
MATEMATIKA   
CHARAKTERISTIKA  PREDMETU   

  

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 aplikácií nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané 

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.  

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa :  

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote  

 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  

 

Vzdelávací obsah matematika v 1.-4. roč. ZŠ  
V štátnom vzdelávacom programe je rozdelený do 5 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 zastáva na 1.stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu 

prirodzeného čísla, počtových výkonov 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 prvou 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 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 na 1.stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh sa 

objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov 

podľa určitých pravidiel (usporiadavajú, rôzne zoskupujú).Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1.stupni ZŠ 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. 

CIELE  PREDMETU 

Cieľom predmetu matematika na primárnom stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné 

získavanie poznatkov, vychádzajúc z vlastných skúseností a za pomoci poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov. 

Kognitívne ciele (poznávacie): 

-vedieť používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek), 

-správne aplikovať matematickú symboliku, 

-vedieť využívať tabuľky, grafy, diagramy 

-rozvíjať numerické zručnosti žiakov (prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,     písomne aj na kalkulačke) 

-riešením úloh( problémových úloh) budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou 

-viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov (využitie induktívnych metód) 

-rozvíjať u žiakov matematické, logické a kritické myslenie 

-viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je 

zložitejšia ako jeho matematický model 

-využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia 

-približovať žiakom dennú prax 

 

Psychomotorické ciele (výcvikové): 

-vedieť používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií 

-rozvíjať numerické zručnosti žiakov 

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

-poznávať základné vlastnosti rovinných geometrických útvarov a rozvíjať zručnosti pri ich rysovaní rôznymi spôsobmi 

-zoznámiť sa a vedieť používať v praxi jednotky dĺžky a hmotnosti 

-vedieť tvoriť priestorové stavby, nakresliť, narysovať stavby 

-dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce (nožnice, kružidlo) 

-riešiť problémové situácie 

 

Afektívne ciele (výchovné): 

 

-podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov 

-vytvárať a rozvíjať kladný vzťah k spoločným európskym hodnotám  

-využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia 

-byť vytrvalý a sebakritický 

-vedieť sa rozhodovať 



-vedieť s naučiť, komunikovať a spolupracovať s tímom 

-vedieť sa rozhodovať 

-byť otvorený novým veciam, technickým informáciám 

-vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a svet techniky 

 

KĽÚČOVÉ  KOMPETENCIE   

 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- osvojovaniu základných matematických pojmov a vzťahov postupnou abstrakciou a zovšeobecnením reálnych javov,  

- vytvoreniu zásoby matematických nástrojov (matematických operácií, algoritmov, metod riešenia úloh), ktoré žiak efektívne využíva pri riešení 

úloh vychádzajúcich z reálneho života a praxe, 

- žiak pozná základy rôznych techník učenia sa, fázy učenia, vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení, 

- aplikácií vzorcov a počtových výkonov pri riešení slovných úloh v praktickom živote, 

- využívaniu prostriedkov IKT. 

Kompetencia k riešeniu problémov 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- samostatnému uvažovaniu a riešeniu problémov ponúknutím dostatočného množstva úloh z reálneho života, 

- schopnosti riešiť problém a rozoberať ho, tvorbe plánu jeho riešenia, odhadovaniu výsledkov , voľbe správneho postupu a k vyhodnoteniu 

správnosti výsledku vzhľadom na zadanie, 

- tvorivému a samostatnému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov. 

Kompetencie komunikatívne  

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- výstižnému vyjadrovaniu sa ústnou aj písomnou formou, 

- používaniu vhodných výrazov a argumentov,  

- schopnosti sústredene načúvať a náležite reagovať, 

- vyhľadávaniu, používaniu a spracovávaniu informácií, 

- zdôvodneniu matematického postupu, 

- presnému a stručnému vyjadrovaniu používaním matematického jazyka. 

Kompetencie sociálne a personálne  
Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- rozvíjaniu schopnosti spolupracovať a rešpektovať prácu vlastnú a druhých, 

- uvedomovaniu si vlastných potrieb a tvorivému využívaniu svojich možností,  

- efektívnej spolupráci v skupine,schopnosti odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 



- schopnosti sebakontroly a vecnej argumentácie. 

Kompetencie občianske 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- hodnoteniu svojej práce a práce druhých, 

- uvedomeniu si, že má svoje práva a povinnosti, 

- uznávaniu ľudských práv a slobôd. 

Kompetencie pracovné   

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- správnemu používaniu techniky a pomôcok, 

- využívaniu matematických poznatkov a zručností v praktických činnostiach, 

- k poznávaniu a rozvíjaniu svojich schopností a ich uplatňovaniu v reálnom živote. 

 

UČEBNÉ  ZDROJE 

Učebnice: Matematika – pre 1.- 4. ročník ZŠ                            

Didaktická technika:  počítače s pripojením na internet, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Ďalšie zdroje:             výukové CD a DVD, prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené učiteľom 

 

METÓDY  A  PROSTRIEDKY  HODNOTENIA 

 

Pri hodnotení žiakov sme prijali pravidlá, ktoré platia pre celé obdobie vzdelávania  

žiaka a sú v súlade so spoločenskými výchovno – vzdelávacími stratégiami na úrovni školy: 

 Hodnotenie zameriame a formulujeme pozitívne 

 Rozlišujeme hodnotenie začlenených ( integrovaných) a bežných žiakov 

 Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo 

 Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva 

 Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci objektívnym sledovaním  

výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác,  

analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov 

 Pri klasifikácii používa platnú klasifikačnú stupnicu 

 Písomné práce sú oznámené vopred 

 Významným prvkom učenia je práca s chybou 

 Využitie sebahodnotenia žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu,  

vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy 

 



Metódy a formy hodnotenia Kritéria hodnotenia 

 Ústne skúšanie 

- komplexnosť (celé učivo) 

- samostatnosť 

- správnosť 

- správnosť použitých pojmov  

- pochopenie ( nie memorovanie) 

- aplikačná schopnosť 

- generalizácia (zovšeobecnenie, 

schopnosť hodnotiť, vytvárať 

závery a argumentovať 

 Písomné testy – priebežné - navrhnutá stupnica hodnotenia 

 Písomné testy - kontrolné - navrhnutá stupnica hodnotenia 

 Bleskovky - navrhnutá stupnica hodnotenia 

 Skupinová práca 

- rešpektovanie pravidiel skupinovej 

práce 

- rešpektovanie komunikačných 

pravidiel 

- kvalita výstupného produktu 

- schopnosť sebahodnotenia 

- schopnosť hodnotenia iných skupín  

- podľa dohodnutých kritérií 

 

Na hodnotenie žiakov počas celého školského roka používame: 

1. priebežné hodnotenie  

 klasifikácia známkou  

 ústne hodnotenie  

(V matematike sa obvykle ústne hodnotí schopnosť žiaka riešiť konkrétnu úlohu. Poskytuje žiakovi spätnú väzbu o stave jeho 

vedomostí a zručností, účelom ktorej je, aby žiak vedel, v čom sú jeho slabé miesta, o čom má nesprávnu predstavu, v čom vyniká ap. 

Táto forma hodnotenia neslúži ako podklad ku klasifikácii, má motivačnú funkciu a funkciu spätnej väzby) 

 

2. sumatívne hodnotenie 

 klasifikácia známkou ( podľa metodického pokynu MŠ č.22/2011) 

 



Tematický výchovno-vzdelávací plán 

Matematika I. ROČNÍK 

                                                                                                            

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Oboznámiť sa s obsahom 

predmetu. Orientovať sa v rovine 

pracovného zošita, v priestore. 

Osvojiť si pojmy porovnávania, 

krivá, priama čiara. 
 

 

 

 

Osvojiť si pojmy usporiadania, 

Určovanie polohy oboznámiť sa 

s pojmami jeden, dva, prvý, druhý. 

Spájať čísla s daným počtom 

predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

Oboznámiť sa s pojmom  tri, štyri. 

Poznať počet a jeho označenie. 

Počítať po štyri po jednom. 

 

 

 

 

Precvičovať počítanie do štyroch, 

pojmy usporiadania, polohy. 

Oboznámiť sa s číslom päť. 

Počítať po jednom. 

Riešenie 

aplikačnýc

h  úloh 

a úloh  

rozvíjajúce 

špecifické 

matematick

é myslenie 

 

 

Riešenie 

aplikačnýc

h  úloh 

a úloh  

rozvíjajúce 

špecifické 

matematick

é myslenie 

Prirodzené 

čísla 1-20 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1-20 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1-20 

 

 

 

Opakovanie 

vedomostí z MŠ 

Základné pojmy- 

hore, dole, vpravo, 

vľavo, veľký, malý, 
najmenší, najväčší 

dichotomické 

triedenie predmetov 
podľa jednej 

vlastnosti 

 
Základné pojmy – 

vpredu, vzadu, 

pravda, nepravda 

Získavanie skúseností  

s pravdivosťou 
a nepravdivosťou 

obrázkových situácií 

a slovne 
vyslovenými, napr. 

matematickými 

výrokmi. Pojem: 
jeden, dva, pár 

 
Prirodzené čísla 3 a 4 
Tri, štyri 

Počítanie počtu vecí, 

..., po jednom, 
utváranie skupín vecí, 

..o danom počte.  

 
 

 

 
Prirodzené číslo 5 

 Opakovanie 

prirodzených čísel  
 1 – 5 

 

 
 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj- 

rozvíjanie 

osobných 

a sociálnych 

spôsobilostí – 

Spolupatričnosť 

 

 

ENV- ochrana 

životného 

prostredia. 

Ochrana života 

a zdravia- 

hygiena, zdravá 

výživa 

 

 

 

 

 
Multikultúrna 

výchova-  

rešpektovanie 
a tolerancia vo vzťahu 

k iným kultúram 

 
 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj- 
kamarátstvo, spoloč. 

cesta do školy. 

Ochrana života 
a zdravia- zdravá 

výživa. 

 

 

Rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialóg 

Práca vo 

dvojiciach-

riadená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riadený 

rozhovor 

Hra 

 

 

 

 

Dialóg 

- vie určiť polohu 

predmetov hore, dole, 

vpravo, vľavo, pod, 

nad 

- kreslí priamu a krivú 
čiaru 

 

 
 

 

- vie určiť polohu 
predmetov , 

- vie utvoriť, 

vyznačiť, oddeliť 
skupinu predmetov  

- vie priradiť počet 

predmetov k danému 
číslu 

-vie rozlíšiť 

pravdivosť 
a nepravdivosť 

primeraných 

matematických 
výrokov. 

 

-vie pomenovať 

a určiť čísla, vytvoriť 

pár. 
-vie určiť počet 

kardinálnym 

a ordinárnym 
spôsobom. 

 
-vie pomenovať 

a určiť počet. 

 

Frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Rozbor 

Pozorovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovné 

hodnotenie 

 

 

 

 

Frontálne 

skúšanie 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-I.časť 

PZ- str. 1-4 
 

 

 

 

 

 

 

PZ-str. 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str. 9-12 

 

 

 

 

 

 

PZ-str. 13-16 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X. Precvičovať počítanie do šesť, pojmy 

polôh a usporiadania. 

Oboznámiť sa s pojmami dvojica, 

rovnako, viac, menej, znakmi  =,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať porovnávanie tvorením 

dvojíc a znakov. Oboznámiť sa 

číselným radom 1-6, nerovnicou, 

geometrickými útvarmi kruh, 

trojuholník, štvorec, obdĺžnik. 

 

 

 

 

 

Nacvičiť písanie číslic 1,2. 

Precvičovať geometrické útvary, 

porovnávať do dvoch. 

Oboznámiť sa s operáciou sčítania 

a znakom plus. 
 
 

 
Nacvičiť písanie číslic 3,4. Rozkladať 

číslo 3 podľa znázornenia. Oboznámiť 

sa s operáciou odčítania a znakom 

mínus. 

 

 

Prirodzené 

čísla 1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1-20 

Sčítanie a 

odčítanie 

Prirodzené číslo 6 

Porovnávanie čísel 

1 – 6 a ich 

priraďovanie čísla 

k predmetom 
Pojem: šesť 

Vzťahy medzi 

číslami: Riešenie 

úloh na 

porovnávanie 

(viac, menej 

rovnako). 

