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Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:  

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom ţivote,  

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia a 

formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,  

 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k 

všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,  

 rozvíjať u ţiakov finančnú gramotnosť na základe schvaľovacej doloţky   Ministerstva  

školstva Slovenskej republiky dňa 19. marca 2009 pod číslom CD-2009-22702/9699-1:913 . 

  

 

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov.  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Geometria a meranie  



Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy.  

 

 

Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

 

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery : 

- Presne pouţívať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne 

sa rozširujúcu matematickú symboliku.. Vyuţívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a 

algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh.  

- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, 

písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti ţiakov.  

- Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky ţiakov o vzťahu medzi matematikou a 

realitou. Vyuţívať maximálne finančnú gramotnosť, to znamená previesť správne finančné  

hospodárenie v rodinách.   Na základe vyuţitia induktívnych metód viesť ţiakov získavaniu 

nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u ţiakov matematické nazeranie, logické a 

kritické myslenie.  

- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov 

pouţívať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu 

informácií.  

- Viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 

vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, napr. samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a 

sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a moţnosti 

 
 

Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi 

 

I. Prirodzené čísla 1 až 20  
Prirodzené čísla 0 – 20.  

Predstavy o prirodzenom čísle.  

Počítanie počtu vecí,..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, ... o danom počte v obore do 

20.  



Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria.  

Čítanie a písanie čísel v obore 0 – 20.  

Číselný rad v obore do 20.  

Porovnávanie čísel a ich usporiadanie v obore do 20.  

Písanie znakov.  

Riešenie slovných úloh na porovnávanie.  

Tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti (ako propedeutika k budúcim nerovniciam).  

 

II. Sčítanie a odčítanie  

 

Sčítanie a odčítanie  

- najskôr v obore 1 – 5  

- neskôr v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.  

 

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním.  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.  

Sčítanie a odčítanie pomocou zobrazovania.  

Počítanie spamäti v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.  

Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii (podnetu).  

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť.  
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance,  

- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek,  

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec,  

- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek,  

- porovnávanie rozdielom.  

 

Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 

prechodu cez základ 10.  

 

III. Geometria  
Kreslenie čiar. Rysovanie priamych čiar.  

Geometrické tvary a útvary – kreslenie.  

Manipulácia s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi.  

 

 

 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  

Názorný úvod k učivu z logiky.  

Pravdivé a nepravdivé výroky 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 reţim dňa školáka 

 vyuţitie voľného času,spoluţitie v triednom kolektíve , 

vzťahy medzi kamarátmi, dramatizácia rozprávky, 

zmeny v prírode na jeseň, 

 zmyslové vnímanie 

Ochrana ţivota a zdravia: 



 bezpečnosť pri pouţívaní elektrických spotrebičov, 

nebezpečenstvo poţiaru 

 bezpečnosť pri práci s otvoreným ohňom 

 dodrţavanie správneho reţimu dňa, pohyb a pobyt v 

prírode 

 predchádzať chorobám a úrazom 

 dodrţavanie správneho reţimu dňa, pohyb a pobyt v 

prírode 

Enviromentálna výchova: 

 ochrana ţivotného prostredia, domáce zvieratá, vyuţitie 

liečivých rastlín 

 vzťah medzi človekom a ţivotným prostredím, chrániť 

rastliny, starať sa o svoje okolie 

Dopravná výchova: 

 bezpečnosť na ceste 

Multikultúrna výchova: 

 zvláštnosti rôznych kultúr, tradície, zvyky 

 poznávať históriu, zvyky a tradície 

Mediálna výchova: 

 zavedenie eura v médiách 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  – schopnosť rozumieť peniazom, euro ich pouţitie,  riešenie 

aplikačných úloh, príklady zo ţivota, situačné úlohy- v obchode, v banke, koľko zaplatím?, 

koľko mi vrátia? Koľko potrebujem, aby som... 

 

Požiadavky na výstup,  na vedomosti a zručnosti  

 Určiť počet predmetov, vecí (prvkov) v obore 0 – 20. 

 K danému číslu z oboru 0 – 20 priradiť príslušný počet 

predmetov, vecí (prvkov). 

 Čítať a písať čísla 0 aţ 20. 

 Porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

znakmi  >, <,  =. 

 Orientovať sa v rade čísel 0 aţ 20. 



 Určiť poradie prvý, druhý, ... posledný. 

 Utvoriť k adekvátnej situácii aspoň jeden príklad sčítania 

a odčítania. 

 Spamäti vedieť všetky základné spoje sčítania 

a odčítania v obore do 10 (6 + 3, 9 – 5, atď.). 

 Spamäti vedieť všetky spoje sčítania a odčítania v obore 

do 20 bez prechodu cez základ 10   (12 + 4, 16 – 3). 

 Vyriešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka slovnú 

úlohu charakterizovanú vzťahmi viac, menej, rovnako. 

 Vyriešiť slovnú úlohu na sčítanie typu: z dvoch častí 

treba určiť celok. 

 Vyriešiť slovnú úlohu na odčítanie typu: z celku a zo 

známej časti určiť neznámu časť. 

 Rozlíšiť geometrické tvary: trojuholník, kruh, štvorec, 

obdĺţnik, guľa, kocka, valec. 

 Rysovať priame čiary. 

 Kresliť a rozlišovať uzavretú a otvorenú čiaru. 

 

 

Metódy a formy práce , stratégia vyučovania 

Opis, pozorovanie, porovnávanie, metóda otázok a odpovedí, didaktické hry, tvorba projektu,  

rozhovor, vysvetľovanie, pokus. 

Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach, rozprávanie, didaktické hry a  

kríţovky, sudoku, rébusy, osemsmerovky. 

 

 

Učebné zdroje 

Pracovné zošity Matematika pre 1. roč. základných škôl / PaedDr. B.Lehoťanová. 

2013.Bratislava : AITEC. ISBN 978-80-8146-068-5/ spolu s beţnými školskými zošitmi sú 

dôleţitými prostriedkami práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri 

príprave na vyučovanie:  



V 1. ročníku pouţívame : pracovný zošit a učebnicu. 

Ďalšie  pomôcky sú vystrihovacie kartóny - s číslami: metodické príručky, technické 

materiálne prostriedky: 

 demonštračné- tabuľa, krieda, počítadlo, model číselnej osi,  

 ţiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie potreby  

dvadsiatkové počítadlo, malé, modely geometrických útvarov, modely peňazí... 

 audiovizuálne dataprojektor, počítače. 

 

Maximálne vyuţitie IKT vo výučbe - výukové programy, dataprojektor, počítač,  

DVD filmy, interaktívne cvičenia na tabuli, 

Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni . 

 

Hodnotenie žiakov 

V 2. ročníku predmet hodnotíme podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy. 

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou. Písomné 

hodnotenie: 100%- 90%   1 

                      89%-75%   2 

                      74%-50%   3 

                       49%-25%   4 

                        24%---       5 

Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (slovné úlohy),  

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v beţnom ţivote, v slov. úlohy), úroveň  

samostatnosti myslenia, presnosť a výstiţnosť spôsobu vyjadrovania  

Charakteristika klasifikačných stupňov: 



1. výborný 

- vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné 

- myslenie ţiakov je samostatné, dokáţe vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie  

aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav 

2. chválitebný 

- vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné 

- vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné 

- myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách 

3. dobrý 

- vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať  

prir. čísla 

- vedomosti o počtových výkonoch sú tieţ sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné 

- ţiak pri počítaní spamäti je pomalý 

- pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť- 

myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úlohy- potrebuje pomoc  

učiteľa 

4. dostatočný 

- vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tieţ 

s mnohými medzerami 

- sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa 

- myslenie je málo samostatné, dokáţe riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou  

učiteľa 

- zloţené slovné úlohy nedokáţe riešiť 

5. nedostatočný 

- vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáţe porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,  

vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni 

- neovláda ani základné spoje počítania spamäti 



- nesamostatné myslenie, nedokáţe riešiť ani jednoduché slovné úlohy 
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1. Charakteristika predmetu  

Učebný predmet matematika v 2. ročníku základnej školy je zaloţený na realistickom prístupe 

k získavaniu nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností pre 

rozvíjanie širokej škály ţiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii 

nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.  Takýmto spôsobom nadobudnuté 

základné matematické vedomosti umoţňujú ţiakom získať matematickú gramotnosť novej 

kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať 

predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie. 



2. Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 

Cieľom učebného predmetu matematika je, aby si ţiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu 

svojho ďalšieho vzdelávania a v kaţdodennom ţivote budú potrebovať a  rozvíjať ich 

schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov.  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti: 

 Presne pouţívať materinský jazyk a správne aplikovať matematickú symboliku. 

 Vhodne vyuţívať tabuľky a grafy 

 Vyuţívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri  

riešení úloh. 

 V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických  

výpočtov spamäti, písomne rozvíjať numerické zručnosti ţiakov 

 Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu ţiakov v rovine a v priestore, 

 Rozvíjanie logického myslenia 

 Rozvíjanie zručností súvisiacich s procesom samostatného učenia sa 

 Na základe vyuţitia induktívnych metód viesť ţiakov k získavaniu nových  

vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u ţiakov matematické nazeranie, logické  

a kritické myslenie a vyuţívať finančnú gramotnosť – konkrétne v praxi. 

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní  

schopností ţiakov pouţívať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a  

uloţeniu informácii. 

Kľúčové kompetencie  

Kompetencie, ktoré má ţiak získať: 

 pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 100 a vie ich vyuţiť na 

opis a riešenie problémov z reálnej situácie. Je schopný pouţívať matematické postupy 

logického a priestorového myslenia. 



 vykonáva spamäti a písomne základné počtové výkony, vykonáva odhady, kontroluje 

správnosť výsledkov počtových výkonov, 

 rieši a tvorí numerické úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných 

hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových 

výkonoch. 

 rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo  

tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, 

 interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje  

schopnosti a kreativitu, 

 kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. 

 rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v 

realite ich reprezentáciu, 

 pozná meracie prostriedky dĺţky a ich jednotky, vie ich samostatne pouţívať aj pri 

praktických meraniach. 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou 

konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred  

daného určitého kritéria, 

 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemoţný jav, 

 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených  

udalostí robí jednoduché závery, 

 v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky  

správnu pravdivo stnú  hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé  

(nepravdivé) tvrdenia. 

3. Obsah učebného predmetu 

Tematické celky : 



1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10  

Sčítanie dvoch sčítancov s prechodom cez základ 10, s činnosťou, s kresbou a slovnou  

úlohou. Zameniteľnosť sčítancov.  

Sčitovanie troch sčítancov ( 2 + 2 + 2). Rozklad čísel do dvoch sčítancov.  

Pamäťové osvojenie základných príkladov sčítania. Automatizácia spojov.  

Riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie, aj nepriamo sformulovaných, s prechodom cez  

základ 10 v obore do 20.  

Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 

- určenie súčtu, kde sú dané sčítance 

- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek 

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec 

- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek 

- porovnávanie rozdielom. 

Zloţená slovná úloha: (a + b + c).  

Zápis numerického príkladu na základe vysloveného alebo napísaného textu. Tvorenie textu  

k numerickému príkladu. 

2. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100  

Prirodzené čísla 20 – 100. Predstavy o prirodzenom čísle do 100. Čítanie a písanie čísel 20 – 

100. Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100.  

Určovať počty osôb, predmetov..., počítaním po jednom, po dvoch, ..., po desiatich; najprv na  

základe činností s predmetmi.  

Porovnanie skupín  predmetov a zisťovanie, o koľko je viac/menej predmetov v jednej 

skupine ako v druhej.  

Konštatovanie: o koľko je menej/o koľko viac. Číslo ako počet kusov, výsledok merania,  

poradové číslo.  

Rozklad čísel na súčet desiatok a jednotiek. Veľkosť čísel, susedné väčšie a menšie čísla.  

Porovnávanie čísel znakmi <, , =. Miesto čísel na číselnej osi.  



Získanie prvej skúsenosti s desiatkovou sústavou.  

Riešenie slovných úloh charakterizovaných vzťahmi viac, menej, rovnako.  

3. Geometria  

Vyberanie a triedenie telies na základe udaného hľadiska. Stavanie telies z kociek podľa  

vzoru, podľa obrázka, venovanie pozornosti geometrickým vlastnostiam v priebehu stavania.  

Stavanie jednoduchých symetrických telies.  

Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek na priamke, polpriamke a na  

danom geometrickom útvare.  

Jednotky dĺţky – cm, dm, m. Meranie dĺţky úsečky príleţitostne zvolenými jednotkami  

a normovanými jednotkami. Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺţky. Primerané praktické  

merania v triede a v teréne(vychádzka).  

Kopírovanie priesvitkou a rysovanie rovinných útvarov – trojuholník, štvoruholník – 

pravítkom. Práca s pravítkom. 

4. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100  

Rozširovanie pojmu sčítania a odčítania rôznymi činnosťami v obore do 100.  

Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 a s prechodom  

v obore do 100.  

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10  

a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.  

Pochopenie a aplikácia komutatívnej a asociatívnej vlastnosti sčítania. Postupné pouţívanie  

termínov: sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel.  

Pohotové sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla spamäti a riešenie príslušných  

príkladov odčítania.  

Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel, začiatky osvojenia týchto algoritmov.  

Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, vyuţitie na skúšku správnosti. Výpočet súčtu troch 

sčítancov. 

Pozorovanie súvislostí medzi zmenou sčítanca (sčítancov) a súčtom, medzi menšencom  



a rozdielom; medzi menšiteľom a rozdielom. 

Riešenie jednoduchých, zloţených úloh, ktoré vedú k zápisu: a + b + c; a + b – c; a – b – c. 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100, na základe  

obrázka alebo na základe reality. 

5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúc ich špecifické matematické myslenie  

Názorný úvod k učivu z logiky.  

Pokračovanie tvorenia postupnosti s udaným pravidlom tvorenia ich prvkov.  

Objavenie pravidla tvorenia postupnosti.  

Slovná formulácia spôsobu tvorenia postupnosti.  

Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti. 

Hľadanie všetkých moţností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel. 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

Zhromaţďovanie údajov získaných pozorovaním udalostí, nameraných alebo spočítaných. 

Zobrazovanie údajov pomocou stĺpcového diagramu, čítania z diagramu. 

Propedeutika - istý, neistý, pravdepodobný, moţný – zhromaţďovaním údajov. 

Prierezové témy prepojenie s inými predmetmi 

- so slovenským jazykom, prírodovedou, výtvarnou výchovou, vlastivedou, telesnou 

výchovou. 

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - cieľom je rozvoj chápania iných kultúr,  

akceptácia a rozvoj medziľudských vzťahov, tolerancie.  

 MEDIÁLNA VÝCHOVA – cieľom je zmysluplné , selektívne a kriticky vyuţívať médiá  

a ich produkty, uvedomovať si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti. 

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- cieľom je rozvíjať sebareflexiu,  

sebapoznávanie , sebaúcta, sebadôveru, sebavzdelávanie a zodpovednosť za svoje  

konanie, prevencia sociálno patologických javov v škole. Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- cieľom je rozvíjať vzťah medi človekom a jeho  

ţivotným prostredím . 



 OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA – cieľom je seba ochrana, poskytnutie prvej pomoci,  

rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana , zdravotná príprava. 

 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI- cieľom je komunikovať,  

argumentovať, pouţívať informácie, riešiť problémy, spolupracovať v skupine,  

prezentovať sám seba ale aj prácu v skupine. 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – schopnosť rozumieť peniazom, euro ich pouţitie,  riešenie 

aplikačných úloh, príklady zo ţivota, situačné úlohy- v obchode, v banke, koľko zaplatím?, 

koľko mi vrátia? Koľko potrebujem, aby som... 

4. Požiadavky na výstup 

Poţadovaný výstup ţiakov z matematiky v 2.ročníku 

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 

Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Vedieť spamäti všetky spoje  

sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20. Vyriešiť jednoduchú slovnú  

úlohu na sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na 

sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na  

odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Vyriešiť jednoduchú  

slovnú úlohu na odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek. Vyriešiť  

jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: porovnávanie rozdielom. Vyriešiť zloţenú slovnú  

úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b + c). Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na  

sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20. Samostatne tvoriť k primeranej  

situácii (podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 

v obore do 20 

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 

Určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento počet v obore do 100. Priradiť  

príslušný počet predmetov k danému číslu v obore do 100. Vedieť usporiadať čísla od 20 do  

100. Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100. Rozloţiť dvojciferné číslo v obore do 100 (od  

10 do 99) na desiatky a jednotky. Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok a  

jednotiek a graficky to znázorniť. Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov  



<, >, = (aspoň pomocou znázornenia). Vedieť sa orientovať v číselnom rade v obore do 100.  

