít dvakrát méně 
než Toník? 

 
Toník má 8 bonbonů. Kolik 
bonbonů bude mít Lidka, 
když bude mít o dva více? 

 

 
Toník má 8 bonbonů. Kolik 
bonbonů bude mít Lidka, 

když bude mít o dva méně? 

 
Vymysli alespoň tři příklady, 
aby výsledek bylo číslo 100. 

 

 
Vymysli alespoň tři příklady, 
aby výsledek bylo číslo 55. 

 
 

 
Vymysli alespoň tři příklady, 

aby výsledek bylo číslo 0. 

 
Vymysli alespoň tři příklady, 
aby výsledkem bylo číslo 18. 

 

http://www.ajina.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 
http://www.Ajina.eu/ 

is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

ZAMYSLI SE 

 

 Vymysli pro ostatní slovní úlohu.  

 Napiš slovní úlohu hezky a čitelně. 

 Vlož ji do popisovací folie a dej ji ostatním k vyřešení. 

 Vyřeš úlohy ostatních plavčíků.  

 

NAPIŠ 

 
 Vezmi si sešit na matematiku. 

 Napiš dnešní datum. 

 Piš čitelně příklady pod sebe a vyřeš je 
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VYMYSLI 

 

 Vezmi si sadu ABAKU KOSTIČEK (každý svoji, ale ať se vám 

kostky nezakutálí či neztratí). 

 1. Hoď kostkami, seřaď hozená čísla k sobě po třech a 

přečti čísla, která ti vznikla. 

 2. Hoď kostkami a z hozených čísel zkus vytvořit příklad. 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚKOL – při čekání 

 

 Počítej na interaktivní tabuli (skolakov.eu) 
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