 
Opakovanie 

porovnávania čísel 

Bodková 

symbolika 

Geometrické tvary 

trojuholník, 

štvorec, obdĺžník, 

kruh 

 

 
Písanie číslic 1 a 2  

Písanie znamienka 

+ a zavedenie 

pojmu sčítanie 

 

 

 
Písanie číslic 3 a 4 

Rozklad čísel 3 a 4 

Písanie znamienka 

– a zavedenie 

pojmu odčítanie 

ENV- 

starostlivosť 

o domáce 

zvieratá. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj- 

prevencia proti 

šikanovaniu, 

agresivite. 

 

 

 

DV- pravidlá 

cestnej premávky. 

Multikultúrna 

výchova – 

orientácia na 

prosociálne 

správanie 
 

 

DV- pravidlá 

cestnej premávky. 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti – vedieť 

prezentovať sám 

seba 

 

ENV- ochrana 

životného 

prostredia. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

podpora sebaúcty, 

sebadôvery 

Rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

Diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riadený 

rozhovor 

 

 

 

 

 

 

Riadený 

rozhovor 

- vie porovnávať 

čísla podľa 

veľkosti 

- rieši úlohy 

charakterizov. 

vzťahmi viac, 

menej 

 
 

 

 

 

- rieši úlohy 

charakterizované 

vzťahmi viac, 

menej 

- pozná základné 

geometrické 

útvary 

 

 
- vie písať číslicu 

1a 2 

- vie použiť relačné 

znaky pri riešení 

úloh 

- rozumie princípu 

znamienka plus 

 

- vie písať číslice 

3,4 

- rozumie 

princípu 

znamienka mínus 

 
 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor prác  

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor prác 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.21-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.25-28 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.29-32 

 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI. Nacvičiť písanie číslice 5. 

Precvičovať sčítanie a odčítanie do 

5, číselný rad, porovnávanie. 

 

 

 

 

Nacvičiť písanie číslice 6. 

Precvičovať sčítanie, odčítanie, 

porovnávanie,poradie. 

 

 

 

 

 

Oboznámiť sa s pojmom 0, písať 

číslicu 0, precvičovať a oboznámiť 

sa so sčítaním a odčítaním s 0. 
 

 

 

Oboznámiť sa s pojmom 7 , 

nacvičiť písanie číslice 7. 

precvičovať a overiť sčítanie 

a odčítanie do 6, číselný rad 

 

 

 
 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

Písanie číslice 5 

Číselný rad 

Sčítavanie 

a odčítavanie do 5 

 

 

 

Písanie číslice 6 

a jej rozklad 

Sčítavanie 

a odčítavanie  do 6 

Opakovanie čísel 1 

– 6 so vzťahmi 

medzi nimi 

 

 

 

Pojem a písanie 

číslice 0. 
Obrázkové slovné 

úlohy 

 
Pojem čísla 7 

a písanie číslice 7 

Rozklad čísla 7 

Porovnávanie čísel 

do 7  

Sčítavanie 

a odčítavanie do 7 

Slovné úlohy 

 
 

 

 

Multikultúrna 

výchova- 

rešpektovanie 

a tolerancia vo 

vzťahu k iným 

kultúram 

 

ENV- ochrana 

životného 

prostredia. 

OSR- právo na 

hru a kamaráta. 
 

 

 

 

ENV- ochrana 

prírody. 
 

 

 

 

ENV- ochrana 

zvierat 

.Starostlivosť 

o domáce 

zvieratká. 
 

 

Práca vo 

dvojiciach 

Riadený 

rozhovor 

 

 

 

Hra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riadený 

rozhovor 

 

 

 

 

Dramatizácia 

rozprávky 

 

- vie písať číslicu 

5 

- vie rozložiť 

čísla na dva 

sčítance 

 

- vie sčít. a odčít. 

do 6 

 

 

 

 

 

 

 
- vie písať číslicu 0  

-rieši jednoduché 

obrázkové slovné 
úlohy. 

 

 
- vie písať číslicu 

7,vie sčítavať 

a odčítavať v obore do 
7. 

Riešiť jednoduché 

obrázkové slovné 
úlohy. 

Zručnosť pri 

praktickom využívaní 
sčítania, odčítania, 

rozkladu a  doplnenia 

sčítancov. 
 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

Individuálne 

ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

PZ-str.33-36 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.37-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.41-44 

 

 

 

 

 

PZ-str.45-48 

Str.45-rozprávka Ako išlo 

vajce na vandrovku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XII. Pprecvičovať sčítanie a odčítanie 

do 7, číselný rad , porovnávanie.  

Oboznámiť sa s pojmom 8, písať 

číslicu 8. 

 

 

 

Oboznámiť sa s 

pojmom čísla 8. Priraďovanie 

počtu prvkov k danému číslu. 

Nácvik písania číslice 8. 

Postupnosť. 

Rozklad čísla 8. Číselný rad. 

Porovnávanie. Odhad. 

Tvorenie obmenných počtových 

výkonov.  

 

Oboznámiť sa s pojmom 9, 

nacvičiť písanie číslice 9, 

porovnávať, rozkladať číslo 9, 

overovať vedomosti. 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

Pojem čísla 8 

a písanie číslice 8 

Rozklad čísla 8 

Porovnávanie čísel 

do 8 

Číselný rad  

 

 

Sčítavanie 

a odčítavanie do 8 

Slovné úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojem čísla 9 

a písanie číslice 

9,rozklad. 

ENV- ochrana 

životného 

prostredia 
 

 

 

 

 

ENV- 

starostlivosť 

o zvieratá 

v každom 

ročnom období. 

 

 

 

 

 
MUV – zvláštnosti 

rôznych kultúr, 

tradície, zvyky 

Skupinová 

práca 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

-vie pomenovať 

a určiť počet 8, 

napísať správny 

tvar číslice 8.  

-vie porovnávať 

čísla. 

 

 

- vie písať číslicu 

8 

- tvorí obmenné 

počtové výkony 

 

 

 

 

 

- vie písať číslicu 

9 

- sčítava a 

odčítava do 8 
 

Pozorovanie,ro

zbor prác 

 

 

 

 

 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne 

skúšanie 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.49-52 

Projekt-Domáce zvieratá 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.53-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.57-60 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať sčítanie a odčítanie do 9 

aj v obrázkových slovných úlohách. 

Oboznámiť sa s určovaním neznámej 

pomocou znázornenia. 

Precvičovať pojmy kruh, 

trojuholník,obdĺžnik. 

 
Overiť počtové operácie do 9. 

Písať číslo 10, porovnávať, sčítavať 

a odčítavať do 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

Sčítavanie 

a odčítavanie do 9 

Slovné úlohy 

 

 

 

 
Opakovanie čísel 0 – 

9 

(pojem, písanie, 
porovnávanie, 

rozklad, číselný rad, 

sčítavanie 

a odčítavanie, slovné 

úlohy) 

Opakovanie 
geometrických 

pojmov .Pojem čísla 

10 a písanie čísla 10 

OSR- právo na hru 

a kamaráta. 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti – vedieť 

prezentovať sám 

seba 

 

 

 

 

 

Metóda 

vysvetľovania 

 

 

 

 

 

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sčítava ,odčítava do 9 
- rieši úlohy 

postupným 

dosadzovaním 
- oboznamuje sa s 

riešením slovných 

úloh 
 

- vie písať číslicu 

10 

- tvorí obmenné 

počtové výkony 

 

 

 

 

 

 

Pozorovanie 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne  

ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.61-64 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.65-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Precvičovať počtové operácie do 10, 

riešiť úlohy postupným 

dosadzovaním. 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie a 

odčítanie 

 

Pojem čísla 10 

a písanie čísla 10 

Rozklad čísla 10 

Porovnávanie čísel 

do 10 

Číselný rad do 10 
Sčítavanie 

a odčítavanie do 10 

 

 

ENV- ochrana 

prírody, pomoc 

zvieratám v zime. 

 

 

 

Rozhovor 

Metóda 

vysvetľovania 

 

 

-vie pomenovať 

a určiť počet 10, 

napísať správny 

tvar číslice 10.  

-vie porovnávať 

čísla., vie sčítavať 

a odčítavať v obore 

do 10 

 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

4 

 

 

PZ-str.69-72 

 

 

 

 

II. Oboznámiť sa a precvičovať úlohy na 

sčítanie a odčítanie s tromi členmi. 

Slovné úlohy riešiť postupným 

dosadzovaním. 

 

 

 

 
Precvičovať počtové operácie do 10 
precvičovať úlohy na sčítanie 

a odčítanie s tromi členmi. 

 

 

 

 

 

 

Oboznámiť sa s pojmami desiatky, 

jednotky, počtom do dvadsať, 

zápisom dvojciferného čísla, 

porovnávať do 20. 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 – 20 

Sčítanie troch 

a viacerých 

sčítancov 

Slovné úlohy 

Súhrnné opakovanie 

sčítania a odčítania 

do 10 

 

Slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

podľa činnosti, na 

základe obrázku, 

textu. 

 

 

 

 

Numerácia 

v číselnom obore do 

20 

Čísla od 0 do 20 
Pojmy: desiatky, 

jednotky 

Vytváranie pojmov 

čísel  

11 - 20 

ENV- ochrana 

prírody. 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj -

Život v rodine, 

priateľstvo. 

 

 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia, správna 

životospráva. 

 

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

 

 

Metóda 

precvičovania 

Metóda 

samostatnej 

práce 

 

 

 

 

Rozhovor 

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

 

-vie sčítať a odčítať 

do 10 

- rieši slovné úlohy 

 

 

 

 

 

-rieši jednoduché 

obrázkové slovné 

úlohy. 

-má zručnosť pri 

praktickom 

využívaní sčítania, 

odčítania, rozkladu 

a  doplnenia 

sčítancov. 

 

Vedieť určiť 

a pomenovať čísla 

od 11 do 20. Vedieť 

porovnávať čísla 

v tomto obore. 

Vymenovať čísla 

vzostupne 

a zostupne 

v číselnom rade. 

Didaktický test 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne  

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorovanie 

Rozbor prác 

žiakov 

4 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.73-76 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.77-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-II.časť 

PZ-str.1-4 

 

 

 

 

 

 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určovať počet do 20, počítaním po 

jednom. Zapisovať čísla do 20. 

Oboznámiť sa s  rozkladom čísel na 

desiatky a jednotky. Porovnávať do 

20. 

 

 

 

 

Oboznámiť sa ssčítaním a odčítaním 

v druhej desiatke. Pričítanie k 

desiatke. 

Porovnávanie. Rozklad čísel na 

desiatku a jednotky. 

Slovné modelové úlohy. 

 

 

Riešiť úlohy odčítaním celej desiatky, 

oboznámiť sa so zápisom slovnej 

úlohy, precvičovať operácie do 20 bez 

prechodu cez základ 10. Hra s 

dominom – tvorenie inverzných 

príkladov. 

 

Precvičovať riešenie jednoduchých 

slovných úloh pričítaním alebo 

odčítaním celej 10 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

Slovné 

úlohy na 

sčítanie  do 

20 

Slovné 

úlohy na 

odčítanie 

do 20 

Sčítanie a odčítanie 

do 10 

Porovnávanie do 

20.Rozklad čísel na 

desiatky a jednotky 

 

 

 

Sčítavanie typu   10 

+ 2 

 

 

 

 

 

Odčítavanie typu 12 

– 2 

Slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

podľa činnosti,na 

základe 

obrázku,textu. 

Oživenie slovnej 

úlohy 

kresbou.Tvorba 

číselnej úlohy na 

základe textu.Výber 

počtového výkonu 

na základe textu. 

 

 

ENV – ochrana 

stromov 

 

 

 

 

 

 

 

ENV- starostlivosť 

o zvieratá 

v každom ročnom 

období. 

 

 

 

ENV- nenič prírodu 

okolo seba. 

 

 

 

 

 

ENV- utužovať 

kladný vzťah 

k prebúdzajúcej sa 

prírode 

 

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

Metóda 

vysvetľovania 

a precvičovania 

 

 

 

Metóda riešenia 

úloh 

 

 

 

 

 

Metóda riešenia 

úloh 

- sčítava a odčítava 

do 10 

- vie písať 

dvojciferné čísla v 

obore do 20 

- vie rozložiť 

dvojciferné číslo na 

desiatku a jednotky 

 

- vie pričítať 

jednociferné číslo 

k desiatke 
 

 

 

- vie odčítať 

jednotky a desiatku 

od dvojcif. čísla 

 

 

 

 

- vie odčítať 

jednotky a desiatku 

od dvojcif. čísla 

- vie tvoriť 

obmenené príklady 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorovanie 

 

 

 

 

 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.9-12 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.13-16 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Precvičovaťsčítanie a odčítanie do 20. 

