
 

 

ANOTACE K DIGITÁLNÍM MATERIÁLŮM 

 

Škola:   ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání, druhý stupeň 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Předmět:   Matematika 

Ročník: šestý 

Školní rok: 2011/2012 a následující 

Druh učebního materiálu: pracovní listy, digitální materiály doplňkové a 

aktivizující pro interaktivní tabuli 

Zpracováno v programu:   Excel 2003, Word 2003, Adobe Raeder 8, SMART 

Notebook 10 

Potřebné vybavení: tiskárna, interaktivní tabule SMART Board 

Počet vyučovacích hodin ve školním roce: 144 

Registrační číslo:  16_I_M 

 

 

 



 

SEZNAM DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

A POČTY VYUČOVACÍCH HODIN 

 

16_I_20_M6 

Matematika 6. ročník: 

 

Desetinná čísla: 

16_I_1_M_desetinná čísla sčítání_Zemková 

16_I_2_M_desetinná čísla odčítání_Zemková 

16_I_3_M_desetinná čísla sčítání a odčítání_Zemková 

16_I_4_M_desetinná čísla procvičování sčítání a odčítání_Zemková 

16_I_5_M_desetinná čísla násobení přirozeným číslem_Zemková 

16_I_6_M_desetinná čísla procvičování_násobení_Zemková 

16_I_7_M_desetinná čísla násobení desetinným číslem_Zemková 

16_I_8_M_desetinná čísla procvičování_Zemková 

16_I_9_M_desetinná čísla dělení přirozeným číslem_Zemková 

16_I_10_M_desetinná čísla dělení desetinným číslem_Zemková 

16_I_11_M_desetinná čísla procvičování vše_Zemková 

16_I_12_M_desetinná čísla procvičování slovní úlohy_Zemková 

 

Geometrie:  

16_I_13_M_geometrie základní pravidla rýsování_Zemková 

16_I_14_M_geometrie úhly zavedení_Zemková 

16_I_15_M_geometrie úhly měření_Zemková 

16_I_16_M_geometrie úhly osa_Zemková 

16_I_17_M_geometrie úhly operace_Zemková 

16_I_18_M_geometrie úhly vedlejší a vrcholové_Zemková 

16_I_19_M_geometrie úhly souhlasné a střídavé_Zemková 

16_I_20_M_geometrie úhly trojúhelník_Zemková 

16_I_21_M_geometrie souměrnost osová_Zemková 

16_I_22_M_geometrie souměrnost osová procvičení_Zemková 

16_I_23_M_geometrie souměrnost středová_Zemková 

16_I_24_M_geometrie souměrnost středová procvičení_Zemková 

 

 



Dělitelnost: 

16_I_25_M_dělitelnost rozklad prvočíslo_Zemková 

16_I_26_M_dělitelnost rozklad dělitelnost 2 4_Zemková 

16_I_27_M_dělitelnost rozklad dělitelnost 3 6 9_Zemková 

16_I_28_M_dělitelnost rozklad dělitelnost 5 10_Zemková 

16_I_29_M_dělitelnost rozklad opak dělitelnost_Zemková 

16_I_30_M_dělitelnost rozklad rozklad na prvočísla_Zemková 

16_I_31_M_dělitelnost rozklad n (společnásobek)_Zemková 

16_I_32_M_dělitelnost rozklad D (společdělitel)_Zemková 

16_I_33_M_dělitelnost rozklad procvičování n D_Zemková 

16_I_34_M_dělitelnost rozklad slovní úlohy n_Zemková 

16_I_35_M_dělitelnost rozklad slovní úlohy D_Zemková 

16_I_36_M_dělitelnost rozklad procvičování slovúl n D_Zemková 

 

Zatím dodáno materiálů na hodin: 36 

Celkem dodáno materiálů: 91 

 



CÍLE A CHARAKTERISTIKA DUM 

 

● Cílem vytvořených digitálních učebních materiálů bylo připravit pracovní 

materiály ze tří základních oblastí matematiky šestého ročníku. 

● Jednotlivé práce jsou vědomě zaměřené na desetinná čísla, základní 

geometrické poznatky a dělitelnost a její uţití v praxi. 

● Základem jsou interaktivní materiály pro interaktivní tabuli SMARTBOARD, 

které vedou ţáka k pochopení látky, souběţně je moţné vyuţít pracovních listů 

pro skupinové a samostatné práce a teprve na ně navazují procvičování typu 

testů. 

● Doplňkem jsou pracovní listy, které je moţné upravovat podle podmínek a dále 

rozšiřovat a doplňovat.  

● Postup v něm by měl být návodem, ale zároveň i aktivizačním prvkem, který 

povede ţáka k tomu, aby se ptal PROČ a zároveň měl touhu a potřebu 

zkoumat, CO SE STANE, KDYŢ… 
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