Vedieť porovnať dvojciferné čísla pomocou radu čísel. Porovnať pomocou znázornenia a  

zapísať dvojice dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov <, >, =. Vedieť určiť  

správne poradie čísel a poznať vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, druhý, posledný,  

hneď pred, hneď za, atď.). Riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú  

úlohu (viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou znakov. 

II. Geometria 

Vie vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Označovať ich veľkým  

tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.) Narysovať a označovať úsečku a priamku.  

Vedieť narysovať úsečku danej dĺţky (v cm) a označovať ju. Odmerať dĺţku úsečky v cm s  

presnosťou na centimeter. Porovnať úsečky podľa ich dĺţky. Zostaviť jednoduché stavby  

(teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka. Vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek. 

III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

Vedieť sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10  

v obore do 100. Vedieť spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s  

prechodom cez základ 10 v obore do 100. Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie  

dvojciferných čísel spamäti (náročnejšie písomne). Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich  

správne pouţiť správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh. Vedieť riešiť jednoduché a 

zloţené úlohy  

vedúce k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c; v obore do 100. Vyriešiť nepriamo  

sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemoţný jav (pravdivý, nepravdivý). Triediť predmety (veci,  

prvky) podľa jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a pod.). Vedieť nájsť  

jednoduché pravidlo postupnosti. Vedieť pokračovať vo vytvorenej postupnosti. Hľadať  

všetky moţnosti usporiadania dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov). Vedieť vytvoriť systém  

pri hľadaní a všetky moţnosti zapísať. Vedieť urobiť zo získaných a znázornených udalostí  



jednoduché závery. 

 

5. Metódy a formy práce , stratégia vyučovania 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 

EÚ 

Opis, pozorovanie, porovnávanie, metóda otázok a odpovedí, didaktické hry, tvorba projektu,  

rozhovor, vysvetľovanie, pokus. 

Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach, rozprávanie, didaktické hry a  

kríţovky, sudoku, rébusy, osemsmerovky. 

 

Stratégia vyučovania 

Maximálne vyuţitie IKT vo výučbe - výukové programy, dataprojektor, počítač,  

DVD filmy, interaktívne cvičenia na tabuli, 

Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni a učebni s interaktívnou tabuľou,  

na vychádzkach pri konkrétnom pozorovaní prírody. 

6. Učebné zdroje 

Učebnice a pracovné zošity spolu s beţnými školskými zošitmi sú dôleţitými  

prostriedkami práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na  

vyučovanie.  

V 2. ročníku pouţívame : pracovný zošit a učebnicu. 

Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú vystrihovacie kartóny - s číslami: čísla a hry pre 2.  

ročník, metodické príručky, technické materiálne prostriedky: 

 demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, model číselnej osi, rysovacie  

demonštračné pomôcky (kruţidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies 

 ţiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby  

(kruţidlo, lineár, trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo  



malé, modely geometrických útvarov, modely peňazí... 

 audiovizuálne dataprojektor, počítače. 

 

7.  Hodnotenie žiakov  

V 2. ročníku predmet hodnotíme podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy. 

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou. Písomné 

hodnotenie: 100%- 90%   1 

                      89%-75%   2 

                      74%-50%   3 

                       49%-25%   4 

                        24%---       5 

Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy),  

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v beţnom ţivote, v slov. úlohy), úroveň  

samostatnosti myslenia, presnosť a výstiţnosť spôsobu vyjadrovania  

Charakteristika klasifikačných stupňov: 

1. výborný 

- vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné 

- myslenie ţiakov je samostatné, dokáţe vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie  

aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav 

2. chválitebný 

- vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné 

- vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné 

- myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách 

3. dobrý 



- vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať  

prir. čísla 

- vedomosti o počtových výkonoch sú tieţ sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné 

- ţiak pri počítaní spamäti je pomalý 

- pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť- 

myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úlohy- potrebuje pomoc  

učiteľa 

4. dostatočný 

- vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tieţ  

s mnohými medzerami 

- sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa 

- myslenie je málo samostatné, dokáţe riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou  

učiteľa 

- zloţené slovné úlohy nedokáţe riešiť 

5. nedostatočný 

- vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáţe porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,  

vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni 

- neovláda ani základné spoje počítania spamäti 

- nesamostatné myslenie, nedokáţe riešiť ani jednoduché slovné úlohy 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Matematika 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 4 hodín  týždenne 

Ročník Tretí 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP 

Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným 

ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU, JEHO VÝZNAM V OBSAHU VZDELÁVANIA 
    Učebný predmet matematika je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a 

na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje 

k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané 

základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by 

sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie 

úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 

    Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava na 

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Učebný predmet matematika zahŕňa: 

- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 
kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) 

- vytváraním presných učebných návykov, rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a 
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia 

- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko 
k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov 



Učivo v  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na prvom stupni ZŠ 

významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch 

s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.  

    V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci majú v realite 

objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien.  Zoznamujú sa 

s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých 

prípadoch tieto  aj graficky znázorňujú. 

    V tematickom okruhu Geometria a meranie žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa 

určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú 

základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia 

sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality. 

    Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov  je Kombinatorika, pravdepodobnosť 

a štatistika. Tento tematický okruh   sa  objavuje len v podobe úloh.  Žiaci takéto úlohy na 1. stupni 

ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny 

predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadávajú, triedia a vytvárajú súbory podľa danej vlastnosti). 

Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávajú ich. 

    Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy  sa objavuje  len v podobe úloh. Žiaci riešia úlohy, 

v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a 

zo životných situácií. 

 

 

2. CIELEUČEBNÉHOPREDMETU 
    Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré 

v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie 

tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. 

Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku žiakov. 

    Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa 
rozširujúcej  matematickej symboliky, vhodné využívanie  tabuliek, grafov a diagramov, využívanie 
pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh 

- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, 
písomne aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov 

- na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore 
- riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou; na základe 

 využitia induktívnych  metód získavania nových vedomostí, zručností a postojov, rozvíjať 
matematické nazeranie, logické a kritické myslenie 

- systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom  matematizácie reálnej situácie, 
tvorby matematických modelov,  a tým k  poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický 
model; približovať žiakom dennú prax 



-  spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov 
používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií 

- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa 

- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať 
kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov,  ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 
húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo 
vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj  verejnom kontexte 

- vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému 
poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom 

- v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej 
a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu 
učiť sa. 

 

DOSIAHNUTÉ POSTOJE: 

 prestáva mať „strach“ z čísel 

 smelšie kvantifikuje realitu okolo seba 

 sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel 

 je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť kontrolu 
správnosti výpočtu 

 pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami 

 vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 

 vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality  

 má záujem na zdokonalení logického myslenia  

 je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja  

 nie je ľahostajný k svojmu okoliu 

 dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí  

 snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu 

 snaží sa o presnosť pri výpočtoch 

 rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov 

 nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia 

 uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí 
    V rámci predmetu matematika v druhom ročníku budeme rozvíjať prierezové témy 

environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života 

a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 

 

 

 

 



3.Prehľad tematických celkov a ich obsahu v 3. ročníku 
 

 

 

I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 

 

 

Zavedenie násobenia.  

Súvislosť medzi násobením a sčítaním.  

Nácvik násobenia v obore do 20.  

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.  

Riešenie slovných úloh na násobenie.  

Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20.  

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20.  

Slovné úlohy na priamu úmernosť  v obore do 20.  

Zavedenie delenia.  

Rozdeľovanie na polovice, tretiny 

Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla.  

Nácvik delenia v obore do 20.  

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.  

Súvislosť medzi delením a násobením.  

Riešenie slovných úloh na delenie.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na delenie v obore do 20.  

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.  

 

 

 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000.  

Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel  

Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave.  

Číselná os.  

Nerovnice   

Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.  