Riešenie inverzných úloh. 

Porovnávanie čísel. Riešenie 

postupnosti. 

Sčítanie znázorňovaním. Počítanie po 

jednom. 

Riešenie slovných úloh.  

Riešenie úloh zadaných zápisom a 

znázornenou situáciou. Geometrické 

útvary. 

 

Precvičovať sčítanie dvojciferného 

a jednociferného čísla, riešiť slovné 

úlohy. 

 

 

 

Precvičovať sčítanie dvojciferného 

a jednociferného čísla, riešiť slovné 

úlohy. Oboznámiť sa a precvičovať 

odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného. 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

Geometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

Slovné úlohy 

zamerané na 

kontrolu správnosti 

riešenia 

Upevňovanie 

spojov sčítania 

a odčítania spamäti 

v prvej desiatke 

 

 

 

Slovné úlohy.  

Úlohy zadané 

zápisom a 

znázornené 

situáciou. 

 

Slovné úlohy na 

odčítanie. Úlohy 

zadané zápisom a 

znázornené 

situáciou. Spoje 

sčítania a 

odčítania.Tajničko-

vé príklady 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj -

Život v rodine, 

priateľstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

ENV- utužovať 

kladný vzťah k  

prírode. 

 

 

 

ENV- ochrana 

prírody, 

starostlivosť 

o domáce zvieratá. 

Rozhovor 

Metóda 

vysvetľovania 

a precvičovania 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatná 

práca 

 

 

 

 

Metóda 

precvičovania 

- vie tvoriť 

obmenené príklady 

- rieši úlohy 

pomocou 

znázorňovania 

- pozná 

geometrické útvary 

 

 

 

 

-vie riešť príklady 

typu 3+5,13+5 

-rieši slovné úlohy 

 

 

 

-vie riešiť slovné 

úlohy 

-ovláda spoje 

sčítania a odčítania 

Individuálne 

ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktický test 

 

 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.21-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.25-28 

 

 

 

 

 

PZ-str.2-32 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať počtové operácie 

v úlohách, ktoré tvoria tajničku, riešiť 

slovné úlohy rozvíjajúce 

predstavivosť. 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať počtové operácie 

v úlohách, ktoré tvoria tajničku, riešiť 

slovné úlohy rozvíjajúce 

predstavivosť.Oboznámiť sa 

s prvkami kocka,valec,guľa 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

Geometria 

 

 

 

 

 

Tajničkové príklady.  

Hra s geometrickými 

útvarmi. Doplňovanie 
čísel. Oboznámenie 

sa s pojmom: 

poradové číslo. 

 
Slovné úlohy na 
sčítanie a odčítanie 

zadané zápisom.  

Hra s prvkami 
stavebnice: kocka, 

valec, guľa. Stavby z 

predmetov daného 
tvaru. Tajničkové 

príklady. 

Porovnávanie. 

 

 

 

 

 

ENV- ochrana 

prírody. 

Mediálna výchova- 

selektovať obsah 

informácií 

 

 

 

 

 

ENV- poznávanie 

vtákov a ich 

význam. 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovanie 

úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metóda 

vysvetľovania 

a precvičovania 

Dramatizácia 

 

 

 

 

 

 

- pozná pojem 

poradové číslo 

- rieši tajničkové 

úlohy 

 

 

 

 

 

 

- vie riešiť slovné 

úlohy zadané 

zápisom 

- pozná priestorové 

útvary: kocka, 

valec, guľa 

 

 

 

 

Analýza prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.33-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.37-40 

Str.38-rozprávka 

O Jankovi a Marienke 

 

 

 

 

 

 

 



 Precvičovať riešenie slovných úloh, 

učiť sa kontrolovať výsledok, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať riešenie slovných  

a nepriamo sformulovaných úloh, 

robiť kontrolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

Geometria 

 

 

Sčítanie a odčítanie 
do 20. Porovnávanie 

čísel. 

Matematický 
mlynček. 

Doplňovanie 

znamienok + a -. 
Slovné úlohy s 

nadväznosťou 

výsledkov. 
Príklady typu 7-2, 

17-2. 

 
Sčítanie a odčítanie 
do 20. Spájanie čísel 

podľa poradia. Úlohy 

so znázorňovaním. 
Tajničkové úlohy. 

Slovné úlohy s 

kontrolou. Úlohy 
rozvíjajúce 

predstavivosť. 
Geometrické útvary 

ENV – vzťah 

medzi človekom a 

životným 

prostredím 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj –

spolupráca a 

súľaživosť 

Precvičovanie 

úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová 

práca 

- rieši úlohy s 

dosadzovaním 

znamienka + a – 

- vie riešiť príklady 

typu  

7-2, 17-2 

- vie porovnávať 

hodnoty čísel 

 

 

 

 

- samostatne rieši 

tajničkové úlohy 

- vie sčítať a 

odčítať do 20 

- pozná 

geometrické útvary 

 

 

Sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Prezenzácia 

prác 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.41-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.45-48 



 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať riešenie slovných úloh 

v reálnych situáciách. Upevňovať 

počtové operácie do 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať riešenie slovných úloh . 

Upevňovať počtové operácie do 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešiť úlohy s neznámou postupným 

dosadzovaním , s viacerými členmi. 

Precvičovať počtové operácie do 20. 

Overiť vedomosti. 

 

 

 

 

 

 

Precvičovať počtové operácie do 20. 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla1-20 

Sčítanie 

a odčítanie 

Geometria 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 - 20 

Sčítanie a 

odčítanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 - 20 

Sčítanie a 

odčítanie 

Geometria 

 

 

 

 

 

Prirodzené 

čísla 1 - 20 

Sčítanie a 

odčítanie 

Geometria 

 

Slovné úlohy s 

kontrolou. Úlohy s 
postupným 

dosadzovaním. 

Slovné úlohy v 

reálnych situáciách. 

Rysovanie priamych 

čiar danými bodmi. 
Geometrické útvary. 

Tajničkové úlohy. 

 
Odčítanie 

dvojciferných čísel 
od dvojciferného 

pomocou rozkladu. 

Slovné úlohy v 
reálnych situáciách. 

Tajničkové príklady. 

Spájanie čísel podľa 
postupnosti.  Slovné 

úlohy s 

nadväznosťou 
výsledkov. 

 

Práca so stavebnicou. 
Geometrické telesá – 

kocka, valec, guľa. 

Tabuľky sčítania a 

odčítania. Sčítanie 

viacerých sčítancov. 

Porovnávanie. 
Spoje sčítania a 

odčítania. Úlohy na 

odhad. 
Reťazové počítanie. 

 

Sčítanie a odčítanie 
do 20. Úlohy s 

viacerými sčítancami. 

Slovné úlohy. 

Reťazové počítanie. 
Tajničkové úlohy.  

Rysovanie priamych 
čiar.  
 

Ochrana života a 

zdravia- 

predchádzať 

chorobám a úrazom 

 

 

 

 

 

 

ENV – chrániť 

rastliny, starať sa o 

svoje okolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova – 

poznávať históriu, 

zvyky a tradície 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj-

spolupráca a 

súťaživosť 

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metóda 

samostatnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

Metóda 

samostatnej práce  

Metóda 

precvičovania 

 

 

 

 

 

- vie riešiť slovné 

úlohy s kontrolou 

- vie rysovať priame 

čiary dané bodmi 

- rieši tajničkové 

príklady 

 

 

 

- vie odčítať 

dvojciferné číslo od 

dvojciferného čísla 

pomocou rozkladu 

- rieši slovné úlohy s 

kontrolou 

 

 

 

 

 

- pozná priestorové 

útvary a vie ich 

použiť v praxi 

- tvorí obmenené 

príklady 

- vie počítať 

reťazovky 

 

 

 

 

- samostatne počíta 

príklady v obore do 

20, rieši slovné úlohy, 

pozná rovinné aj 

priestorové geom. 

útvary, rieši rôzne 

úlohy  

 
 

Analýza 

výsledkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza 

výsledkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

PZ-str.49-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.53-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.57-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ-str.62-65 

PZ-str.66-72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICKÝ  VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ  PLÁN 

MATEMATIKA    II. ROČNÍK 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie 

II.ročník 

Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetov

é vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. 1. Prehĺbiť si vedomosti o zápise 

čísel do 20. Ozrejmiť si princíp 

úloh s postupným 

dosadzovaním. Prehĺbiť si 

vedomosti o pojmoch desiatka 

a jednotky. Vedieť sa orientovať 

v číselnom rade 0-20. 

Opakovanie  

a prehlbovanie 

učiva 

1.ročníka 

Opakovanie učiva. 

Prirodzené čísla od 0-

20. Orientácia v 

priestore. 

Určovanie počtu do 20. 

Počítanie počtu po 

jednom, po dvoch, 

utváranie skupín  

predmetov. 

Geometrický útvary. 

Ochrana života a 

zdravia 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie rozlišovať čísla 

do 20 

 -vie určovať daný 

počet a vytvárať 

skupiny s daným 

počtom  

-vie pomenovať 

geometrické útvary 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 1 – 5 

Uč. 72 - 73 

Pomôcky 

Kartičky spojov 

Geometrické tvary 

2. Prehĺbiť si vedomosti o zápise 

čísel do 20. Naučiť sa princíp 

úloh s postupným 

dosadzovaním. 

Vedieť sa orientovať 

v operáciách sčítania a odčítania 

v číselnom rade 0-20 bez 

prechodu cez základ 10.  

Porovnávanie a 

určovanie počtu do 20. 

Porovnávanie čísel. 

Rozklad a skladanie 

čísel. 

Číselný rad. Vzťahy 

medzi číslami. 

Opakovanie pojmov: 

Pred, za,hneď pred, 

hneď za, prvý, 

posledný. 

Porovnávanie a 

dopĺňanie do daného 

počtu. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

Samostatná 

práca,  

súťaž,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vieť porovnávať 

dané čísla, určovať 

počet do 20. 

-vie správne použiť 

pojmy: pred, za, 

hneď pred, hneď 

za, prvý a posledný 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 6 -10 

Uč. 73 - 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.. Zopakovať si  princíp riešenia 

úloh s postupným 

dosadzovaním. Vedieť sa 

orientovať v operáciách sčítania 

a odčítania v číselnom rade 0-20. 

Vedieť sa orientovať v číselnom 

rade 0-20, vedieť porovnávať  

čísla v danom číselnom rade.   

Úlohy typu: O koľko 

viac? O koľko menej? 

Upevňovanie 

sčitovania do 20 bez 

prechodu cez desiatku. 

Predbežná výuka 

sčítania s prechodom 

(pomocou bodiek).  

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie správne a 

pohotovo riešiť  

operácie sčítania do 

20 bez prechodu 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 11 – 15 

Uč. 75 - 76 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Vedieť sa orientovať 

v operáciách sčítania a odčítania 

v číselnom rade 0-20. Vedieť 

využiť získané vedomosti pri 

individuálnom vypracovaní  

vstupnej práce. 

 Upevňovanie 

odčitovania do 20 bez 

prechodu cez desiatku. 

Predbežná výuka 

odčítania s prechodom 

(pomocou bodiek).  

Slovné úlohy 

 

Zhrnutie učiva 

1.ročníka. 

Finančná 

gramotnosť 

 

Ochrana života a 

zdravia 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie správne a 

pohotovo riešiť 

operácie odčítania 

do 20 bez 

prechodu,  

- aktívne tvorí 

zábavné úlohy v 

danom číselnom 

rade 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 16 - 19 

Uč.76 - 77 

 

 

 

 

Uč. 77 -79 

 

Vstupný test 

X. 1. Precvičovať sčítania a odčítanie 

jednociferných čísel 

i dvojciferných čísel do 20 

s prechodom cez základ 10. 

Pri každom príklade robiť 

kontrolu správnosti riešenia. 

Oboznámiť sa so 

,,zrýchľovákmi“- algoritmami 

rýchlejšieho vypočítania daného 

príkladu. 

Geometria 

Počítanie s 

pomocou. 

Sčítanie a 

odčítanie 

v obore do 20 

s prechodom 

cez 

základ 10 - 

príprava 

 

Geometria: Kreslenie 

krivých čiar. 

