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MATEMATIKA 1: 2-3 
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 Opakovanie    

02 Sčítanie a odčítanie v obore 
čísel do 10  

  

 Narodeniny Počítáme do 9 Počítanie do 9  

 Nácvik písania číslice 9 
Košík ovoce - určování počtu prvků Prirodzené čísla 0-9 

Číslo 9, číselná řada, porovnávání, 
rozklad 

 Numerácia v obore čísel do 9 Barevné kartičky - uspořádání čísel 
0 - 9 podle posloupnosti Číselná rada 

Sčítání a odčítání do 9 

 Sčítanie v obore čísel do 9 Veselá čísla - porovnávání čísel 0 - 
9 Radenie čísel do 9 

Rozklady čísel 

 Odčítanie v obore čísel do 9 Tři sněhuláci - názorný rozklad 
čísel 0 - 9 Porovnávanie čísel 

2. OPAKOVÁNÍ - pololetní 

 Geometria-orientácia v 
priestore 

Početní trenažér sčítání do 9 - 
procvičování sčítání do 9 Porovnaj 

Slovní úlohy - 1 

  Počítání se sovičkami - sčítání: 
příklady typu 3 + 6 = __, 3 + __ = 9 Viac, menej, rovnako 

 

  Početní trenažér odčítání do 9 - 
procvičování odčítání do 9 Vypočítaj a doplň 

 

  Počítání s dalmatínky - sčítání: 
příklady typu 9 - 6 = __, 9 - __ = 3 Sčítanie a odčítanie do 9 

 

  Puzzle - domácí zvířata 1 - 
procvičování sčítání a odčítání do 9 Rozhodni, či je to správne 

 

  Puzzle - domácí zvířata 2 - 
procvičování sčítání a odčítání do 9 Sčítanie a odčítanie do 9 

 

  Puzzle - domácí zvířata 3 - 
procvičování sčítání a odčítání do 9 Sčítanie do 9 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/kosik-ovoce/pocitame.html
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do9.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do9.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/usporadani-cisel/razeni.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1202
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus6_do9.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/vesela-cisla/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1039
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/rozklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/rozklad-cisel/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/opakovanido9_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocetni-trenazer/scitani-do-9/priklady.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1205
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocitani-se-sovickami/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1203
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocetni-trenazer/odcitani-do-9/priklady.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1204
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocitani-s-dalmatinky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/puzzle/puzzle1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1208
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/puzzle/puzzle2.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1220
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/puzzle/puzzle3.html
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  Puzzle - domácí zvířata 4 - 
procvičování sčítání a odčítání do 9 Sčítaj tak, aby výsledok bol 9 

 

  Početní trenažér sčítání a odčítání 
do 9 - procvičování sčítání a 
odčítání do 9 Odčítanie do 9 

 

  Postřehování počtu prvků - 
určování počtu prvků, počítání do 9 Slovná úloha 

 

  Počítání berušek - přiřazování 
příkladů k výsledkům 

 
 

  Početní pyramidy (4 úrovně) - 
sčítání, dopočítávání do 9 

 
 

  Matematické křížovky - sčítání a 
odčítání do 9 

 
 

03 Farma Počítáme do 10 Počítanie do 10  

 Nácvik písania číslice 10 Barevné kartičky - uspořádání čísel 
0 - 10 podle posloupnosti Prirodzené čísla 0-10 

Číslo 10, čísel. řada porovnávání, 
rozklad 

 Numerácia v obore čísel do 10 Tři ptáčátka - názorný rozklad čísel 
0 - 10 Spoj na výsledok 10 

Sčítání a odčítání do 10 

 Sčítanie v obore čísel do 10 Početní trenažér sčítání do 10 - 
procvičování sčítání do 10 Doplň do 10 

Řetězce příkladů             Počítáme do 
10 

 Odčítanie v obore čísel do 10 Počítání s želvami ninja - sčítání: 
příklady typu 2 + 8 = __, 2 + __ = 
10 

Opakovanie-radíme čísla podľa 
veľkosti 

Slovní úlohy - 2 

 Geometria-spájanie bodov Hrací kostky - součet tří sčítanců Porovnávanie čísel  

 Geometria-čiara priama, krivá, 
lomená 

Početní trenažér odčítání do 10 - 
procvičování odčítání do 10 Vypočítaj a porovnaj 