Zavedenie jednotiek dĺţky: mm, km.  

Jednotky dĺţky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.  

 

 

 

 

III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000  
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.  

Riešenie jednoduchých a zloţených slovných úloh.  

Tvorenie textov k numerickým príkladom.  

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.  

 

IV. Geometria  
Meranie dĺţky úsečky v milimetroch a v centimetroch.  



Meranie väčších vzdialeností:  

- pribliţne (napr. krokmi),  

- s presnosťou na metre.  

 

Rysovanie – základné zásady rysovania.  

Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom útvare.  

Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.  

Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti.  

Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).  

Kreslenie plánu stavby z kociek.  

 

 

 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

 

Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých moţných skupín predmetov z daného 

počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi).  

Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla.  

Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, moţných, ale aj neistých 

udalostí a nemoţných udalostí).  

Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

Vytváranie tabuliek z údajov získaných ţiakmi.  

Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou 

 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a 

kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka 

viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý 

výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ 

nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len 

pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj 

predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či 

xenofóbie.  

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení 

rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných 

kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať 

a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna 

výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a 

rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé 

systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju 



kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Mediálna výchova 

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je:  

 umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 
médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciut.j. 
zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, viesť žiakov k 
tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v 
ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia 
svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu, 

 vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných 
informácií, 

 formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich 
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 
zodpovedným prístupom eliminovať. 

 

 

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ.  
Prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy zvýrazňujúce sociálny kontext. 

Prostredníctvom nich sa napĺňajú výzvy odrážajúce potreby, hodnoty a smerovanie života 

súčasnej spoločnosti.  

Ciele prierezových tém môžu byť integrované prostredníctvom obsahu alebo aj metód do 

každého predmetu alebo oblasti vzdelávania a tiež mimovyučovacích aktivít. Zároveň sa 

prejavujú aj v celkovej kultúre školy.  

Prierezová téma OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (OSR) sa prelína celým 

vzdelávaním.  

Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu ţiaka a rozvoju jeho ţivotných 

zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu 

individuality a zdravého sebavedomia ţiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť 

zaloţenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.  

Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať ţiakov k:  

- porozumeniu sebe a iným  

- získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým  

- zvládaniu vlastného správania  

- formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej  

- rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce  

- získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií  

- akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov  

 

Environmnentálna výchova 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť:  



 chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe 
poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 
oblastiach sveta, 

 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 
vzťahu k prostrediu, 

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 
medzinárodnej úrovni, 

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 
informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 
 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti, 
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 
 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 
 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 
 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu, 
 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

Ochrana života a zdravia 

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a 

obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života 

a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych 

situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných 

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a 

pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je:  

 formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 
iných ľudí, 

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 



 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 
ohrozenia zdravia a života, 

 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 
 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje v samostatných tematických celkoch s 

týmto obsahom:  

 riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
 zdravotná príprava, 
 pobyt a pohyb v prírode, 
 záujmové technické činnosti a športy. 

Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú 

spôsobilosti žiakov získané v povinných učebných predmetoch, rozširujú, upevňujú ich.  

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany človeka a zdravia. Je 

vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára 

sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu 

telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezová téma rozvíja u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.  

Hlavným cieľom je, aby ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 

ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 

overiť ju a pod. 

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a 

komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokáţu:  

 vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
 zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia 

ju aplikovať, 
 vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 
 pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT, 
 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
 navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 
 získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
 na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 



 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
 využívať rôzne typy prezentácií, 
 aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 
 proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a 

poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 
 chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – schopnosť rozumieť peniazom, euro ich pouţitie,  riešenie 

aplikačných úloh, príklady zo ţivota, situačné úlohy- v obchode, v banke, koľko zaplatím?, 

koľko mi vrátia? Koľko potrebujem, aby som... 

 

 

4. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 

 

Tematický celok 

Č
as

o
vá

 

d
o

tá
ci

a 

Obsahové vymedzenie učiva 
Rozvoj 

spôsobilosti/kompetencií/ 

Výkonn

ý 

štandar

d P
ri

e
re

zo
vé

 

té
m

y 

Opakovanie učiva z 2. 

ročníka  

 

20 

hodín 

Čítanie a písanie čísel do 100, sčítanie a odčítanie 

v obore do 100. Sčítanie dvojciferného 

a jednociferného čísla bez prechodu 

a s prechodom cez základ 10 v obore do 100. 

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného 

bez prechodu cez základ 10 i s prechodom 

v obore do 100. Vlastnosti sčítania 

(komutatívnosť, asociatívnosť). Písomné sčítanie 

a odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie spamäti 

a písomne. Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, 

skúška správnosti. Riešenie jednoduchých 

a zložených slovných úloh, ktoré vedú k zápisu a + 

b + c; a + b – c; a – b – c. Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie 

v obore do 100. 

  OZZ 

Násobenie a delenie 

prirodzených čísel v obore 

do 20  

40 

hodín 

Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením 

a sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 20. 

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. 

Riešenie slovných úloh na násobenie. 

Propedeutika úloh na násobenie 

s kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej 

úlohy k danému numerickému príkladu na 

násobenie v obore do 20. Riešenie nepriamo 

sformulovaných slovných úloh na násobenie 

v obore do 20. Slovné úlohy na priamu úmernosť 

  MUV 



Tematický celok 
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a 

Obsahové vymedzenie učiva 
Rozvoj 

spôsobilosti/kompetencií/ 

Výkonn

ý 

štandar
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m
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v obore do 20. Zavedenie delenia. Propedeutika 

zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...). 

Delenie ako postupné odčítanie rovnakého čísla. 

Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením 

a násobením. Riešenie slovných úloh na delenie. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému 

príkladu na delenie v obore do 20. Riešenie 

slovných úloh na násobenie a delenie. 

Vytváranie prirodzených 

čísel v obore do 10 000  

20 

hodín  

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel 

oboru do 10 000. Zobrazovanie čísel na číselnej 

osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na 

desiatky, stovky. Propedeutika rozvoja 

prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. Číselná 

os. Nerovnice (propedeutika). Slovné úlohy na 

porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie 

slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie 

v obore do 10 000. Zavedenie jednotiek dĺžky: 

milimeter, kilometer. Jednotky dĺžky: mm, cm, 

dm, m, km a ich premieňanie. 

 pozná  obsahovú aj formálnu 
stránku prirodzených čísel v obore 
do 10 000 a vie ich využiť na popis 
a riešenie problémov z reálnej 
situácie 

 objavuje pravidlo postupnosti 
a pokračuje v tvorení ďalších jej 
prvkov 

 usporiada údaje patriace k sebe 
v tabuľke 

 interpretovaním, analýzou 
a modelovaním riešenia úloh 
a problémov rozvíja svoje 
schopnosti a kreativitu  

 kontrolou správnosti riešenia úloh 
zisťuje účinnosť svojej práce 

 TPaPZ 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore 

do 10 000  

25 

hodín 

    Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou 

a jej displejom. Sčítanie a odčítanie s využitím 

kalkulačky. Riešenie jednoduchých a zložených 

slovných úloh. Tvorenie textov k numerickým 

príkladom. Riešenie nepriamo sformulovaných 

slovných úloh. Riešenie úloh s neprázdnym 

prienikom.  

 

 vykonáva spamäti, písomne a na 
kalkulačke základné počtové 
výkony a využíva komutatívnosť 
a asociatívnosť sčítania 
a násobenia, zaokrúhľuje na 
desiatky a stovky, vykonáva odhady 

 kontroluje správnosť výsledkov 
a počtových výkonov 

 vytvára jednoduché postupnosti 
z predmetov a čísel, rozoznáva 
a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu 
postupnosť čísel 

 objavuje pravidlo postupnosti 
a pokračuje v tvorení ďalších jej 
prvkov 

 usporiada údaje patriace k sebe 
v tabuľke 

 ENV 

Geometria  25 

hodín 

Meranie dĺžky úsečky v milimetroch 

a centimetroch. Meranie väčších vzdialeností: 

približne (napr. krokmi), s presnosťou na metre. 