Prípravné úlohy na 

sčitovanie a 

odčitovanie s 

prechodom cez 10. 

Precvičovanie 

sčitovania a 

odčitovania s pomocou.   

(kalendár) 

 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

Prírodoveda – 

orientácia v čase 

- kalendár 

 

Finančná 

gramotnosť 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie spájať krivými 

čiarami body, 

geometrické tvary 

podľa zadania, 

- správne pracuje so 

stanovenými 

pomôckami pri 

aktivite s 

operáciami sčítania 

a odčítania s 

prechodom cez 

základ 

-samostatne pracuje 

pri riešení 

stanovených úloh, 

-dokáže riešiť rôzne 

typy jednoduchých 

slovných úloh 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

G-2 

M-3 

PZ G 1-2 

PZ 20 - 23 

Uč. 80 – 81 

 

P: Drevené labyrinty 

P: Vystrihovačky (príloha     

v učebnici) 

 

 

 

 2. Precvičovať sčítania a odčítanie 

jednociferných čísel 

i dvojciferných čísel do 20 

s prechodom cez základ 10. 

Pri každom príklade robiť 

kontrolu správnosti riešenia. 

Vedieť princíp riešenia 

jednoduchých  slovných úloh, 

využívať logickú sféru myslenia.  

Sčitovanie a 

odčitovanie v obore do 

20.  

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh. 

(pomocou mincí). 

Finančná 

gramotnosť 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 24 - 28 

Uč. 81 - 82 

 3. Vedieť princíp riešenia 

jednoduchých  slovných úloh. 

Precvičiť si úlohy s neznámou 

a porovnávanie čísel . 

 

Sčítanie a 

odčítanie 

v obore do 20 

s prechodom 

cez 

základ 10. 

Prípravné úlohy na 

sčitovanie a 

odčitovanie 

s prechodom cez 10. 

Vyvodenie, 

precvičovanie 

a upevňovanie 

sčitovania a 

odčitovania 

s prechodom cez 10 v 

obore do 20 s využitím 

postupného počítania. 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie sčitovať a 

odčitovať čísla do 

20 s prechodom cez 

10 pomocou prstov 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ  29 – 33 

Uč. 83 

 



 4. Precvičovať sčítania a odčítanie 

jednociferných čísel 

i dvojciferných čísel do 20 

s prechodom cez základ 10. 

Pri každom príklade robiť 

kontrolu správnosti riešenia. 

Vedieť princíp riešenia 

jednoduchých  slovných úloh, 

využívať logickú sféru myslenia. 

Sčítanie a 

odčítanie 

v obore do 20 

s prechodom 

cez 

základ 10. 

 

 

 

 

Geometria 

Počítame rozkladom. 

Odčitovanie. 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh, 

nepriamo 

sformulovaných úloh. 

 

 

 

 

Uzavreté krivé čiary, 

rovné čiary, body. 

Dopravná 

výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

- správne 

pracuje pri aktivite 

s operáciami 

odčítania do 20 s 

prechodom 

cez základ 10, 

- pozná 

a chápe princíp 

riešenia slovných 

úloh, 

-vie rozlíšiť krivú a 

rovnú čiaru, 

vyznačiť bod na 

čiare a mimo nej 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

M-3 

G-2 

PZ 34 – 36 

Uč. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ G 3 - 4 

XI. 1. Precvičovať sčítania a odčítanie 

jednociferných čísel 

i dvojciferných čísel do 20 

s prechodom cez základ 10. 

Pri každom príklade robiť 

kontrolu správnosti riešenia.  

Počítame rozkladom. 

Sčitovanie. 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh, 

nepriamo 

sformulovaných úloh. 

Dopravná 

výchova 

 

Ochrana života a 

zdravia 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: - správne 

pracuje pri aktivite 

s operáciami 

sčítania do 20 s 

prechodom 

cez základ 10, 

- pozná 

a chápe princíp 

riešenia slovných 

úloh 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 37 – 41 

Uč. 84 -85 

 2. Oboznámiť sa so 

,,zrýchľovákmi“- algoritmami 

rýchlejšieho vypočítania daného 

príkladu.  

Vedieť princíp riešenia 

jednoduchých  slovných úloh. 

Precvičiť si úlohy s neznámou 

a porovnávanie čísel . 

 

Slovné úlohy rôzneho 

typu. 

Upevňovanie počítania 

s rozkladom. 

Počítame 

znázorňovaním. 

Ochrana života a 

zdravia.  

 

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie riešiť slovné 

úlohy pomocou 

znázorňovania,  

-vie zvoliť vhodnú 

stratégiu riešenia 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 42 – 46 

Uč. 85 – 86 

 

 



 3. Prehĺbiť si vedomosti o zápise 

čísel do 20. Naučiť sa princíp 

úloh s postupným 

dosadzovaním. 

Vedieť sa orientovať 

v operáciách sčítania a odčítania 

v číselnom rade 0-20 bez 

prechodu cez základ 10. 

Viacnásobné sčitovanie 

a odčitovanie. 

Kombinatorika. 

Automatizácia spojov. 

 

Zhrnutie učiva – 

Počítanie s prechodom 

cez 10. 

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie automaticky 

sčitovať a odčitovať 

rôzne typy 

príkladov 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 47 - 49 

Uč. 86  

 

 

 

Kontrolná práca 



 4. Rozšíriť číselný obor do 100.   Numerácia do 

100. 

Čísla do 30, 

počítanie do 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie, písanie a 

porovnávanie čísel.  

Číselný rad do 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

 

 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie počítať od 0 do 

30 a späť,  

- písať a čítať 

prirodzené čísla v 

obore do 30,  

-vie ich porovnávať 

a riešiť rôzne typy 

úloh na 

porovnávanie 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 50 - 54 

Uč. 87 

 

P: Kalendár, číselná os do 

100, teplomer 

Vystrihovačky- eur 

 

 

 

  

XII. 1. Vedieť rozkladať čísla na 

desiatky a jednotky v číselnom 

rade 0-100. 

Oboznámiť sa s desiatkami. 

Pričítať a odčítať celé desiatky. 

Rozklad na desiatky a 

jednotky.  

Grafické 

znázorňovanie desiatok 

a jednotiek. 

Sčitovanie a 

odčitovanie s pomocou 

do 30. 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Prírodoveda - 

Zima 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie graficky 

znázorniť a rozložiť 

číslo na desiatky a 

jednotky 

- sčitovať a 

odčitovať s 

pomocou do 30 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 55 – 59 

Uč. 88 - 89 

 

P: Kalendár, číselná os do 

100, teplomer 

Hra: Človeče nehnevaj sa. 

 2. Precvičovať sčítanie a odčítanie 

jednociferného čísla do 100 bez 

prechodu cez základ 10.  Riešiť 

sčítacie rodinky do 100. 

Sčitovanie a 

odčitovanie čísel s 

prechodom cez  20 v 

obore do 30 pomocou 

grafického 

znázornenia. 

 Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie sčitovať a 

odčitovať čísla s 

prechodom cez 20 

v obore do 30 

pomocou 

grafického 

znázornenia 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 60 – 64 

Uč. 90 - 91 

 3. Precvičovať si matematické 

operácie sčítania a odčítania 

s prechodom cez základ 10 bez 

použitia názorných pomôcok. 

Spoznať pojem zátvorka. Tvoriť 

matematické slovné úlohy. 

Sčitovanie a 

odčitovanie čísel s 

prechodom cez 20 v 

obore do 30. 

Slovné úlohy typu  

a + b + c. 

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie sčitovať a 

odčitovať čísla s 

prechodom cez 20 

v obore do 30 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 65 - 69 

Uč. 91 - 92 



I. 1. Rysovanie priamok 

a úsečiek, zaznačenie bodu. 

Geometria 

 

 

 

Rysovanie rovných 

čiar, štvorcová sieť. 

Úsečka – rysovanie a 

porovnávanie. 

Označovanie bodov. 

Priamka. 

Mediálna 

výchova 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie narysovať 

priamku a úsečku 

(pri ktorej je daná 

dĺžka) 

- vyznačiť bod na 

priamke, úsečke 

i mimo nej 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ G 5 – 6 

PZ G 7 – 9 

Uč.51 

 2. Upevňovať matematické 

zručnosti. 

Opakovanie 

učiva. 

Kontrolná práca.  Skupinová a 

samostatná 

práca, 

didaktické hry. 

Žiak: 

- samostatne prejaví 

svoje vedomosti 

písomnou formou 

 

 - praktické 

 

- individuálne 

 

- klasifikácia 

5  

 3. Oboznámiť sa s pojmom sčítanec 

a súčet. Oboznámiť sa so 

spôsobom odčítania 

dvojciferného čísla od 

dvojciferného čísla grafickým 

znázornením. 

Čísla do100. 

Dvojciferné 

čísla a ich 

zápis. 

 

 

 

Čísla v obore do 100. 

Dvojciferné čísla, 

desiatky, jednotky, 

porovnávanie čísel a 

zápis výsledku 

pomocou znakov >, <, 

=. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie čítať a písať 

čísla v obore do 

100,  

- dvojciferné číslo 

zapísať ako súčet 

desiatok a jednotiek 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 2.časť 1 – 4 

Uč. 25,26 

II. 1. Oboznámiť sa s pojmom sčítanec 

a súčet. Oboznámiť sa so 

spôsobom odčítania 

dvojciferného čísla od 

dvojciferného čísla grafickým 

znázornením. Rozvíjať 

komunikačné zručnosti žiakov. 

Orientácia v číselnom 

rade do 100. Ich 

usporiadanie. 

Slovné úlohy na 

porovnávanie.  

Environmentálna 

výchova  

Ochrana života a 

zdravia. 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie rozložiť 

dvojciferné číslo na 

desiatky a jednotky, 

-porovnať dve čísla 

a výsledok 

porovnania zapísať 

znakmi <, >, = -

orientovať sa v rade 

čísel 0 – 100, 

poznať vzťahy 

pred, za, hneď pred, 

hneď za, prvý 

posledný... 

- riešiť slovné 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

1+4 II.polrok 

 

PZ 5 – 9 

Uč.26,27 



úlohy  

 2. Využívať ľubovoľný spôsob 

riešenia  príkladov na sčítanie 

a odčítanie. Využívať písomné 

sčítanie a odčítanie s prechodom 

cez základ 10. 

Opakovanie 

tematického 

celku . 

Kontr. práca 

 

 

 
Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel do 

100. 

 

 

 

 

 

Pripočítanie a odčítanie 

jednociferného čísla 

bez prechodu cez 

základ typu: 62 + 7 =  

54 – 8 =  

Mediálna 

výchova  

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie spamäti sčítať 

a odčítať 

jednociferné číslo 

od dvojciferného 

bez prechodu cez 

základ 10., 

-riešiť nepriamo 

sformulované úlohy 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5  

 

PZ 10 – 13 

Uč.28 

 3. Precvičovať si matematické 

operácie sčítania a odčítania 

s prechodom cez základ 10 bez 

použitia názorných pomôcok. 

Oboznámiť sa  so spôsobom 

dopočítania do desiatky. Vedieť 

riešiť nepriamo sformulované 

úlohy. Rozvíjať komunikačné 

zručnosti. 

 

 

 

 

 

 

Pripočítanie a odčítanie 

jednociferného čísla 

bez prechodu cez 

základ typu:  

62 + 7 =  

54 – 8 = 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 

 

 

 

 

 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

 

Žiak: 

-vie spamäti sčítať 

a odčítať 

jednociferné číslo 

od dvojciferného 

bez prechodu cez 

základ 10 

-riešiť nepriamo 

sformulované úlohy 

 

 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

 

5 

Jarné prázdniny 

 

PZ 14-18 ? 

Uč.29-30 

 

 

 

III. 1. Oboznámiť sa s rôznymi 

spôsobmi odčítania a sčítania. 

Vedieť písomne sčitovať 

a odčitovať písomným 

spôsobom. 

Pripočítanie a odčítanie 

celých desiatok typu: 

34 + 20 =  

87 – 20 =  

Automatizácia spojov 

sčítania a odčítania 

dvojciferného čísla a 

desiatky. Riešenie 

slovných úloh.  

Ochrana života a 

zdravia.  

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie na základe 

názoru riešiť v 

obore do 100 

slovné úlohy 

charakterizované 

vzťahmi menej, 

rovnako, viac. 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

1+4 

 

 

 

 

PZ 19 Uč.31 – 

Opakovanie 

 

 

 

PZ 20-21 

Uč.32 



 2. Využívať ľubovoľný spôsob 

riešenia  príkladov na sčítanie 

a odčítanie. Využívať písomné 

sčítanie a odčítanie s prechodom 

cez základ 10. 