 

  Počítání s mauglím - 
odčítání:příklady typu 10 - 2 = __, 
10 - __ = 8 Sčítanie a odčítanie do 10 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/puzzle/puzzle4.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1206
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-9/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-9/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/postrehovani-poctu/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1207
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocitani-berusek/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocetni-pyramidy-typB/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/matematicke-krizovky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/usporadani-cisel/razeni.html
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do10.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do10.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/rozklad-cisel/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1209
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus6_do10.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-do-10/priklady.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1210
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/retezecdo10_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/do10_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/do10_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-s-zelvami-ninja/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1331
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1331
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/soucet-tri-scitancu/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/odcitani-do-10/priklady.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1211
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-s-mauglim/priklady1.htm
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  Počítáme se třemi čísly - příklady 
typu 10 - 1 - 2 Hľadanie výsledku do 10 

 

  Puzzle - domácí mazlíčci 1 - 
procvičování sčítání a odčítání do 
10 Porovnávanie čísel 

 

  Puzzle - domácí mazlíčci 2 - 
procvičování sčítání a odčítání do 
10 Správne, alebo chybne? 

 

  Puzzle - domácí mazlíčci 3 - 
procvičování sčítání a odčítání do 
10 Sčítanie do 10 

 

  Puzzle - domácí mazlíčci 4 - 
procvičování sčítání a odčítání do 
10 Súčet 10 

 

  Početní trenažér sčítání a odčítání 
do 10 - procvičování sčítání a 
odčítání do 10 Odčítanie do 10 

 

  Porovnávání - názorné porovnávání 
čísel 0 - 10 Doplň správne 

 

  Veselá žabička - orientace na 
číselné ose Slovné úlohy do 10 

 

  Na drátě - orientace na číselné ose Slovná úloha do 10  

  Pokladnička - počítání s penězi Odpovedz na otázky  

  Počítání do 10 - přiřazování 
příkladů k výsledkům Rozklad čísel do 10 

 

  Pracovití bobříci - přiřazování 
příkladů k výsledkům Doplň domčeky 

 

  Početní pyramidy (4 úrovně) - 
sčítání, dopočítávání do 10 Myslím si číslo 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitame-se-tremi-cisly/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1040
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/puzzle/puzzle1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1333
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/puzzle/puzzle2.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1332
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/puzzle/puzzle3.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/puzzle/puzzle4.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1212
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-10/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-10/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/porovnavani/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1213
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/vesela-zabicka/osa.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/na-drate/osa.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1041
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pokladnicka/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1214
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-do-10/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pracoviti-bobrici/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1426
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-pyramidy-typB/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1334
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  Matematické křížovky - sčítání o 
odčítání do 10 Vzťahy viac a menej do 10 

 

   Doplň tabuľku  

   Menší, väčší, rovná sa  

04 Záhrada Číselná řada 0 - 20 
Počítanie do 11 

Čísla do 20 - čtení, zápis, 
posloupnost 

 Nácvik písania číslice 11-20 Počítáme do 20 - číselná řada 11 - 
20, doplňování chybějících čísel Prirodzené čísla 0-11 

Čísla do 20 - číselná řada 

 Numerácia do 20, pričítanie 
k 10, odčítanie s rozdielom 10 

Barevné kartičky - uspořádání čísel 
11 - 20 podle posloupnosti Peňaženky 

Čísla do 20 - porovnávání 

 Rozklady čísel Počítáme do 20 - určování počtu 
obrázků Porovnávanie čísel 

Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1) 

 Geometria-opakovanie-čiara 
priama, krivá, lomaná 

Karty - určování počtu prvků na 
kartách Porovnávanie s obrázkami 

3. OPAKOVÁNÍ -  JARNÍ 

 Geometria-štvorcová sieť, 
kreslenie podľa osi súmernosti 

Pirátská hlídka - číselná řada 11 - 
20, doplňování chybějících čísel 

Sčítanie a odčítanie do 11 bez 
prechodu cez 10 

 