Odhad dĺžky: kratšej v centimetroch 

(milimetroch), dlhšej v metroch. Rysovanie – 

základné zásady rysovania. Rysovanie priamok 

a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke 

a danom geometrickom útvare. Rysovanie 

rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Zväčšovanie, 

zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej 

sieti. Stavba telies z kociek na základe plánu 

(obrázka). Kreslenie plánu stavby z kociek. 

 rozoznáva a popíše základné 
rovinné a priestorové geometrické 
tvary, nachádza v realite ich 
reprezentáciu 

 pozná, vie popísať a pomenovať 
základné geometrické útvary 

 pozná meracie prostriedky dĺžky 
a ich jednotky, vie ich samostatne 
používať aj pri praktických 
meraniach 

 DOV 

Riešenie aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich 

20 Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie 

všetkých možných skupín predmetov z daného 

 prostredníctvom hier 
a manipulatívnych činností získa 

 OSR,REV 



Tematický celok 

Č
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Obsahové vymedzenie učiva 
Rozvoj 

spôsobilosti/kompetencií/ 

Výkonn

ý 

štandar
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špecifické matematické 

myslenie  

 

hodín počtu predmetov po dvoch, troch, 

manipulatívnou činnosťou a symbolmi). 

Vytváranie skupín podľa daného i objaveného 

pravidla. Úlohy na propedeutiku 

pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, 

možných ale neistých udalostí a nemožných 

udalostí). Nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi. 

Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou 

motiváciou. 

skúsenosti s organizáciou 
konkrétnych súborov predmetov 
podľa zvoleného ľubovoľného 
a podľa vopred daného určitého 
kritéria 

 zaznamenáva počet určitých 
udalostí, znázorní ich a zo získaných 
a znázornených udalostí robí 
jednoduché závery 

 v jednoduchých prípadoch prisúdi 
výrokom zo svojho blízkeho okolia 
a z matematiky správnu 
pravdivostnú hodnotu, doplní 
neúplné vety tak, aby vznikli 
pravdivé (nepravdivé) tvrdenia
  

 v jednoduchých prípadoch z reality 
a v matematike rozlíši istý 
a nemožný jav 

Písomné práce a ich oprava  

Opakovanie učiva  

 

10 

hodín 

15 

hodín 

    

 

 

 

 

5. METÓDY A FORMY PRÁCE- STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Pre dosiahnutie cieľov výuky budú na vyučovacích hodinách využívané metódy analýzy a syntézy, 

výkladu, didaktických hier, pozorovania, rozprávania, rozhovoru, vysvetľovania, práce s obrazom, 

práce s učebnicou, zmyslového nazerania.  

Okrem klasických foriem vyučovacieho procesu budú zaraďované aj netradičné formy – problémové, 

skupinové vyučovanie. V rámci vyučovacieho procesu bude uplatňovaný diferencovaný a individuálny 

prístup k včleneným žiakom.  

 

 



6.UČEBNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE ŽIAKOV – UČEBNICE, ODBORNÁ LITERATÚRA, ODBORNÉ ČASOPISY, NÁUČNÉ 

SLOVNÍKY, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY 

doc. RNDr. Peter Bero, CSc., Mgr. Zuzana Berová: Matematika pre 3. ročník ZŠ, 2006 

doc. RNDr. Peter Bero, CSc., Mgr. Zuzana Pytlová: Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník ZŠ, 2000 

 

 

7.HODNOTENIE PREDMETU 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011       

na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Pri vstupných, polročných a výstupných písomných prácach je platné nasledovné percentuálne 

hodnotenie. K nasledovným písomným výstupom sa pridáva javová analýza. 

 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-25% 4 

24%-0% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Názov predmetu Matematika 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 5 hodín  týždenne 

Ročník Štvrtý 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP 

Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným 

ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

  Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových 

vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych 

schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v 

reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú 

žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre 

celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa 

prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

Učebný predmet matematika zahŕňa: 

• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.), 



• vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a 

formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, 

• súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k 

všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, 

• informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

 

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematickýchokruhov. Toto 

členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každomstupni nemusí byť 

explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov: 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na1. stupni ZŠ významné 

miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito 

číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. 

 

V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať 

kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami 

a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch 

tieto aj graficky znázorňovať. 

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary 

podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. 

Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať, 

odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické 

úlohy z bežnej reality. 

 

Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v 

podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi 



objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, 

triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať  frekvenciu výskytu určitých javov 

(udalostí) a zaznamenávať ju. 

 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať lenv podobe úloh. 

Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivostia nepravdivosti primerané výroky z 

matematiky a zo životných situácií. 

 

2. Rozvíjajúce ciele učebného predmetu  

 

Cieľom učebného predmetu matematika  je, aby si žiaci osvojili poznatky,ktoré v priebehu 

svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať arozvíjať ich schopnosti, 

pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalšíchpoznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa 

majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústiado poznávacích metód zodpovedajúcich ich 

veku.Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľovézámery a 

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

- presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovaťpostupne sa 

rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy. 

Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh, 

 

- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtovspamäti, 

písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov, 

 

- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, 

 

- riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou 

a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu novýchvedomostí, 

zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritickémyslenie, 

 

- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnejsituácie, tvorby 

matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia akojeho matematický model. 

Približovať žiakom dennú prax, 



 

- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopnostížiakov 

používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniua uloženiu informácií, 

 

- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivitena vyučovaní 

a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, 

 

- podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,rozhodnosť, 

vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovua sebavzdelávanie, 

dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úlohv osobnom aj verejnom 

kontexte, 

 

- vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám,k permanentnému 

poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmia Slovenskom, 

 

- v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálneja 

komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovedneja kompetenciu 

učiť sa učiť sa. 

 

 

3. Témy, štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematickýchokruhoch učiva získať  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

• pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich 

využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie, 

• vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva 

komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, 

zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov 

počtových výkonov, 



• rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie 

a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky 

o číslach a počtových výkonoch. 

Dosiahnuté postoje 

prestáva mať „strach“ z čísel ◙ smelšie kvantifikuje realitu okolo seba ◙ sebavedome robí 

porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel ◙ je spokojný s číselným vyjadrením 

výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu. 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

• vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám 

vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti 

a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, 

• usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi 

týmito údajmi, 

• interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje 

schopnosti a kreativitu, 

• kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. 

Dosiahnuté postoje 

pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami ◙ vidí potrebu samostatnosti pri 

objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vidí potrebu postupného vytvárania 

primeraných názorov na vzťah matematiky a reality ◙ má záujem na zdokonaľovaní svojho 

logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie 

elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia ◙ je pozitívne motivovaný na 



vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja. 

Geometria a meranie 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

• rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické 

tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu, 

• pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary, 

• rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, 

• pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri 

praktických meraniach. 

Dosiahnuté postoje 

nie je ľahostajný k svojmu okoliu ◙ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov 

vo svojom okolí ◙ snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu ◙ je 

naklonený v jednote používať meranie a výpočet ◙ snaží sa o presnosť pri meraní 

a výpočtoch ◙ vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematickémyslenie 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

• prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou 

konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného 

určitého kritéria, 

• v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav, 

• zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených 

udalostí robí jednoduché závery, 



• v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky 

správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé 

(nepravdivé) tvrdenia. 

Dosiahnuté postoje 

rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov ◙ nadobúda pocit 

potreby kvantifikácie javov svojho okolia ◙ uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí ◙ 

získa potrebu vedieť zdôvodniť 

Tematické celky a ich obsah v 4. ročníku 

 

I. Násobenie a delenie v obore násobilky  

 

Násobenie a delenie v obore násobilky.  

Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...)  

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.  

Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100.  

Komutatívnosť násobenia (propedeutika).  

Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.  

Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika).  

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom.  

Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d 

(aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka).  

Tvorenie textov k numerickým príkladom.  

Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).  

Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky 

do 100. 

Rozširujúce učivo:   Matematizovanie  reálnych   situácií 

 

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000  

 

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 spamäti.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím kalkulačky.  

Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie.  

Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.  

Skúška správnosti riešenia.  



Riešenie slovných úloh.  

Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore 

do 10 000.  

Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel.  

Riešenie jednoduchých nerovníc. 

Rozširujúce učivo: Príprava súťaží v rýchlom počítaní 

 

III. Geometria a meranie  

 

Rysovanie – základné zásady rysovania.  

Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, 

dvojíc susedných strán.  

Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).  

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.  

Násobok dĺžky úsečky.  

Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho 

vrcholov a strán.  

Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre.  

Obvod trojuholníka (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).  

Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným 

stredom a polomerom.  

Vlastnosti kruhu a kružnice.  

Premieňanie jednotiek dĺžky. 

Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.  

Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka).  

Kreslenie plánov stavieb z kociek. 

 

 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie  

 

Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov.  

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi.  

Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika).  

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.  

Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný systém poznatkov 

nielen vnútri samotného didaktického systému matematiky, ale aj vo vzťahu matematiky k ostatným 



vyučovacím predmetom. Výrazné väzby sú medzi matematikou a materinským jazykom, 

prírodovedou, vlastivedou a to v oblasti aplikácií, ale aj motivácií. 

 

Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy 

Prierezová téma Obsah 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

Sčítanie a odčítanie spa-
mäti aj písomne v obore 
do 100, bez prechodu 
cez základ aj s 
prechodom, jednocif. aj 
dvojcif. čísla. 

Sčítanie a odčítanie spa-

mäti, číselný rad, 

jednotky, desiatky, 

stovky... 

 

 

 

Propedeutika násobenia 
a zlomkov, 
komutatívnosť 
násobenia 

Propedeutika zlomkov 

(rozdeľovanie na 

polovice, tretiny...) 

 

 

 

Propedeutika zlomkov, 
riešenie slovných úloh 
na delenie, dané číslo 
zmenšiť, koľkokrát, o 
koľko menej. 

Násobenie a delenie v o-

bore násobilky, 

násobenie a delenie ako 

vzájomne opačné 

operácie, zväčšovanie, 

zmenšovanie čísel. 

 

 

 

Sčitovanie v obore do 
10.000 s prechodom cez 
základ-spamäti, 
písomne. 
Riešenie slovných úloh. 

Násobenie a delenie v o-

bore násobilky, 

násobenie a delenie ako 

vzájomne opačné 

operácie, zväčšovanie, 

zmenšovanie čísel. 

 

 

Rozvoj finančnej gramotnosti 

Sčítanie a odčítanie spa-
mäti aj písomne v obore 
do 100, bez prechodu 
cez základ aj s 
prechodom, jednocif. aj 
dvojcif. čísla. 

Sčítanie a odčítanie spa-

mäti, číselný rad, 

jednotky, desiatky, 

stovky... 

 

 



 
Propedeutika zlomkov 
(rozdeľovanie na 
polovice, tretiny...) 

Sčitovanie a odčitovanie 
v obore do 10 000 bez 
pre-chodu cez základ-
spamäti aj písomne. 

Násobenie a delenie v o-

bore násobilky, 

násobenie a delenie ako 

vzájomne opačné 

operácie, zväčšovanie, 

zmenšovanie čísel. 

 

 

 Násobenie a delenie v o-
bore násobilky, 
násobenie a delenie ako 
vzájomne opačné 
operácie, zväčšo-vanie, 
zmenšovanie čísel. 

 

Environmentálna výchova 
Vytváranie 
porovnávanie, 
zaokrúhľovanie čísel. 
Jednotky, stovky, tisícky, 
troj- a štvorcif.čísla. 

Propedeutika násobenia, 

komutatívnosť 

násobenia 

 

 

 Propedeutika zlomkov, 
rie-šenie slovných úloh 
na delenie, dané číslo 
zmenšiť, koľkokrát, o 
koľko menej. 

 

Dopravná výchova 

Vytváranie 
porovnávanie, 
zaokrúhľovanie čísel. 
Jednotky, stovky, tisícky, 
troj- a štvorcif.čísla. 

Propedeutika zlomkov, 

rie-šenie slovných úloh 

na delenie, dané číslo 

zmenšiť, koľkokrát, o 

koľko menej. 

 

 

Regionálna výchova tradičná 
ľudová kultúra Meranie dĺžky úsečky v 

mm a cm, rysovanie 
priamok, úsečiek. Bod, 
priamka, úsečka, 
jednotky dĺžky 

Rysovanie priamok, 

úsečiek, štvorca, 

obdĺžnika v štvorc.sieti. 

 

 

 
Rysovanie trojuholníka, 
pomenovanie vrcholov, 
strán, meranie strán 
trojuh. 

Rysovanie kružnice, 

rysovanie rovinných 

útvarov v štvorcovej 

sieti. 



 

 

Ochrana života a zdravia Riešenie slovných úloh 
 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – schopnosť rozumieť peniazom, euro ich pouţitie,  riešenie 

aplikačných úloh, príklady zo ţivota, situačné úlohy- v obchode, v banke, koľko zaplatím?, 

koľko mi vrátia? Koľko potrebujem, aby som... 

 

Medzipredmetové vzťahy: vlastiveda, výtvarná výchova, slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Požiadavky na výstup pre 4. ročník 

 

Tematický celok 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
 



Násobenie a delenie v 
obore násobilky 
Propedeutika zlomkov 
(rozdeľovanie na polovice, 
tretiny, ...) 
Počítanie spamäti. 
Automatizácia spojov 
Násobenie a delenie na 
kalkulačke v obore 
násobilky do 100. 
Komutatívnosť násobenia 
(propedeutika) 
Propedeutika úloh na 
násobenie s 
kombinatorickou 
motiváciou. 
Násobenie a delenie ako 
vzájomne opačné 
matematické operácie 
(propedeutika). 
 
 
Riešenie slovných úloh na 
násobenie a delenie. 
Riešenie jednoduchých 
slovných úloh typu: 
porovnanie podielom. 
Riešenie slovných úloh, 
ktoré vedú k zápisu: 
a+ a . b; a + a : b; a . b + 
c; a . b + c . d (aj typy úloh 
z predchádzajúceho 
ročníka). 
Tvorenie textov k 
numerickým príkladom 
Slovné úlohy na priamu 
úmernosť (propedeutika). 
Nepriamo sformulované 
slovné úlohy. 
Tvorenie slovnej úlohy k 
danému príkladu na 
násobenie a delenie v 
obore násobilky do 100. 
 

Dané číslo 
niekoľkokrát zväčšiť, 
dané číslo 
niekoľkokrát zmenšiť, 
násobenie, činiteľ, 
súčin, delenie, 
delenec, deliteľ, 
podiel, násobilka,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedieť spamäti všetky základné 
spoje násobenia a delenia v obore 
násobilky do 100. 
Vedieť urobiť kontrolu správnosti 
násobenia a delenia v obore 
násobilky. 
Ovládať algoritmus násobenia. 
Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 
100. 
Osvojiť si praktické násobenie a 
delenie na kalkulačke. 
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu 
počtovú operáciu v úlohách 
charakterizovaných pojmami 
koľkokrát viac, o koľko viac, 
koľkokrát menej, o koľko menej. 
Chápať súvislosť medzi násobením 
a delením, násobenie a delenie ako 
vzájomne opačné matematické 
operácie. 
 

 
Sčítanec, súčet, o 
koľko viac, zápis 
slovnej úlohy, 
jednoduchá slovná 
úloha, zložená 
slovná úloha, 
koľkokrát viac – o 
koľko viac, koľkokrát 
menej – o koľko 
menej,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešiť slovné úlohy na násobenie a 
delenie. 
Vedieť riešiť jednoduché slovné 
úlohy na násobenie v obore 
násobilky do 100 typu: 
1. určiť súčet rovnakých sčítancov, 
2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. 
Vedieť riešiť jednoduché slovné 
úlohy na delenie v obore násobilky 
do 100: 
1. Rozdeliť dané číslo na daný 
počet rovnako veľkých častí 
(delenie na) 
2. Delenie podľa obsahu 
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát 
 
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú 
úlohu typu: porovnanie podielom. 
Riešiť zložené slovné úlohy vedúce 
k zápisu typu: 
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + 
c . d. 
Matematizovať primerané reálne 
situácie. 
Riešiť slovné úlohy na priamu 
úmernosť (propedeutika). 
Riešiť nepriamo sformulované 
slovné úlohy. 
Vytvoriť slovnú úlohu k danému 
príkladu na násobenie a delenie v 
obore násobilky do 100. 