Pripočítanie a odčítanie 

celých desiatok typu: 

34 + 20 =  

87 – 20 =  

Environmentálna 

výchova.  

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie na základe 

názoru riešiť v 

obore do 100 

slovné úlohy 

charakterizované 

vzťahmi menej, 

rovnako, viac.  

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 22- 26 

Uč.33 

 3. Upevňovať matematické 

zručnosti. 

Opakovanie 

 

Kontrolná práca Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

- samostatne prejaví 

svoje vedomosti 

písomnou formou. 

- praktické 

 

- individuálne 

 

- klasifikácia 

5 

 

PZ 27 -30 

U4. 34 

 4. Precvičovať sčítanie a odčítanie, 

porovnávanie čísel v číselnom 

rade 0-100. Upevňovať 

matematické zručnosti. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripočítanie a odčítanie 

dvojciferného čísla bez 

prechodu cez základ 10 

typu: 34 + 25 =  

87 – 25 =  

 

Multimediálna 

výchova.  

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie v obore do 100 

spamäti sčítať a 

odčítať dvojciferné 

čísla bez prechodu 

cez základ 10  

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 31-34 

Uč 35 

 5.  Precvičovať sčítanie a odčítanie, 

porovnávanie čísel v číselnom 

rade 0-100. Upevňovať 

matematické zručnosti. 

Rôzne stratégie 

počítania týchto spojov 

a výberom 

najvhodnejšej pre 

žiaka. Nepriamo 

sformulované úlohy. 

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie v obore do 100 

spamäti sčítať a 

odčítať dvojciferné 

čísla bez prechodu 

cez základ 10 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 35-39 

Uč.36-37 



IV. 1. Vedieť používať pojem sčítanec 

a súčet. Oboznámiť sa 

s odčítaním dvojciferného čísla 

od dvojciferného čísla 

rozkladom druhého sčítanca na 

desiatky a jednotky. Sčítať 

a odčítať spamäti. 

 Pripočítanie a 

odčítanie dvojciferného 

čísla bez  

prechodu cez základ 10 

typu: 34 + 25 =  

87 – 25 = 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie obore do 100 

spamäti sčítať a 

odčítať dvojciferné 

čísla bez prechodu 

cez základ 10 

-pozná vlastnosti 

sčítania  

a vie ich správne 

využiť pri riešení 

príkladov 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 40-44 

Uč.37-38 

 2. Upevňovať matematické 

zručnosti. 

Opakovanie 

tematického 

celku. 

 

Geometria. 

Kontrolná práca. 

 

 

 

Zavedenie jednotiek 

dĺžky – cm, m.  

 

 

Meranie na cm, m. 

Multikultúrna 

výchova 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie odmerať dĺžku 

úsečky v cm s 

presnosťou na cm  

-merať dané úsečky 

s presnosťou na cm 

- správne používa 

pomôcky na 

rysovanie  

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 45-47 

Uč. 39 

 

 

 

G PZ   

G Uč. 52 

 3. Využívať ľubovoľný spôsob 

riešenia  príkladov na sčítanie 

a odčítanie. Využívať písomné 

sčítanie a odčítanie s prechodom 

cez základ 10. 

 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 100 . 

Pripočítanie a odčítanie 

jednociferného čísla s 

prechodom. 

Pripočítanie 

jednociferného čísla s 

prechodom cez základ 

10 typu: 64 + 7 = 

Vlastnosti sčítania.  

Vzťah medzi sčítaním 

a odčítaním.  

Skúška správnosti 

  

Ochrana života a 

zdravia.  

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie urobiť skúšku 

správnosti aj pri 

riešení 

jednoduchých 

slovných úloh. 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

3 

 

 

Veľkonočné prázdniny 

 

PZ 48 – 50 

Uč. 40 -41 

 4. Využívať ľubovoľný spôsob 

riešenia  príkladov na sčítanie 

a odčítanie. Využívať písomné 

sčítanie a odčítanie s prechodom 

cez základ 10. 

 

Environmentálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie urobiť skúšku 

správnosti aj pri 

riešení 

jednoduchých 

slovných úloh 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

3 Veľkonočné prázdniny 

 

PZ 51 – 52 

Uč. 40 -41 



V. 1. Precvičovať sčítanie a odčítanie, 

porovnávanie čísel v číselnom 

rade 0-100. Upevňovať 

matematické zručnosti. 

Pripočítanie 

jednociferného čísla s 

prechodom cez základ 

10 typu: 64 + 7 = 

Mediálna 

výchova 

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-vie riešiť 

jednoduché slovné 

úlohy a zložené 

úlohy vedúce k 

zápisu a + b + c, a 

+ b – c, a – b – c  

v obore do 100 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 

 

 

 

PZ 53-57 

Uč. 42-43 

 2. Precvičovať sčítanie a odčítanie 

dvojciferných čísel s prechodom 

cez základ 10 v číselnom rade 0-

100. Upevňovať matematické 

zručnosti. 

formou tvorby projektu Krajina 

Matematikovo. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 100 . 

Odčítanie 

jednociferného čísla s 

prechodom cez základ 

10 typu: 71 – 4 =  

Vlastnosti sčítania a 

odčítania.  

Písomné sčítanie a 

odčítanie.  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

-vie riešiť 

jednoduché slovné 

úlohy a zložené 

úlohy vedúce k 

zápisu a + b + c, a 

+ b – c, a – b – c  

v obore do 100 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 58- 61 

Uč. 43-44 

 

 

 3. Precvičovať si matematické 

operácie sčítania a odčítania 

s prechodom cez základ 10 bez 

použitia názorných pomôcok.  

Odčítanie 

jednociferného čísla s 

prechodom cez základ 

10 typu: 71 – 4 = 

Pravda, nepravda, 

pravdivosť, 

nepravdivosť a negácia 

výrokov.  

Environmentálna 

výchova.  

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak:  

-vie triediť 

predmety podľa 

znakov 

- vie nájsť 

jednoduché 

pravidlo 

postupnosti 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 62 - 64 

Uč. 45 

 4.  Oboznámiť sa s rôznymi 

spôsobmi odčítania a sčítania. 

Vedieť písomne sčitovať 

a odčitovať písomným 

spôsobom. 

Pripočítanie a 

odčítanie 

dvojciferných 

čísel s 

prechodom. 

Pripočítanie  

dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 

10 typu 34 + 28 =  

Sčítanec, sčítanec, 

súčet  

Menšenec, menšiteľ, 

rozdiel  

Multimediálna 

výchova. 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

- porozumie 

matematickej 

terminológii,  

-vyrieši nepriamo 

sformulované úlohy 

na sčítanie a 

odčítanie v obore 

do 100 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

4 PZ 65 - 66 

Uč. 46 



VI. 1.  Precvičovať sčítanie a odčítanie, 

porovnávanie čísel v číselnom 

rade 0-100.  

Pripočítanie  

dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 

10 typu 34 + 28 =  

 

 Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

-porozumie 

matematickej 

terminológii, -

vyrieši nepriamo 

sformulované úlohy 

na sčítanie a 

odčítanie v obore 

do 100 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 67- 71 

Uč. 47-48 

 2.  Precvičovať sčítanie a odčítanie 

dvojciferných čísel s prechodom 

cez základ 10 v číselnom rade 0-

100. Upevňovať matematické 

zručnosti. 

formou tvorby projektu Krajina 

Matematikovo. 

Pripočítanie a 

odčítanie 

dvojciferných 

čísel s 

prechodom. 

Odčítanie 

dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 

10 typu 56 – 18 =  

Rôzne stratégie 

počítania týchto spojov 

a výberom 

najvhodnejšej pre 

žiaka.  

Nepriamo 

sformulované úlohy.  

Environmentálna 

výchova.  

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak: 

- rieši príklady 

pomocou 

niektorého spôsobu,  

-vie písomne 

odčítať dvojciferné 

čísla   

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5 PZ 72 -80 ??? 

Uč. 49 -50 

 3. Riešiť zábavné a netradičné 

úlohy. Zhrnúť geometrické 

učivo. 

Odčítanie 

dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 

10 typu 56 – 18 =  

Rôzne stratégie 

počítania týchto spojov 

a výberom 

najvhodnejšej pre 

žiaka.  

Nepriamo 

sformulované úlohy.  

Mediálna 

výchova.  

Skupinová a 

samostatná 

práca,  

práca vo 

dvojiciach, 

didaktické hry. 

Žiak: 

- rieši príklady 

pomocou 

niektorého spôsobu  

- vie písomne 

odčítať  dvojciferné 

čísla  

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

5  

 4. Upevňovať matematické 

zručnosti. 

Opakovanie 

tematického 

celku.  

 

Kontrolná práca. Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

Motivačný 

rozhovor, 

vysvetľovanie, 

didaktické hry, 

samostatná 

a skupinová 

práca. 

Žiak 

-vie samostatne 

prejaviť svoje 

vedomosti 

písomnou formou. 

- praktické 

 

- individuálne 

 

- klasifikácia 

5  



 

TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN 

MATEMATIKA  III.ročník 

 

 

 

Časový 

rozvrh 

M / T 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

1. 

 

2. 

 

Zopakovať čítanie a písanie 

dvojciferných čísel, ich sčitovanie a 

odčitovanie, rozklad dvojciferného 

čísla na desiatky a jednotky, 

porovnávanie čísel a orientáciu na 

číselnej osi. Zopakovať riešenie 

nerovníc a slovných úloh. 

 

Opakovanie a  

prehĺbenie  

učiva z 2. 

ročníka. 

 

Opakovanie a  

prehĺbenie  učiva 

z 2. ročníka. 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

 

 

Metóda 

opakovania a 

precvičovania. 

 

- skupinová 

práca 

- individuálna 

práca 

 

Žiak vie sčítať a 

odčítať čísla do 

100, zoraďovať ich 

vzostupne a 

zostupne. 

Vie riešiť nepriamo 

sformulované 

úlohy. 

 

Ústne skúšanie 

 

Klasifikácia. 

 

5 

 

 

2. 

 

3. 

 

Pochopiť podstatu násobenia ako 

postupného sčitovania rovnakých 

sčítancov. Oboznámiť žiakov so 

znamienkom krát. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

Zavedenie 

násobenia. 

 

Súvislosť medzi 

násobením a 

sčítaním. 

 

Nácvik 

násobenia v 

obore do 20. 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Metóda 

vysvetľovania 

 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

Žiak chápe 

súvislosť medzi 

sčítaním rovnakých 

sčítancov a 

násobením. 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 

 

T Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 

 

3. 

 

4. 

 

Správne zapísať príklad na násobenie 

do 20 pomocou znamienka krát. Klásť 

dôraz na zautomatizovanie spojov 

násobenia do 20. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

Počítanie 

spamäti. 

Automatizácia 

spojov. 

 

Riešenie 

slovných úloh na 

násobenie. 

 

Dopravná výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Rozhovor 

 

Problémové 

úlohy 

 

Hra (rýchle 

prsty) 

 

Žiak vie násobiť do 

20. 

 

 

 

Žiak vie vyriešiť 

slovnú úlohu na 

násobenie. 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

5 

 

 

4. 

 

5. 

 

Porozumieť slovnej úlohe na 

násobenie. Klásť dôraz na výber 

kľúčových slov. Vedieť vyriešiť 

slovnú úlohu znázornením a následne 

vytvoriť a správne vyriešiť príklad. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

Propedeutika 

úloh na 

násobenie s 

kombinatorickou 

motiváciou. 

 

Tvorenie slovnej 

úlohy k danému 

numerickému 

príkladu na 

násobenie v 

obore do 20. 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Demonštračné 

metódy 

 

- skupinová 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie vytvoriť 

slovnú úlohu na 

základe 

numerického 

príkladu na 

násobenie. 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

4 + 1 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 

X. 

 

1. 

 

6. 

 

V yjadrovať sa zreteľne a logicky 

správne. Klásť dôraz na výber 

kľúčových slov. Vyriešiť slovnú úlohu 

znázornením a následne vytvoriť a 

správne vyriešiť príklad. 

 

 

 

 

 

 

Pochopiť podstatu delenia ako 

postupného odčitovania toho istého 

menšiteľa. Oboznámiť sa so 

znamienkom delené. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel 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.  