  Velké prádlo - číselná řada 11 - 20, 
doplňování chybějících čísel Počítanie do 11 

 

  Startovní čísla - orientace na 
číselné ose 

Sčítanie a odčítanie do 11 s 
prechodom cez 10 

 

  Souboj Toma a Jerryho - 
porovnávání čísel 0 - 20 Počítanie do 11 

 

  Mořský svět - určování počtu 
desítek a jednotek názorně Sčítanie do 11 

 

  Mince - určování počtu desítek a 
jednotek názorně Počítaj jabĺčka 

 

  Perníková srdce - rozklad čísel na 
desítky a jednotky Odčítanie do 11 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/matematicke-krizovky/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1427
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1721
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/cislado20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/cislado20_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/cislado20_7.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/usporadani-cisel/razeni.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1429
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/porovnejdo20_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pocitame/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/karty/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1430
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/3opakovani_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/chybejici-cislo/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1433
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/porovnavani-cisel/porovnavame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1434
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/morsky-svet/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/mince/prirazovani.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1431
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pernikova-srdce/priklady1.htm
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   Názorné odčítanie  

   Počítanie do 12  

   Prirodzené čísla 0-12  

   Poradie číslic do 12  

   Porovnávanie čísel  

   Porovnávanie do 12  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 12 bez 
prechodu cez 10 

 

   Počítanie do 12 bez prechodu  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 12 s 
prechodom cez 10 

 

   Počítanie do 12 s prechodom  

   Slovná úloha  

   Sčítanie do 12  

   Evidencia kompótov  

   Odčítanie do 12  

   Slovné úlohy  

   Počítanie do 13  

   Prirodzené čísla 0-13  

   Čísla na pavítku  

   Porovnávanie čísel  

   Nákupy koláčov  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 13 bez 
prechodu cez 10 

 

   Krychlové stavby  

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1432
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1032
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1438
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1439
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1335
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1440
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1441
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1444
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Sčítanie a odčítanie do 13 s 
prechodom cez 10 

 

   Sčítanie a odčítanie  

   Sčítanie do 13  

   Hracie kostky  

   Odčítanie do 13  

   Odčítanie do 13  

   Počítanie do 14  

   Prirodzené čísla 0-14  

   Doplnenie rady čísel do 14  

   Porovnávanie čísel  

   Porovnávanie počtu balónov  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 14 
bez prechodom cez 10 

 

   Počítanie do 14  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 14 
s prechodom cez 10 

 

   Počítanie do 14  

   Sčítanie do 14  

   Kachličky  

   Odčítanie do 14  

   Kachličky-koľko chýba  

05 Lúka Sčítání do 15 - sčítání do 15 
názorně, sčítání do 15 Počítanie do 15 

Odčítání do 20 (příklady typ 14 - 4) 

 Sčítanie o obore čísel do 20 Odčítání do 15 - odčítání do 15 
názorně, odčítání do 15 Prirodzené čísla 0-15 

Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 
14-4) 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1445
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1442
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1443
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1450
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1451
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1448
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1449
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-15/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitaodcitdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitaodcitdo20_1.htm
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 Odčítanie v obore čísel do 20 Početní pyramidy (4 úrovně) - 
sčítání, dopočítávání do 15 Čísla pred a za 

Sčítání do 20 bez přechodu desítky 

   Porovnávanie čísel  

   O x menší/väčší  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 15 bez 
prechodu cez 10 

 

   Slovné úlohy  

   Sčítanie a odčítanie  

  
 

Sčítanie a odčítanie do 15 s 
prechodom cez 10 

 

   Myslím si číslo  

   Sčítanie a odčítanie do 15  

   Vypočítaj a priraď  

   Sčítanie do 15  

   Príklady s rovnakým výsledkom  

   Odčítanie do 15  

   Vypočítaj a priraď  

   Slovné úlohy do 15  

   Nákupy  

   Počítanie do 18  

   Sčítanie do 18  

   Vyber správny výsledok  

  Sčítání do 20 - sčítání do 20 
názorně, sčítání do 20 Počítanie do 20 

Odčítání do 20 bez přechodu desítky 

  Jablečný den - sčítání, příklady 
typu 10 + 1 = _, 10 + _ = 11 Prirodzené čísla 0-20 

