
      Učební plán pro předmět MATEMATIKA – 2. ročník 

Učebnice: nakl. Prodos 

                  Matematika a její aplikace 1. – 3. díl 

 

měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

ZÁŘÍ            Opakování učiva z 1.ročníku.                                                1.díl 

- posloupnost čísel 0-20                                                 3-20 

- vytváření souborů o daném počtu 

- sčítání a odčítání do 10, do 20 

- porovnávání čísel, nerovnost 

- rozklad čísel 

- číselná osa 

- jednoduché slovní úlohy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŘÍJEN              Sčítání do 20 s přechodem desítky.                                   25-32 

- slovní úlohy typu o více 

Odčítání do 20 s přechodem desítky.                                35-37 

- slovní úlohy typu o méně 

Geometrie:                                                                                    sešit bez linek 

Kreslení a rýsování křivých a přímých čar.                      23-24                                                                                                                                                                                                    

                          Úsečka, krajní body úsečky, rýsování.                             33-34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTOPAD          Odčítání do 20 s přechodem desítky.                                  38-43 

                            Slovní úlohy typu o více, o méně. 

 Procvičování učiva, početní řetězce.                                   47-53 

 Geometrie: 

 Lomená čára.                                                                           44-46    skládání ze 

                                                                                                                                              sirek 

 



měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

PROSINEC           Přirozená čísla v oboru do 100.                                              57-63 

- desítky, posloupnost 

- vyznačování souborů 

- vyznačování desítek na číselné ose 

- porovnávání čísel 

Geometrie: 

Porovnávání úseček proužkem papíru.                                54-56 

Sčítání a odčítání do 100.                                                        2.díl 

Desítky a jednotky.                                                                   3-9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEDEN                 Přirozená čísla do 100.                                                             12-21 

- desítky a jednotky 

- porovnávání čísel, řazení čísel 

- slovní úlohy 

- sčítání a odčítání desítek 

Zaokrouhlování na desítky.                                                     22-23 

Sčítání do 100 bez přechodu desítky.                                    29-31 

Geometrie: 

Osová souměrnost.                                                                   11     půlené obrázky 

Jednotky délky: m, dm, cm.                                                     24-25 

Měření úseček v cm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNOR                 Odčítání do 100 bez přechodu desítky.                                32-33 

                            Počítání se závorkami.                                                             34-37 

                             Sčítání a odčítání do 100:                                                       40-55 

 Typ 30+25, 25-5, 45-20. 

- procvičování učiva 

- slovní úlohy 



měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

Geometrie: 

Tělesa – koule, válec, krychle, kvádr, kužel, jehlan.         38-39 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BŘEZEN              Procvičování učiva, slovní úlohy.                                          61-63 

                            Geometrie: 

                            Rýsování, měření a porovnávání úseček.                            56-60 

                            Sčítání do 100 s přechodem desítky.                                   3.díl 

- řetězové počítání                                                              3-14 

- slovní úlohy 

- zaokrouhlování na desítky 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DUBEN             Odčítání do 100 s přechodem desítky.                                   15-22 

- slovní úlohy 

- počítání se závorkami 

- procvičování učiva 

Orientace v čase.                                                                    23-25 propojení s PRV 

- sekunda, minuta, hodina 

- určování času 

- digitální hodiny 

Úvod do násobení a dělení.                                                  26-29 

Geometrie: tělesa – opakování, modelování.                    30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KVĚTEN               Násobení a dělení číslem 2.                                                  31-35 

                             Násobení a dělení číslem 3.                                                  36-39 

                             Opakování učiva.                                                                     40-43 

- počítání se závorkami 

- sčítání a odčítání do 100 

- slovní úlohy 



měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

 Násobení a dělení číslem 4.                                                       44-48 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČERVEN           Násobení a dělení číslem 5.                                                        50-52 

                         Násobení a dělení číslem 0 a 1.                                                  53- 55 

                         Procvičování a opakování probraného učiva.                          56-63 

                         Ověřování znalostí. 

 