 
 
 
 

Vedieť overiť správnosť riešenia 
(výsledku) a formulovať odpoveď. 
Vedieť zostaviť zápis k slovnej 
úlohe s pomocou učiteľa 

Sčítanie a odčítanie v 
obore do 10 000 
Písomné sčítanie a 
odčítanie prirodzených 
čísel do 10 000. 
Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel v obore 
do 10 000 spamäti. 
Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel v obore 
do 10 000 s využitím 
kalkulačky. 
Sčítanie a odčítanie ako 
vzájomne opačné 
matematické operácie. 
Počítanie so 
zaokrúhľovanými číslami. 
 
 
 
 
 
 
Skúška správnosti 
riešenia. 
 
 
 
 
Riešenie slovných úloh. 
Riešenie všetkých typov 
jednoduchých a zložených 
slovných úloh v číselnom 
obore do 10 000. 
Riešenie slovných úloh za 
pomoci zaokrúhľovania 
čísel. 
Riešenie jednoduchých 
nerovníc. 
 

 
 
Číselný rad, 
jednotky, desiatky, 
stovky, tisícky, troj- a 
štvorciferné čísla, 
vzostupný a 
zostupný číselný 
rad,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznať algoritmus písomného 
sčítania a odčítania a vedieť ho 
pohotovo využívať pri výpočtoch. 
Písomne sčítať a odčítať 
prirodzené čísla v obore do 10 000. 
Spamäti sčítať a odčítať prirodzené 
čísla v obore do 10 000 v 
jednoduchých prípadoch. 
Sčítať a odčítať prirodzené čísla v 
obore do 10 000 na kalkulačke. 
Sčítať a odčítať primerané troj- a 
štvorciferné čísla spamäti. 
Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné 
čísla pomocou kalkulačky. 
Chápať súvislosť medzi sčítaním a 
odčítaním 
sčítanie a odčítanie ako vzájomne 
opačné matematické operácie. 
Vedieť približne počítať so 
zaokrúhľovanými číslami na 
desiatky a stovky. 
 

 
Skúška správnosti, 
súčet, sčítanec, 
rozdiel, menšenec, 
menšiteľ, ... 
 

 
Vedieť urobiť kontrolu správnosti 
sčítania a odčítania v obore do 10 
000. 
 

 
Slovná úloha, 
riešenie, zápis 
slovnej úlohy, 
výsledok, Skúška 
správnosti výsledku 
(riešenia), 
odpoveď,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešiť všetky typy jednoduchých 
slovných úloh na sčítanie a 
odčítanie v obore do    10 000. 
Riešiť všetky typy zložených 
slovných úloh na sčítanie a 
odčítanie v obore do 10 000. 
Riešiť slovné úlohy za pomoci 
zaokrúhľovania. 
Samostatne zapísať postup 
riešenia slovnej úlohy. 
Vedieť overiť správnosť riešenia 
(výsledku) a formulovať odpoveď. 
Vedieť zostaviť zápis k slovnej 
úlohe. 
Matematizovať a znázorniť 
primerané reálne situácie. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy na 
sčítanie typu: 
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva 
sčítance, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dané číslo zväčšiť o... (o 
niekoľko viac). 
Riešiť jednoduché slovné úlohy na 
odčítanie typu: 
1. Určenie jedného sčítanca, ak je 
daný súčet a druhý sčítanec. 
 
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o 
niekoľko menej). 
3. Porovnávanie rozdielom. 
Riešiť zložené slovné úlohy typu: 
4. a + b + c 
5. a – b – c 
6. a – (b + c) 
7. (a + b) – c 
8. a + (a + b) 
9. a + (a – b) 

Geometria a meranie 
Rysovanie – základné 
zásady rysovania. 
Rysovanie štvorca a 
obdĺžnika v štvorcovej 
sieti, pomenovanie 
vrcholov a strán, dvojíc 
susedných strán. 
Obvod štvorca (obdĺžnika) 
- (len ako súčet veľkosti 
strán, propedeutika). 
Súčet a rozdiel dĺžok 
úsečiek. 
Násobok dĺžky úsečky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysovanie trojuholníka 
(ľubovoľného a ak sú 
dané dĺžky strán), 
pomenovanie jeho 
vrcholov a strán. 

 
Bod, vzor, obraz, 
leží, neleží, priamka, 
úsečka, súčet dĺžok 
úsečiek, rozdiel dĺžok 
úsečiek, násobok 
dĺžky úsečky, 
jednotky dĺžky, 
strana štvorca 
(obdĺžnika), susedné 
strany, protiľahlé 
strany, vrchol, 
štvorec, obdĺžnik, 
zmenšiť, zväčšiť, 
štvorcová sieť, 
vodorovný, zvislý, 
stĺpec, riadok, ... 
 

Osvojiť si a používať pri rysovaní 
základné zásady (čistota, presnosť, 
vhodné rysovacie pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri 
rysovaní). 
Vyznačovať body na priamke 
(úsečke) a v rovine (na útvare). 
Vedieť narysovať úsečku danej 
dĺžky na priamke (v mm; v cm) a 
označovať ju. 
Označovať strany a vrcholy veľkým 
tlačeným písmom (písmenom A, B, 
C, atď.). 
Poznať vlastnosti štvorca, obdĺţnika 
a vedieť ich charakterizovať. 
Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) 
vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou 
strany (strán). 
Vedieť vypočítať súčet a rozdiel 
dĺžok úsečiek. 
Vedieť vypočítať násobok dĺžky 
úsečky. 
Vypočítať a vedieť zapísať obvod 
štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok 
strán. 
 

 
Trojuholník, strany 
trojuholníka, vrcholy 
trojuholníka, dĺžka 
strany trojuholníka, 

Narysovať ľubovoľný trojuholník a 
pomenovať jeho vrcholy a strany 
Poznať vlastnosti trojuholníka 
(počet vrcholov, strán) 
Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) 



Meranie dĺžok strán 
trojuholníka s presnosťou 
na centimetre, na 
milimetre. 
Obvod trojuholníka - (len 
ako súčet veľkosti strán, 
propedeutika). 
 
 
 
Rysovanie ľubovoľnej 
kružnice a kruhu s daným 
stredom, kružnice a kruhu 
s daným stredom a 
polomerom. 
Vlastnosti kruhu a 
kružnice. 
 
 
 
Premieňanie jednotiek 
dĺžky. 
Premieňanie zmiešaných 
jednotiek dĺžky. 
 
 
 
 
 
Stavba telies z kociek 
podľa vzoru a podľa plánu 
(obrázka). 
Kreslenie plánov stavieb z 
kociek. 
 
 
 
 
 

obvod trojuholníka, 
jednotky dĺžky, mm, 
cm, odhad - 
skutočnosť... 
 

strán trojuholníka s presnosťou na 
cm (na mm). 
Porovnať strany trojuholníka 
(úsečky) podľa ich dĺžky. 
Vypočítať obvod trojuholníka ako 
súčet dĺžok strán. 
 

 
Kružnica, kruh, stred 
kružnice (kruhu), 
polomer, kružidlo... 
 
 
 

 
Poznať základný rozdiel medzi 
kruhom a kružnicou. 
Vedieť narysovať ľubovoľnú 
kružnicu (kruh) s daným stredom. 
Narysovať ľubovoľnú krčnicu (kruh) 
s daným stredom a polomerom. 
Vedieť vyznačiť polomer kružnice. 
 

 
Meter (m), decimeter 
(dm), centimeter 
(cm), milimeter (mm), 
kilometer (km), 
jednotky dĺžky, 
premena jednotiek 
dĺžky,... 
 
Priestor, stavba, 
teleso, vzor - obraz, 
plán (obrázok), 
pravidelné a 
nepravidelné telesá, 
pohľad spredu, 
zozadu, sprava, 
zľava, zhora,... 
 
 
 
 

 
Vedieť premieňať jednotky dĺžky. 
Vedieť premieňať zmiešané 
jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm 
na mm/ 
 
 
 
 
 
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne 
stavby telies podľa vzoru a podľa 
obrázka. 
Vytvárať a opísať vlastné 
jednoduché telesá z kociek. 
Nakresliť plán stavby z kociek 
 
 
 

Riešenie aplikačných 
úloh a úloh rozvíjajúcich 
špecifické matematické 
myslenie 
 
Propedeutika pravdivých a 
nepravdivých výrokov. 
 