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Riešenie 

problémových 

úloh 

 

- individuálna 

práca 

 

- skupinová 

práca 

 

Metóda 

vysvetľovania 

 

Žiak vie vyriešiť 

jednoduché 

nepriamo 

sformulované úlohy 

na násobenie v 

obore do 20. 

 

 

 

 

Žiak chápe 

súvislosť medzi 

odčítaním 

rovnakých 

menšiteľov a 

delením. 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

 

2. 

 

7. 

 

Rozdeliť daný počet predmetov na 

polovicu, tretinu,... 

 

 

 

 

Chápať súvislosť medzi odčítaním 

rovnakých menšiteľov a delením. 

 

 

 

 

Zapísať a správne vyriešiť príklad na 

delenie. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

Propedeutika 

zlomkov 

(rozdeľovanie na 

polovice, 

tretiny,..) 

 

Delenie, ako 

postupné 

odčítanie 

rovnakého čísla.  

 

 

 

Nácvik delenia v  

obore do 20. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Hra 

 

Demonštračná 

metéoda 

 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

- skupinová 

práca 

 

 

 

Žiak dokáže 

rozdeliť daný počet 

na polovicu, tretinu, 

... 

 

 

Žiak chápe 

súvislosť medzi 

odčítaním 

rovnakých 

menšiteľov a 

delením. 

 

Žiak vie deliť do 

20. 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

5 

 



Časový 

rozvrh 

M / T 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  

3. 

 

8. 

 

Zautomatizovať spoje delenia do 20. 

 

 

 

 

Chápať súvislosť medzi delením a 

násobením. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

Počítanie 

spamäti. 

Automatizácia 

spojov.  

 

Súvislosť medzi 

delením a 

násobením. 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Demonštračná 

metóda 

 

Metóda 

precvičovania 

 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

 

 

Žiak vie deliť 

spamäti. 

 

 

 

Žiak chápe 

súvislosť medzi 

delením a 

násobením. 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

5 

 

 

4. 

 

9. 

 

Poznať spamäti všetky spoje 

násobenia a delenia do 20. 

 

 

 

Tvoriť zadanie slovnej úlohy na 

základe príkladu na delenie. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

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. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

Problémové 

úlohy 

 

- samostatná 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie násobiť a 

deliť do 20 spamäti. 

 

 

 

Žiak vie utvoriť 

slovnú úlohu na 

základe 

numerického 

príkladu na delenie. 

 

Žiak vie vyriešiť 

jednoduché slovné 

úlohy na násobenie 

a delenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

4 

 

Jesenné prázdniny 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 

XI. 

 

1. 

 

10. 

 

Samostatne pracovať, pozorne si 

prečítať zadanie a urobiť kontrolu 

správnosti riešenia. Pri slovných 

úlohách vedieť správne sformulovať 

odpoveď. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 20. 

 

Opakovanie. 

Kontrolná práca 

po  tematickom 

celku. 

 

Mediálna výchova 

 

Dopravná výchova 

 

Metóda 

opakovania a 

precvičovania. 

 

 

 

Žiak vie pohotovo a 

spamäti vyriešiť 

numerické príklady 

na násobenie a 

delenie. Samostatne 

vypočítať slovné 

úlohy na násobenie 

a delenie. (príklad a   

odpoveď). 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Klasifikácia 

 

3 

 

Jesenné prázdniny 

 

2. 

 

11. 

 

Čítať a správne zapisovať prirodzené 

čísla do 10 000. 

 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

 

Vytváranie čísel.  

 

Rozšírenie      

prirodzených 

čísel oboru do 10 

000. 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Demonštračná 

metóda 

 

Hra 

 

- skupinová 

práca 

 

Žiak vie čítať a 

písať prirodzené 

čísla do 10 000. 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

5 

 

 

3. 

 

12. 

 

Orientovať sa na číselnej osi a 

usporiadať čísla vzostupne a zostupne.    

Zaokrúhľovať čísla na desiatky, 

stovky a jednotky. 

 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

 

Zobrazovanie 

čísel na číselnej 

osi, porovnávanie 

čísel a ich 

zaokrúhľovanie 

na desiatky, 

stovky. 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

Metóda 

vysvetľovania 

 

- samostatná 

práca 

 

Žiak vie usporiadať 

čísla vzostupne a 

zostupne ( po 

jednom, po 10, po 

100, po 1000). 

Žiak vie 

zaokrúhľovať čísla 

na desiatky, stovky 

a tisícky. 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

4 

 

Pomôcky: Číselná os 

 

4. 

 

13. 

 

Rozdeľovať čísla na tisícky, stovky, 

desiatky a jednotky v desiatkovej 

sústave. 

 

 

 

 

 

 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

 

Propedeutika 

rozvoja 

prirodzeného 

čísla v 

desiatkovej 

sústave.  

 

 

Číselná os. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Mediálna výchova 

 

 

 

Metóda 

vysvetľovania 

 

Metóda 

precvičovania 

 

- frontálna 

práca 

Žiak vie rozkladať 

číslo na tisícky, 

stovky, desiatky a 

jednotky. 

Žiak vie rozložiť 

číslo v desiatkovej 

sústave. 

Žiak sa vie 

orientovať na 

číselnej osi. 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI. 

- 
XII

. 

1. 

 

14. 

Porozumieť a na základe znakov 

nerovnosti zapísať a správne vyriešiť 

nerovnicu. Znázornovať nerovnicu na 

číselnej osi. 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Nerovnice 

(propedeutika).  

 

Slovné úlohy na 

porovnávanie v 

obore do 10 000. 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

Problémové 

úlohy 

 

Demonštračná 

metóda 

 

- frontálna 

práca 

Žiak vie riešiť 

jednoduché 

nerovnice. 

 

Žiak vie riešiť 

slovné úlohy na 

porovnávanie v 

obore do 10 000. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

2+3 2 hodiny november + 3 

hodiny december. 

 

 

 

PYTAGORIÁDA 

2. 

 

15. 

Tvoriť slovnú úlohu na porovnávanie 

k danému príkladu v obore do 10 000. 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Tvorenie slovnej 

úlohy k danému 

príkladu na 

porovnávanie v 

obore do 10 000. 

Mediálna výchova 

 

Dopravná výchova 

Problémová 

úloha 

 

-skupinová 

práca 

Žiak vie tvoriť 

slovnú úlohu k 

danému príkladu na 

porovnávanie v 

obore do 10 000. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

3. 

 

16. 

Poznať jednotky dĺžky, zoraďovať ich 

podľa veľkosti a premieňať. 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Zavedenie 

jednotiek dĺžky: 

mm, km. 

 

Jednotky dĺžky 

mm, cm, dm, m, 

km a ich 

premieňanie. 

Environmentálna 

výchova 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Metóda 

vysvetľovania  

 

Demonštračná 

metóda 

Žiak pozná 

jednotky dĺžky . 

 

 

Žiak vie správne 

premieňať jednotky 

dĺžky. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5 Pomôcky: meter 

4. 

 

17. 

Samostatne pracovať, pozorne si 

prečítať zadanie a urobiť kontrolu 

správnosti riešenia. Pohotovo doplniť 

chýbajúce čísla v postupnosti na 

číselnej osi. 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Opakovanie a 

kontrolná práca z 

tematického 

celku. 

Finančná 

gramotnosť 

 

Mediálna výchova 

Metóda 

opakovania a 

precvičovania. 

 

- samostatná 

práca 

 

Žiak vie čítať a 

písať, porovnávať, 

usporiadať a 

rozkladať 

prirodzené čísla v 

obore do 10 000. 

Žiak sa vie 

orientovať na 

číselnej osi, riešiť 

jednoduché 

nerovnice a 

rozkladať čísla. 

Pozná a správne 

premieňa jednotky 

dĺžky. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Klasifikácia 

3  

 

 

 

 

 

18. - 19. týždeň Vianočné 

prázdniny. 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

I. 1. 

 

20. 

Spamäti sčitovať jednoduché príklady 

do 10 000. 

 

 

 

Správne zapisovať a sčitovať čísla pod 

sebou. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Pamäťové a 

písomné sčítanie   

prirodzených 

čísel. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Metóda 

vysvetľovania a 

precvičovania 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie sčítať 

jednoduché 

prirodzené čísla do 

10 000 spamäti.. 

 

Žiak vie sčítať 

písomne čísla do  

10 000 bez 

prechodu. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

2. 

 

21. 

Spamäti odčitovať jednoduché 

príklady do 10 000. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Pamäťové a 

písomné 

odčítanie   

prirodzených 

čísel. 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Mediálna výchova 

Metóda 

vysvetľovania a 

precvičovania 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie odčítať 

jednoduché 

prirodzené čísla do 

10 000 spamäti. 

 

Žiak vie odčítať 

písomne čísla do  

10 000 bez 

prechodu. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

3. 

 

22. 

Oboznámiť sa s kalkulačkou a jej 

funkciami. Vedieť urobiť kontrolu 

výpočtov pomocou kalkulačky. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Zoznámenie sa s 

kalkulačkou a jej 

displejom. 

Sčítanie a 

odčítanie s 

využitím 

kalkulačky. 

Environmentálna 

výchova 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

Demonštačná 

metóda 

Práca s 

kalkulačkou 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie pracovať 

pomocou 

kalkulačky. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

II. 1. 

 

23. 

Riešiť jednoduché a zložené slovné 

úlohy. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Riešenie 

jednoduchých a 

zložených 

slovných úloh. 

Finančná 

gramotnosť 

 

Dopravná výchova 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie riešiť 

rôzne typy 

slovných úloh v 

obore do 10 000. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

4 Polročné prázdniny. 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II. 2. 

 

24. 

Tvoriť slovné úlohy na základe 

príkladu . 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Tvorenie textov k 

numerickým 

príkladom. 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie utvoriť 

slovnú úlohu na 

základe 

numerického 

príkladu. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

 

 

 

 

 

 

25. týždeň – Jarné 

prázdniny. 

3. 

 

26. 

Riešiť slovné úlohy v obore do  

10 000. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Riešenie 

nepriamo 

sformulovaných 

slovných úloh. 

Environmentálna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

Problémové 

úlohy 

 

Rozhovor 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie riešiť 

rôzne typy 

slovných úloh v 

obore do 10 000. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

II. 

- 

III. 

 

 

1. 

 

27. 

Riešiť slovné úlohy s neprázdnym 

prienikom. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Riešenie 

slovných úloh s 

neprázdnym 

prienikom. 

Finančná 

gramotnosť 

Problémové 

úlohy 

 

Demonštračná 

metóda 

 

Dramatizácia 

Žiak vie riešiť 

slovnú úlohu s 

prienikom. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

1+4 1hodina február. 

 

 

KLOKAN 

2. 

 

28. 

Zopakovať sčitovanie a odčitovanie 

prirodzených čísel do 10 000. 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených 

čísel v obore 

do 10 000. 

Opakovanie a 

kontrolná práca z 

tematického 

celku. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

Metóda 

opakovania a 

precvičovania. 

 

- samostatná 

práca 

 

 

Žiak vie sčitovať a 

odčitovať 

prirodzené čísla do 

10 000. Vie riešiť 

rôzne typy 

slovných úloh. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Klasifikácia 

5  

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III. 3. 

 

29. 

Merať, porovnávať a rysovať úsečky 

približne i s presnosťou na milimetre. 

Geometria. Meranie dĺžky 

úsečky v 

milimetroch a v 

centimetroch. 

 

Meranie väčších 

vzdialeností 

- približne (napr. 

krokmi) 

- s presnosťou na 

metre. 

Multikultúrna 

výchova 

Demonštračná 

metóda 

 

Hra 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie porovnať 

úsečky, odmerať 

úsečky a narysovať 

úsečku určitej dĺžky 

v centimetroch a 

milimetroch. 

 

Žiak vie odmerať 

vzdialenosť 

približne, ale i 

presne. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

4. 

 

30. 

Odhadovať vzdialenosti v rôznych 

dĺžkach. 

Geometria. Odhad dĺžky: 

- kratšej v 

centimetroch (mm) 

- dlhšej v metroch 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Dopravná výchova 

Demonštračná 

metóda  

 

Hra  

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie odhadnúť 

kratšie i dlhšie 

vzdialenosti (v cm, 

mm, m). 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

5. 

 

31. 

Rysovať priamky a úsečky. Geometria. Rysovanie – 

základné zásady 

rysovania.  

