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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: MATEMATIKA 

Charakteristika předmětu:  

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace pro 1. 

stupeň. 

 

Časová dotace: 
1. ročník – 4 hodin    

2. ročník – 5 hodin    

3. ročník – 5 hodin     

4. ročník – 5. hodin    

5. ročník – 5 hodin 

 

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v kmenové třídě.  

 

Cíle: 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a 

vzdáleností, orientace  

• rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických algoritmů 

• rozvíjení kombinatorického a logického myšlení 

• vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání 

osvojeného matematického aparátu 

• vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací 

reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její 

matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely 
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• přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním zápisů při řešení úloh a ke 

zdokonalování grafického projevu 

• rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití 

získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

• rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k 

rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

 

Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 (všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Matematika): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

- učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat, 

jaký styl mu vyhovuje 

- snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu 

- k žákům je přistupováno dle jejich individuálních schopností 

- pracuje s výukovými programy na PC 

- výuka podle vlastních výukových textů, které žáci dotváří 

- škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním 

- škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem 

- vlastní výukové texty navazující na pracovní listy dále rozvíjejí získané schopnosti a dovednosti 

- snažíme se, aby totožné formy práce s textem, které si žáci osvojili v hodinách českého jazyka, 

byly využívány i při získávání vědomostí v matematice 

- pozornost žáků usměrňována na důležité základní jevy 

- škola postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplně prolínat učivo 

jednotlivých předmětů tak, aby základní vědomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí 

nové vědomosti v jiné oblasti 

- naučit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v početném kolektivu 

- žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům 

- výuka je postupně doplňována motivačními úkoly 

- základním motivačním faktorem je žákova svoboda 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy slušnou formou 

- žáci mohou opravit vyučujícího, pokud udělal chybu 

- snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce 

- vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk, řešit se žáky 

- do výuky se snažíme postupně zapojovat úkoly z praxe 

- tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je obohacován vazbou na praxi 

- škola vytváří systém vlastních výukových textů, které vedou k samostatnosti žáků 

- úkoly ve vlastních výukových textech jsou řazeny v posloupnostech, které umožňují rozvoj 

samostatnosti 

- žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování 

- žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

- svobodné volby pořadí plnění úkolů mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno 

více na sebe nenavazujících úkolů 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky 

- jednou z využívaných metod práce se slovní úlohou je její samostatné vypracování a následná 

prezentace pro spolužáky 

- své dovednosti a znalosti získané v hodinách informatiky využívají při dotváření školních 

výukových textů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci 

- žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci 

- škola využívá skupinové práce a kooperativního učení 

- této formy práce využíváme ve fázi procvičování učiva a opakování učiva 

- ve fázi vyvozování učiva se učíme využívat kooperativního učení 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- v hodinách matematiky se snažíme pravidla vytvářet, kontrolovat a postupně dotvářet 

vzhledem k situaci ve třídě 

- žáci reprezentují školu v matematických soutěžích (Klokan) 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti 

- žáci seznamováni s bezpečnostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou 

průběžně kontrolována 

- žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpečí 
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- škola se snaží žáky postupně vést k   sebehodnocení své práce 

- snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

 

- vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro 

moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem 

studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání  

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

OUTLOOK či MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky 

usnadňovat a zefektivňovat si práci 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování pomocí 

aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a 

využití v mobilních zařízeních 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě (např. v MS WORD) a 

skrz elektronické komunikační platformy, čímž je vedeme k efektivnímu, ekonomickému i 

ekologickému myšlení, dbáme nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, 

seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy  

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje audiovizuální 

povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou zároveň 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich pravidelnému zálohování a zároveň 

jasné strukturaci v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE  

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a zároveň vedeme žáky k tvorbě 

vlastních děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu  

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

Průřezová témata  

 
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání – rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho 

procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovednosti zapamatování (Geometrie – hmat a zrak, geometrické tvary a 

tělesa, Aritmetika – dovednost zapamatování, pozornost a soustředění: obor pamětného i písemného sčítání, odčítání, 

násobení a dělení, číselné řady, řešení problémů - slovní úlohy 
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1.2. Seberegulace a sebeorganizace – u všech typů příkladů využití sebekontroly pomocí zkoušky, u slovních úloh, zkontrolování 

si postupu řešení 

1.3. Psychohygiena – vyhledávání pomoci při řešení potíží (práce s pomocnými kartami a tabulkami: vzorce, tabulka násobků 

apod.), relaxační hry 

1.4. Kreativita – rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh, tvoření vlastních slovních úloh, zajímavých 

příkladů, hlavolamů 

1.5. Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, při práci skupin a 

dvojic: rozvíjení schopnosti pracovat s různými žáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh 

1.6. Komunikace – rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení matematických cvičení 

1.7. Kooperace a kompetice – rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat 

vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, 

nepovyšovat se 

1.8. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy 

– různá řešení, pomoc druhých; dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím 

1.9. Hodnoty, postoje, praktická etika – při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, hlavně při práci skupin; spoléhat se na sebe 

i na ostatní 

 

2. Výchova demokratického občana 

2.1. Občanská společnost a škola – cvičení sdělit otevřeně svůj názor při řešení úloh, sdělovat svůj názor, respektovat názor 

