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Důležitou součástí matematiky na základní škole je pamětné počítání. 
Aby měly všechny děti možnost získat v něm potřebnou jistotu a zběh-
lost, doplnili jsme na základě požadavků učitelů učebnici Matematika a 
její aplikace pro 2. ročník ZŠ Matematickými ...minutovkami. 128 cvičení 
rozdělených do dvou sešitů je zaměřeno na důkladné nacvičení pamětné-
ho počítání, sčítání, odčítání, násobení a dělení v číselném oboru do 100 
v přímé vazbě na výše uvedenou učebnici matematiky.

Milé žákyně, milí žáci.
Abychom vám počítání zpestřili, připravili jsme do vašich pracovních …mi
nutovek soutěž na celý školní rok. Pravidla jsou jednoduchá. V rohu každého 
listu je obrázek. Může si jej vystřihnout ten, kdo při řešení příkladů na daném 
listu neudělal ani jednu chybu nebo udělal chyb nejméně ze třídy. (Výpočty 
vám zkontroluje vyučující.) Vystřižený obrázek pak řešitel nalepí na volné 
políčko do soutěžní karty (na konci sešitu). Kdo bude mít na konci nejvíce 
políček přelepených značkou, je vítězem soutěže v prvním pololetí.
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Schválilo MŠMT čj. 10606/2007-22 dne 2. 7. 2007 k zařazení do seznamu 
učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdě-
lávací obor Matematika a její aplikace (1. až 5. ročník) s dobou platnosti 
šest let.
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