 

Rysovanie priamok 

a úsečiek. 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Mediálna výchova 

Metóda 

precvičovania 

 

- frontálna, 

individuálna 

práca 

Žiak vie narysovať 

a vyznačiť priamku 

a úsečku. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

4+1 1 hodina apríl. 

IV. 1. 

 

32. 

Vyznačovať úsečky na priamke a 

rovinných geometrických útvaroch. 

 

 

 

 

Rysovať rovinné geometrické útvary v 

štvorcovej sieti. 

Geometria. Vyznačovanie 

úsečiek na priamke 

a danom 

geometrickom 

útvare. 

 

Rysovanie 

rovinných útvarov 

v štvorcovej sieti. 

Finančná 

gramotnosť 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna  

práca 

Žiak vie vyznačiť 

úsečku na priamke 

a geometrickom 

útvare. 

 

 

Žiak vie narysovať 

rovinné útvary v 

štvorcovej sieti. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IV. 2. 

 

33. 

Zväčšovať a zmenšovať rovinné 

útvary v štvorcovej sieti. 

Geometria. Zväčšovanie, 

zmenšovanie 

rovinných útvarov 

vo štvorcovej 

sieti. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie rovinné 

útvary v štvorcovej 

sieti zmenšiť 

prípadne zväčšiť. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

3. 

 

34. 

Stavať stavby z kociek podľa plánu. Geometria. Stavba telies z 

kociek na základe 

plánu (obrázka). 

Environmentálna 

výchova 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie postaviť z 

kociek stavbu na 

základe plánu. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

3 Veľkonočné prázdniny. 

4. 

 

35. 

Kresliť plány stavieb do štvorcovej 

siete. 

Geometria. Kreslenie plánu 

stavby z kociek. 

Dopravná výchova 

 

Mediálna výchova 

Demonštračná 

metóda 

 

Problémová 

úloha 

 

-  skupinová 

práca 

Žiak vie nakreliť 

plán stavby. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

3 Veľkonočné prázdniny. 

V. 1. 

 

36. 

Zopakovať rysovanie priamky a 

úsečky danej dĺžky a geometrických 

útvarov v štvorcovej sieti. 

Geometria. Opakovanie a 

kontrolná práca z 

tematického 

celku. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

Metóda 

opakovania a 

precvičovania. 

 

- samostatná 

práca 

Žiak vie narysovať 

priamku a úsečku 

danej dĺžky s 

presnosťou na 

milimetre. Vie 

nakresliť plán 

stavby a narysovať 

rovinné útvary v 

štvorcovej sieti.  

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Klasifikácia 

5 SUDOKU 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. 2. 

 

37. 

Vytvárať skupiny z daného počtu 

predmetov. Rozvíjať kombinatorické 

myslenie. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

Úlohy na 

propedeutiku 

kombinatoriky 

(vytváranie 

všetkých 

možných skupín 

predmetov z 

daného počtu 

predmetov po 

dvoch, troch, 

manipulatívnou 

činnosťou a 

symbolmi).  

 

Multikultúrna 

výchova 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie 

vytvoriťskupiny z 

daného počtu 

predmetov. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

3. 

 

38. 

Riešiť špecifické matematické 

myslenie. Vytváranie skupín podľa 

danej vlastnosti, pravidla. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

Vytváranie 

skupín podľa 

daného i 

objaveného 

pravidla. 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

 

Mediálna výchova 

Problémové 

úlohy 

 

Rozhovor 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie vytvoriť 

skupinu podľa 

danej vlastnosti. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

4. 

 

39. 

Riešiť úlohy na pravdepodobnosť. Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

Úlohy na 

propedeutiku 

pravdepodobnost

i (pozorovanie 

istých udalostí, 

možných, ale 

neistých udalostí 

a nemožných 

udalostí). 

Environmentálna 

výchova 

Rozhovor  

 

Hra 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie riešiť 

úlohy na 

pravdepodobnosť. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

V. 

- 

VI. 

 

 

1. 

 

40. 

Riešiť slovné úlohy na delenie s 

kombinatorickou motiváciou. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

Nepriamo 

sformulované 

slovné úlohy. 

 

Riešenie úloh na 

delenie s 

kombinatorickou 

motiváciou. 

Finančná 

gramotnosť 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie riešiť 

slovné úlohy na 

delenie. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

2+3 1.jún 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

VI. 2. 

 

41. 

Rozvíjať špecifické matematické 

myslenie. Overiť získané vadomosti z 

tematického celku. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

Opakovanie a 

kontrolná práca z 

tematického 

celku. 

Dopravná výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

Metóda 

opakovania a 

precvičovania. 

 

- samostatná 

práca 

 

 

 

 

Žiak vie samostatne 

pracovať a 

zvládnuť dané 

učivo. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

3. 

 

42. 

Vytvoriť tabuľku v štvorcovej sieti z 

údajov získaných žiakmi. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

Vytváranie 

tabuliek z údajov 

získaných žiakmi. 

 

 

 

 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Výchova k 

manžekstvu a 

rodičovstvu 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna a 

skupinová 

práca 

Žiak vie vytvoriť 

tabuľku a správne 

zapísať získané 

údaje v štvorcovej 

sieti. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

4. 

 

43. 

Zopakovať učivo III.ročníka.  Opakovanoe 

učiva III.ročníka. 

 

Časová rezerva. 

Environmentálna 

výchova 

Metóda 

precvičovania a 

opakovania 

 

- samostatná 

práca 

Žiak ovláda učivo 

III.ročníka. 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

5  

5. 

 

44. 

Viesť deti k šetrnému zaobchádzaniu s 

učebnicami. 

 Práca s 

učebnicami. 

 

Vyhodnotenie 

práce žiakov. 

Finančná 

gramotnosť 

- frontálna a 

individuálna  

práca 

 Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

3  



Tematický výchovno - vzdelávací plán 

MATEMATIKA 4. ročník 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Zopakovať učivo III. ročníka a overiť 

vedomosti vo vstupnej previerke 

Opakovanie 

učiva 

III.ročníka 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených čísel 

v obore do 20. 

 

Prirodzené čísla  

v obore do 10 000. 

 

Sčítanie a 

odčítanie prir. čísel  

do 10 000. 

 

 

Riešenie 

aplikačných úloh. 

 

 

 

Geometria. 

 

Finančná  

gramotnosť 

 

Ochrana života  

a zdravia 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Metóda  

vysvetľovania  

a precvičovania 

 

- frontálna,  

individuálna  

a skupinová  

práca 

 

 

 

 

 

Práca  

s názornými 

pomôckami 

Vedieť spamäti všetky spoje 

násobenia  

a delenia v obore prirodzených 

čísel  

do 20.  

 

Ovládať algoritmus písomného 

sčítania  

a odčítania v obore  

do 10 000.  

 

Vedieť pohotovo sčítať a 

odčítať prirodzené čísla v obore  

do 10 000.  

 

 

Vedieť narysovať úsečku danej 

dĺžky 

 v mm. Narysovať rovinné 

útvary  

v štvorcovej sieti.  

 

 

Ústne  

skúšanie 

 

Klasifikácia 

 

Písomné  

skúšanie 

 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupná previerka 

X. Naučiť sa spamäti všetky základné 

spoje násobenia a delenia v obore 

násobilky do 100. 

 

Osvojiť si praktické násobenie  

a delenie na kalkulačke.  

 

Násobenie  

a delenie  

v obore 

násobilky. 

Násobenie a 

delenie v obore 

násobilky. 

 

Propedeutika 

zlomkov 

(rozdeľovanie  

na polovice, 

tretiny,...) 

 

Počítanie spamäti. 

Ochrana života  

a zdravia 

 

Výchova 

 k manželstvu  

a rodičovstvu 

 

Dopravná  

výchova 

 

Multikultúrna  

Metóda  

vysvetľovania  

a precvičovania 

 

- frontálna, 

 individuálna  

a skupinová  

práca 

 

Problémové 

úlohy 

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 

Ústne  

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

19 Jesenné prázdniny  

 

MAKSÍK 

 

 

 

 



Automatizácia 

spojov. 

 

 

 

 

 

Násobenie a 

delenie na 

kalkulačke  

v obore násobilky  

do 100. 

výchova 

 

Mediálna výchova 

 

 

 

Demonštračná  

metóda 

 

Práca s 

kalkulačkou 

10  

a 100.  

 

Vedieť prakticky využívať 

kalkulačku na násobenie a 

delenie.  

 

 

XI. Naučiť sa matematizovať primerané 

reálne situácie, riešiť jednoduché 

úlohy na násobenie a delenie rôzneho 

typu:  

 

1. určiť súčet rovnakých 

sčítancov/rozdelenie na daný počet 

rovnako veľkých častí, rozdelenie  

na časti danej veľkosti  

 

2. zväčšiť/zmenšiť dané číslo 

niekoľkokrát.  

 

Pochopiť súvislosť medzi násobením  

a delením, násobenie a delenie ako 

vzájomne opačné matematické 

operácie. 

 

Násobenie a 

delenie v 

obore 

násobilky. 

Komutatívnosť 

násobenia 

(propedeutika). 

 

Propedeutika úloh 

na násobenie  

s kombinatorickou 

motiváciou. 

 

 

Násobenie a 

delenie ako 

vzájomne opačné 

matematické 

operácie. 

 

 

 

Riešenie slovných 

úloh na násobenie  

a delenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

 

Environmentálna 

 výchova 

 

Ochrana života  

a zdravia 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

Výchova 

k manželstvu  

a rodičovstvu 

Rozhovor 

 

Demonštračná 

metóda 

 

Dramatizácia 

 

Práca  

s názornými  

pomôckami 

 

 

 

 

 

Problémové  

úlohy 

 

 

 

 

 

- frontálna, 

individuálna  

a skupinová 

práca 

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. 

 

Vedieť 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)  

Ústne  

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

20 Príprava na 

MATEMATICKÚ  

OLYMPIÁDU a  

PYTAGORIÁDU 



 

Riešenie 

jednoduchých 

slovných úloh 

typu: porovnanie 

podielom. 

 

2. Delenie podľa obsahu  

3. Zmenšiť dané číslo 

niekoľkokrát  

Vedieť riešiť jednoduchú 

slovnú úlohu typu: porovnanie 

podielom.  

 

XII. Porozumieť, správne zapísať 

a vypočítať zložené slovné úlohy, 

nepriamo sformulované slovné úlohy, 

overiť správnosť riešenia, formulovať 

odpoveď. 

 

Naučiť sa vytvoriť slovnú úlohu  

k danému príkladu na násobenie  

a delenie v obore násobilky do 100,  

riešiť slovné úlohy  

na priamu úmernosť 

Násobenie a 

delenie v 

obore 

násobilky. 

Riešenie slovných 

úloh typu: a+a.b, 

a+a:b, a.b+c, 

a.b+c.d 

 

 

 

Tvorenie textov 

k numerickým 

príkladom. 

 

Slovné úlohy  

na priamu 

úmernosť. 

 

 

Nepriamo 

sformulované 

slovné úlohy. 

 

Osobnostný a  

sociálny rozvoj. 

 

Environmentálna  

výchova 

 

Dopravná  

výchova 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Demonštračná 

 metóda 

 

Dramatizácia 

 

Problémové 

úlohy 

 

- frontálna, 

individuálna 

a skupinová 

práca 

Vedieť 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.  

 

Vedieť riešiť slovné úlohy na 

priamu úmernosť .  

 

Vedieť riešiť nepriamo 

sformulované slovné úlohy.  

 

Vedieť 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.  

Ústne  

skúšanie 

 

Klasifikácia 

 

Písomné 

skúšanie 

16 Vianočné 

prázdniny 

 

 

 

Kontrolná práca  

po tematickom 

celku. 

 

MATEMATICKÁ  

OLYMPIÁDA a 

PYTAGORIÁDA 

 

VŠETKOVEDKO 

I. Naučiť sa algoritmus písomného 

sčítania a odčítania 

 

Spamäti sčítať a odčítať prirodzené 

čísla v obore 

do 10 000  

v jednoduchých príkladoch.  

 

Osvojiť si používanie kalkulačky  

pri sčitovaní a odčitovaní 

prirodzených čísel v obore do 10 000, 

Sčítanie  

a odčítanie  

v obore  

do 10 000. 

Písomné sčítanie 

 a odčítanie 

prirodzených čísel 

do 10 000. 