 
Výpočet aritmetického 
priemeru pre menší počet 
dát (propedeutika). 
 

 
Pravdivý výrok, 
nepravdivý výrok, 
pravdivosť, 
nepravdivosť,... 
 

 
Vedieť primerane rozlíšiť 
pravdivosť a nepravdivosť výrokov. 
Vedieť vytvoriť pravdivé a 
nepravdivé tvrdenie. 
Vedieť zdôvodniť pravdivosť – 
nepravdivosť výroku. 
 

 
Aritmetický priemer 
 
 
 

 
Vypočítať aritmetický priemer pre 
menší počet primeraných dát. 
 



Riešenie nepriamo 
sformulovaných úloh. 
Slovné úlohy s 
kombinatorickou 
motiváciou. 
 
 

. 
 

 
Vedieť riešiť primerané nepriamo 
sformulované úlohy. 
Riešiť slovné úlohy na násobenie s 
kombinatorickou motiváciou. 
 

 

 

5. Metódy a formy práce 

 

Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky 

je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu, 

o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov aj zdôvodnenie svojich 

odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, 

aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti 

dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj z bežného života 

zdôvodňovať a obhájiť.  Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú 

činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného 

poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia.  

I. DIDAKTICKÉ METÓDY 

1. reproduktívne 

a) informatívno-receptívna (U prezentuje učivo/informácie a žiaci uvedomele vnímajú, 
zapamätávajú si)- žiaci sú pasívni, U v krátkom čase prezentuje viac informácií (napríklad pri 
algoritmoch písomného počítania 

b) reproduktívna (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to viackrát 
opakovaná činnosť)- žiaci riešia úlohy, kde reprodukujú naučené vedomosti, nerozvíja sa 
tvorivosť, sú to len typové úlohy, žiaci sú aktívni/samostatná práca 

2. produktívne 

a) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, príprava na 
projekty) 

b) heuristická (metóda riadeného rozhovoru)- žiaci na základe odpovedí na otázky sami dospejú 
k novému pojmu, objaviteľská- žiaci sú aktívni, náročná z pohľadu učiteľa: otázky musia 
logicky nasledovať, stručné, jasné, jednoznačné, nemajú nabádať na správnu odpoveď, nie 
odpoveď áno-nie, odpovedať majú všetci žiaci, ak žiak odpovie nesprávne, U má naviesť žiaka 
na správnu odpoveď 

c) výskumná- tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny, ceny tovaru- 
žiaci zbierajú údaje, robia tzv. prieskum  

II. LOGICKÉ METÓDY 

a) analytická- postup od celku k časti, od neznámeho k neznámeho, od hľadaného 

k danému, riešením jednoduchých slovných úloh pomocou rovnice (vyuţívam 

premenné- neznáme 8+x=20) 



b) syntetická- (postup od častí k celku, do známeho k neznámemu, od daného 

k hľadanému)- rozvíjajú sa počtárske zručnosti + - . : (spamäti a písomné algoritmy), 

slovné úlohy bez rovnice 8+□=20 

c) analyticko-syntetická (riešenie zloţitých úloh: 2 počtové operácie a viac)- v 1. etape 

pouţijem analýzu: rozklad zloţitej slovnej úlohy na čiastkové úlohy. V 2. etape 

syntetickú m.- riešim čiastkové úlohy 

d) induktívna (inductio = návod- je postup od jednotlivých faktov ku všeobecným 

záverom)- vyuţíva sa pri všetkých pojmoch. Najprv napíšem konkrétne príklady pri 

riešení nového pojmu aţ potom to zovšeobecním 

e) deduktívna (deductio = odvodzovanie- prechod od všeobecných poznatkov ku 

konkrétnym vlastnostiam, javom, vzťahom) 

f) genetická (vývojová)- daný pojem vysvetľujeme spolu s historickými poznatkami, 

ktoré sa týkajú daného pojmu (napr. Jednotky dĺţky) 

g) dogmatická- nový pojem je sprístupnený bez akýchkoľvek odôvodnení Napr. Operácia 

násobenia má prednosť pred sčítaním 

III. METÓDY PODĽA ZDROJA POZNATKOV 

1. slovné- metódy hovoreného slova: ▪ monológ ▪ dialóg  

2. názorné: ▪ pouţívanie ilustrácií ▪ náčrtov ▪ sledovanie videozáznamov ▪ demonštrácia ▪ 

modelovanie  

3. praktické: ▪ činnosti spojené s rysovaním ▪ modelovaním ▪ strihanie  

IV. METÓDY PODĽA FUNKČNOSTI  
1. expozičné- používanie pri sprístupňovaní nového učiva 

2. fixačné- pri upevňovaní, opakovaní učiva 

3. diagnostické- pri preverovaní a klasifikovaní vedomostí 

FORMY  PRÁCE 
☻ Skupinová forma práce 

(rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve =  kolektívnosť, zvýšenie humanizácie vyučovania) 

-skupiny: homogénne- v jednej skupine žiaci s približne rovnakou výkonnostnou úrovňou, ♦ 

heterogénne- žiaci rôznej vedomostnej úrovne 

-tvorba skupín- ● spontánna (žiaci sa medzi sebou rozdelia do skupín na základe kamarátskych 

vzťahov),    ● autoritatívna (rozdeľuje učiteľ, napr. podľa zasadacieho poriadku, vedomostná úroveň) 

-počet žiakov- ▪  viacpočetné skupiny- menej skupín, menej času strávi učiteľ pri kontrole výsledkov, 

zvoliť hovorcu, !nie všetci žiaci sa zapoja do práce 

▪  menej početné skupiny- väčšia pravdepodobnosť, že všetci žiaci budú aktívni, skôr sa dohodnú na 

spôsobe riešenia výsledku 

-organizovanie/diferencovanie práce- ■ diferencovaná (všetky skupiny riešia iné úlohy) ■ 

nediferencovaná (každá skupina má tú istú úlohu- môže sa hodnotiť rýchlosť aj správnosť) 

-druhy skupín treba premyslieť ako ich tvoriť, premyslieť typy úloh (dif., nedif.), spôsob hodnotenia 

jednotlivých úloh (rýchlosť, správnosť, bodovanie alebo len výsledky), premyslieť organizačné hodiny 

-učiteľ nemá zasahovať do práce skupín 



-pri menej skupinách (viacpočetných) je menej kontrolovania pre U 

-rozvoj spolupráce, aktivity, zvýši sa záujem o matematiku, možnosť uplatnenia sa aj slabším žiakom 

-riziko: pracovný ruch, nepremyslená organizácia práce 

 

☻ Individuálna/samostatná práca 

-ţiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti 

Pravidlo: všetko čo ţiaci dokáţu urobiť sami, nech to robia sami -pri sprístupňovaní nového 

učiva, pri opakovaní, upevňovaní 

-pri príkladoch, ktoré majú určitú postupnosť/viac krokov, môţe sa zastaviť a nepohne sa 

ďalej- príčinou neúspechu nemusí byť len nevedomosť, ale len omyl 

+ţiak pracuje vlastným tempom 

-kaţdá činnosť ţiakov by mala byť kontrolovaná (záleţí od typov úloh) 

-pri zloţitých slovných úlohách je potrebné vzorové riešenie na tabuli 

-pri divergentných úlohách, kde príklad má viac spôsobov riešenia alebo viac riešení, nechať 

odprezentovať všetky riešenia 

 
☻ Frontálna forma práce- práca s celou triedou 

 

 

6. Učebné zdroje 

Učebnice a pracovné zošity spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými prostriedkami 

práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie.  

Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú  metodické príručky, technické materiálne prostriedky: 

 demonštračné- tabuľa,  rysovacie demonštračné pomôcky (kružidlo,  modely telies) 

 žiacke- kartičky s číslami, písacie a rysovacie potreby (kružidlo, trojuholník s ryskou), modely 
geometrických tvarov, modely peňazí... 

 audiovizuálne dataprojektor, počítače 

 
 

 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Na  hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011/ č.: 2011 – 3121/ 

12824 : 4 - 921  na hodnotenie ţiakov základnej školy. Matematiku v 4. ročníku 

klasifikujeme. 



Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť 

uplatniť vedomosti v nových situáciách (v beţnom ţivote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti 

myslenia, presnosť a výstiţnosť spôsobu vyjadrovania. 
 