Sčítání a odčítání do 20 bez přecho. 
des. 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-1/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1452
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusdo20_1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1453
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1457
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1336
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1458
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1456
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1454
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1455
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1459
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1723
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-20/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/minusdo20_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den/priklady1.html
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_1.htm
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  Odčítání do 20 - odčítání do 20 
názorně, odčítání do 20 Radíme čísla podľa veľkosti 1 

4. OPAKOVÁNÍ - KVĚTNOVÉ 

  Jablečný den 2 - odčítání, příklady 
typu 11 - 1 = _, 11 - 1 = _ Radíme čísla podľa veľkosti 2 

 

  Početní pyramidy (4 úrovně) - 
sčítání, dopočítávání do 20 Porovnávanie čísel 

 

  Početní pyramidy (5 úrovní) - 
sčítání do 20 Menší, väčší, rovná sa 

 

  Sčítání a odčítání do 15 názorně - 
příklady typu 12 + 3, 15 - 3 Porovnaj 

 

  Jarní kvítí - sčítání a odčítání do 15 Správne, alebo chybne?  

  
Rybaříme - sčítání do 20 

Sčítanie a odčítanie do 20 bez 
prechodu cez 10 

 

  Lov motýlů - odčítání do 20 Počítame do 20  

  
Květinářství - rozklady čísel 11 - 20 

Sčítanie a odčítanie do 20 s 
prechodom cez 10 

 

  V cukrárně - sčítání a odčítání, 
porovnávání výsledků Opakovanie-počítanie do 20 

 

  Matematické křížovky - sčítání a 
odčítání do 20 Priraď príklad k správnemu terču 

 

  Počítáme úspory - sčítání a 
odčítání do 20 Správne, alebo chybne? 

 

  Vlakové nádraží - matematické 
řetízky Sčítanie a odčítanie do 20 

 

  Puzzle - pohádky 1 - sčítání do 20 Zložené príklady  

  Puzzle - pohádky 2 - odčítání do 20 Sčítanie do 20  

  Puzzle - pohádky 3 - sčítání a 
odčítání do 20 Doplňujeme príklady 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-20/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1338
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/4opakovani_1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den-2/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1339
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-2/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typC-1/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1724
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/obrazkove-pocitani-do-15/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1346
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jarni-kviti/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1340
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/rybarime/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/lov-motylu/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1342
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/kvetinarstvi/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/v-cukrarne/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1343
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-krizovky/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1347
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocitame-uspory/pocitame.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1344
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/vlakove-nadrazi/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-1/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1348
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-2/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-3/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1341
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  Puzzle - lesní zvířata 1 - sčítání a 
odčítání do 20 Odčítanie do 20 

 

  Puzzle - lesní zvířata 2 - sčítání a 
odčítání do 20 Vyber správny výsledok 

 

  Puzzle - lesní zvířata 3 - sčítání a 
odčítání do 20 Slovné úlohy do 20 

 

  Puzzle - lesní zvířata 4 - sčítání a 
odčítání do 20 Úlohy o veku 

 

   Rozklad čísel do 20  

   Desiatky a jednotky  

 Geometria  Telesá  

   Guľa a kúžeľ  

   Míčky  

   Priraď k správnemu telesu  

   Krychle a kvádr  

   Kostky  

 ZOO    

 Viac než/menej než    

 Precvičovanie učiva    

06 Prázdniny a cestovanie   METR 

 Sčítanie v obore čísel do 20 
s prechodom cez základ 10   

Vztahy o několik více 

 Morský svet a piráti   LITR 

 Odčítanie do 20   Vztahy o několik méně 

 Odčítanie v obore čísle do 20 
s prechodom cez základ 10   

KILOGRAM 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle/pocitame2.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1725
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle/pocitame3.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle/pocitame4.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1345
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1465
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1464
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1349
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1463
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/metr1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxvice1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/litr1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxmene1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/kilogram1.htm
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 Meter, liter, kilogram   5. OPAKOVÁNÍ - ČERVNOVÉ 

 Precvičovanie učiva   PYRAMIDY - sčítací a odčítací 

 

http://www.skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/5opakovani_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pyramidy_plus1.htm