 

 

 

 

 

 

 

Finančná  

gramotnosť 

 

Výchova 

 k manželstvu 

 a rodičovstvu 

 

Environmentálna  

výchova 

 

Dopravná  

Metóda 

vysvetľovania  

a precvičovania 

 

- frontálna, 

 individuálna  

 a skupinová 

 práca 

 

 

 

Poznať algoritmus písomného 

sčítania  

a odčítania a vedieť ho 

pohotovo využívať  

pri výpočtoch. 

   

Vedieť písomne sčítať a odčítať 

prirodzené čísla v obore  

do 10 000.  

 

Vedieť spamäti sčítať 

Ústne  

skúšanie 

 

Písomné  

skúšanie 

 

Klasifikácia 

17 Polročná kontrolná 

práca. 



najmä  

pri kontrole riešenia. 

 

Sčítanie a 

odčítanie prir. čísel 

v obore do 10 000 

spamäti. 

 

 

 

 

Sčítanie a 

odčítanie prir. čísel 

v obore do 10 000  

s využitím 

kalkulačky. 

 

 

výchova 

 

 

Multikultúrna  

výchova 

 

Mediálna výchova 

Demonštračná 

metóda 

 

Dramatizácia 

 

 a odčítať prirodzené čísla 

v obore 

do 10 000  

v jednoduchých príkladoch.  

 

Vedieť sčítať a odčítať 

prirodzené čísla 

 v obore do 10 000  

na kalkulačke,  

sčítať a odčítať prirodzené troj-  

a štvorciferné čísla spamäti,  

sčítať a odčítať troj-  

a štvorciferné čísla pomocou 

kalkulačky.  

 

 

II. Chápať súvislosť medzi sčítaním 

 a odčítaním,  

sčítanie a odčítanie ako vzájomne 

opačné matematické operácie. 

 

Približne počítať so zaokrúhľovanými 

číslami na desiatky a stovky, riešiť 

jednoduché a zložené slovné úlohy 

 za pomoci zaokrúhľovania. 

 

Naučiť sa samostatne riešiť slovné 

úlohy. 

Sčítanie  

a odčítanie  

v obore  

do 10 000. 

Sčítanie a 

odčítanie ako 

vzájomne opačné 

matematické 

operácie. 

 

 

 

 

 

Počítanie so 

zaokrúhľovanými 

číslami. 

 

 

 

Skúška správnosti 

riešenia.  

 

 

 

Riešenie slovných 

úloh. 

 

 

 

 

Riešenie slovných 

úloh. 

Ochrana života 

 a zdravia 

 

Výchova  

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

Mediálna výchova 

 

Problémové  

úlohy 

 

Rozhovor 

 

- frontálna,  

individuálna  

a skupinová  

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca  

s názornými 

pomôckami 

 

 

 

 

 

Poznať súvislosť medzi 

sčítaním  

a odčítaním,  

sčítanie a odčítanie ako 

vzájomne opačné matematické 

operácie.  

 

Vedieť približne počítať  

so zaokrúhľovanými číslami na 

desiatky 

a stovky.  

 

Vedieť urobiť kontrolu 

správnosti sčítania  

a odčítania v obore  

do 10 000.  

 

Vedieť riešiť všetky typy 

jednoduchých slovných úloh  

na sčítanie a odčítanie  

v obore do 10 000.  

 

Vedieť riešiť všetky typy 

zložených slovných úloh  

na sčítanie a odčítanie  

v obore do 10 000.  

 

Vedieť riešiť slovné úlohy za 

pomoci zaokrúhľovania.  

Ústne  

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

20 Polročné 

prázdniny. 

 

 

Príprava na 

Matematického 

klokana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca  

s názornými 

pomôckami 

 

Vedieť samostatne zapísať 

postup riešenia slovnej úlohy.  

 

Vedieť overiť správnosť 

riešenia (výsledku)  

a formulovať odpoveď.  

 

Vedieť zostaviť zápis k slovnej 

úlohe.  

 

Vedieť matematizovať a 

znázorniť primerané reálne 

situácie.  

 

Vedieť riešiť jednoduché 

slovné úlohy na sčítanie typu:  

1. Určenie súčtu, keď sú dané 

dva sčítance,  

2. Dané číslo zväčšiť o... (o 

niekoľko viac).  

 

 

III. Naučiť sa riešiť jednoduché/zložené 

slovné úlohy rôzneho typu,  

(1. Určenie jedného sčítanca, ak je 

daný súčet a druhý sčítanec.  

2. Dané číslo zmenšiť o.... (o 

niekoľko menej).  

3. Porovnávanie rozdielom.  

- 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) ) 

 

 

 

 

 

 

Osvojiť si riešenie jednoduchých 

nerovníc. 

Sčítanie  

a odčítanie  

v obore 

do 10 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie všetkých 

typov 

jednoduchých  

a  zložených   

slovných úloh  

v obore do 10 000. 

(aj za pomoci 

zaokrúhľovania 

čísel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie 

jednoduchých 

Finančná  

gramotnosť 

 

 

Multikultúrna  

výchova 

 

 

 

 

Environmentálna  

výchova 

 

 

Multikultúrna  

výchova 

 

Mediálna  

výchova 

 

Dopravná výchova 

Rozhovor 

 

Problémové 

 úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

Problémové  

úlohy 

 

Demonštračná 

metóda 

 

Dramatizácia 

 

Rozhovor 

 

- frontálna, 

Vedieť riešiť jednoduché 

slovné úlohy 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)  

 

Vedieť vyriešiť jednoduché 

nerovnice. 

 

 

 

Vedieť používať  

Ústne  

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 

 

Písomné 

skúšanie 

17 Jarné prázdniny. 

 

 

 

KLOKAN 

 

 

 

 

 

Kontrolná práca  

z tematického 

celku. 



 

 

 

 

Osvojiť si a používať pri rysovaní 

základné zásady (čistota, presnosť, 

vhodné rysovacie pomôcky, hygiena  

a bezpečnosť pri rysovaní), vyznačiť 

body na priamke, úsečke, útvare , 

klásť dôraz na rysovanie úsečky danej 

dĺžky s presnosťou na milimetre. 

 

 

 

Osvojiť si vlastnosti štvorca 

a obdĺžnika. 

 

Naučiť sa vypočítať a zapísať obvod 

štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok 

strán a narysovať ho v štvorcovej sieti 

 

 

 

 

Geometria 

nerovníc. 

 

 

 

Rysovanie – 

základné zásady 

rysovania. 

Rysovanie štvorca 

a obdĺžnika  

v štvorcovej sieti. 

Pomenovanie 

vrcholov a strán, 

dvojíc susedných 

strán. 

 

Obvod štvorca 

a obdĺžnika, len 

ako súčet veľkostí 

strán. Súčet  

a rozdiel dĺžok 

úsečiek. Násobok 

dĺžky úsečky. 

 

 individuálna 

 a skupinová 

 práca 

 

Hra 

 

Práca  

s názornými 

pomôckami 

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.  

 

Vedieť označovať strany a 

vrcholy veľkým tlačeným 

písmom (písmenom A, B, C, 

atď.).  

 

Poznať vlastnosti štvorca, 

obdĺžnika  

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  

a zapísať obvod štvorca 

(obdĺžnika) ako súčet dĺžok 

strán.  

 



IV.  Naučiť sa rysovať trojuholník, 

pomenovať jeho vrcholy a strany. 

 

Osvojiť si meranie dĺžok strán 

trojuholníka s presnosťou  

na centimetre/ milimetre. 

 

Vypočítať obvod trojuholníka (ako 

súčet strán). 

 

Správne rysovať ľubovoľné kružnice  

a kruhy s daným stredom a 

polomerom. Poznať vlastnosti kruhu  

a kružnice. 

Geometria Rysovanie 

trojuholníka, 

pomenovanie jeho 

vrcholov a strán. 

 

Meranie dĺžok 

strán trojuholníka  

s presnosťou  

na centimetre. 

 

Obvod 

trojuholníka (ako 

súčet strán). 

 

Rysovanie 

ľubovoľnej 

kružnice a kruhu  

s daným stredom  

a polomerom. 

Vlastnosti kruhu  

a kružnice. 

Environmentálna 

výchova 

 

Dopravná  

výchova 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj. 

 

Multikultúrna  

výchova 

 

Mediálna výchova 

Demonštračná 

metóda 

 

Problémové  

úlohy 

 

Hra 

 

- frontálna, 

 individuálna  

a skupinová  

práca 

 

Práca s 

názornými 

pomôckami 

Vedieť narysovať ľubovoľný 

trojuholník a pomenovať jeho 

vrcholy a strany.  

 

Poznať vlastnosti trojuholníka 

(počet vrcholov, strán). 

 

Vedieť odmerať veľkosti 

(dĺžku úsečky) strán 

trojuholníka  

s presnosťou na cm (na mm).  

 

Vedieť porovnať strany 

trojuholníka (úsečky) podľa ich 

dĺžky,  

vypočítať obvod trojuholníka 

ako súčet dĺžok strán. 

  

Poznať základný rozdiel medzi 

kruhom a kružnicou. 

  

Vedieť narysovať ľubovoľnú 

kružnicu (kruh) s daným 

stredom. 

  

Vedieť narysovať ľubovoľnú 

kružnicu (kruh) s daným 

stredom a polomerom, 

vyznačiť polomer kružnice.  

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

17 Veľkonočné 

prázdniny 

 

GÉNIUS 

LOGICUS 

 

V. Osvojiť si premieňanie zmiešaných 

jednotiek dĺžky. 

 

Stavať telesá z kociek podľa vzoru  

a plánu. Kresliť plány. 

 

Vytvoriť a zdôvodniť pravdivé  

a nepravdivé tvrdenie.  

 

Vytvoriť, prečítať a nakresliť stĺpcový 

diagram z údajov získaných žiakmi. 

 

Geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcic

h špecifické 

matematick

é myslenie. 

Premieňanie 

zmiešaných 

jednotiek dĺžky. 

 

 

 

 

 

Stavba telies  

z kociek podľa 

vzoru a plánu. 

Kreslenie plánov. 

 

 

 

 

Finančná  

gramotnosť 

 

 

Multikultúrna  

výchova 

 

Výchova  

k manželstvu  

a rodičovstvu 

 

Dopravná  

výchova 

 

Ochrana života  

a zdravia 

Hra 

 

Demonštračná 

metóda 

 

Práca  

s názornými  

pomôckami 

 

Problémové  

úlohy 

 

 

- frontálna, 

individuálna  

a skupinová 

Vedieť premieňať jednotky 

dĺžky.  

 

Vedieť premieňať zmiešané 

jednotky dĺžky /napr. 4 dm  

13 cm na mm/.  

 

Vedieť 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.  

 

Vedieť primerane rozlíšiť 

pravdivosť  

Ústne  

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 

 

Písomné 

skúšanie 

21  

SUDOKU 

 

 

 

 

 

Kontrolná práca  

z geometrie. 



 

Propedeutika 

pravdivých  

a nepravdivých 

výrokov. 

 

 

Vytváranie 

stĺpcových 

diagramov z 

údajov získaných 

žiakmi. 

 

 

práca a nepravdivosť výrokov a 

vytvoriť pravdivé a nepravdivé 

tvrdenie. 

  

Vedieť zdôvodniť pravdivosť – 

nepravdivosť výroku. 

  

Vedieť čítať  

a nakresliť stĺpcový diagram zo 

získaných údajov.  

 

VI. Pochopiť a správne vypočítať 

aritmetický priemer pre menší počet 

primeraných dát. 

 

Naučiť sa riešiť nepriamo 

sformulované úlohy a  slovné úlohy  

na násobenie s kombinatorickou 

motiváciou. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcic

h špecifické 

matematick

é myslenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

Výpočet 

aritmetického 

priemeru pre menší 

počet dát. 

 

 

 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných 

úloh a úloh  

s kombinatorickou 

motiváciou. 

 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj. 

 

Mediálna výchova 

 

Environmentálna  

výchova 

 

Metóda 

precvičovania 

 

- frontálna, 

individuálna 

práca 

 

Vedieť vypočítať aritmetický 

priemer  

pre menší počet primeraných 

dát. 

 

 

 

Vedieť riešiť primerané 

nepriamo sformulované úlohy.  

  

Vedieť riešiť slovné úlohy na 

násobenie  

s kombinatorickou motiváciou.  

Ústne  

skúšanie 

 

 

 

Písomné  

skúšanie 

 

 

Klasifikácia 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupná 

previerka 

 
 

 

 

 

 

 

 