(nápad) někoho jiného, aktivní zapojení do řešení daných úkolů 

2.2. Občan, občanská společnost a stát – odpovědný přístup k přípravě na hodinu (práva a povinnosti) 

2.3. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – využití prvků demokracie i v hodinách matematiky – řád, 

norma, spravedlivé hodnocení 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1. Evropa a svět nás zajímá – využití vlastních zkušeností, poznatků získaných při prvouce (Aritmetika – práce s velkými čísly: 

porovnávání čísel označujících rozlohu světadílů a oceánů, využití tabulek a grafů; Geometrie – úsečky označující délku říčních 

toků a jejich porovnávání, práce s grafy a tabulkami, převody délkových jednotek) 

3.2. Jsme Evropané – znalost cizích měn, zejména euro (event. zařadit příklady na převody měn, zejména euro) 

3.3. Objevujeme Evropu a svět – tvoření a řešení slovních úloh, tabulek a grafů, zajímavých cvičení s tématikou Evropy (práce 

s čísly označujícími rozlohu, počet obyvatel evropských států, práce s čísly označujícími nadmořské výšky hor, délky řek, 

plochy oceánů a moří, příklady s čísly vyjadřujícími vzdálenosti různých měst, využití tabulek a grafů) 
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4. Multikulturní výchova 

4.1. Kulturní diference – respektování spolužáků jiných etnik (ve všech hodinách) 

4.2. Lidské vztahy – rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, na společné práci se podílí všichni bez 

rozdílu pohlaví, barvy pleti a příslušnosti k národu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování 

4.3. Multikulturalita – vzájemné obohacování se ve třídě – naslouchání druhým 

 
5. Enviromentální výchova 

5.1. Základní podmínky života – voda – využití při slovních úlohách o spotřebě vody v domácnosti, spojitost s ochranou vody a 

jejím šetření, v geometrii převod jednotek objemu; energie – elektrická energie a její hodnota, šetření el. energie (slovní úlohy 

o domácnosti, práce s grafy a tabulkami) 

5.2. Lidská aktivita a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – druhotné suroviny: slovní úlohy 

související se sběrem papíru, množství nasbíraných kg ve třídě, škole, městě, porovnávání nasbíraného množství – tabulky, 

grafy, diagramy, v geometrii převody jednotek hmotnosti 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 

 

1. období - 1. ročník 

 

Tematický okruh: Číslo a početní operace  
Výstupy z RVP:   

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem 

prvků  

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose  

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace  

 

Tematický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty  
Výstupy z RVP:   
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M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času  

 

Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru  
Výstupy z RVP:    

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky  

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině  

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 

Žák 

- počítá předměty v souboru do 20, vytváří 

soubory s počtem prvků do 20 

 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

do 20 

 

- lineárně seřadí čísla do 20, doplní chybějící 

číslo v řadě, ukáže směr vpravo, vlevo, 

před, za  

 

- rozlišuje mezi pojmy „dáme dohromady“ a 

„ubereme“ 

 

- řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, ve 

kterých aplikuje triádu 

 

- čte a nastaví celé hodiny, vyjmenuje dny 

v týdnu 

- rozlišuje měsíc, týden, den 

 

Orientace v prostoru a rovině 

Přirozená čísla – počet 

Početní operace – sčítání v oboru do 10 

Číslo a číslice, rytmus 

Porovnávání délek 

Třídění a evidence souboru prvků 

Vlastnosti krychlových staveb 

Základní geometrické tvary  

září 

 

 

 

 

OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 

1.9 

VDO 

2.1, 2.2, 2.3 

EGS  

3.2 

MV 

4.1, 4.2, 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní úloha s aditivní triádou 

Uspořádání číselné řady 1–6 

Porovnávání  

Evidence souboru dat zástupnými modely 

Početní operace – rozklad, sčítání a dopočítávání v 

oboru do 8 

Pracovní postup 

Orientace v mapě/nákresu 

Shodnost prostorových objektů, souměrnost 

říjen 

 

Sčítání a odčítání v pohybu – krokování 

Posloupnost barevných údajů, rytmus 

Sčítání a odčítání/dopočítávání v oboru do 9 

Řešení reálné situace 

Čtení a zápis číslic do 8 

Porovnávání, rovnost 

listopad 
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- používá ikony, slova i šipky, při evidenci 

jednoduchých statických i dynamických 

situací 

 

- zná hodnotu českých mincí do 20, 

rozměňuje, používá v praxi 

 

- doplní tabulku s jedním parametrem, 

doplňuje pravidelnosti podle daného 

schématu 

 

- rozpozná čtverec, obdélník a trojúhelník a 

nachází jej v realitě, z dřívek vymodeluje 

čtverec a trojúhelník 

 

- vytvoří krychlovou stavbu podle plánu a 

zaznamená stavbu plánem 

 

- vyparketuje daný obdélník danými 

parketami 

 

- určí počet dřívek u rovinného útvaru ze 

dřívek, porovnává předměty podle 

velikosti, užívá pojmy větší, menší, stejné 

 

- po přeložení papíru zkoumá, zda jsou 

poloviny stejné 

Tvorba čtverce jako čtvrtiny celku 

Krychlová stavba a její podlaží, rovnostranný 

trojúhelník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie v rovině i prostoru 

Početní operace – rozklad čísla 

Sčítání a odčítání v oboru do 10 

Porovnávání – znaky 

Práce s nulou 

Záznam procesu skládání a stříhání, osová 

souměrnost 

Geometrické tvary, pokrývání plochy 

Aplikace získaných dovedností a znalostí 

prosinec 

 

Porovnávání, zápis rovnosti 

Tvorba souboru objektů podle záznamu 

Číslo jako stav i operátor, zápis čísla 

Rytmus 

Konstrukce stavby podle evidence tabulkou 

Evidence stavby pomocí plánu 

Řešení a tvorba úloh 

Početní operace v oboru do 12, rozklad čísla 

leden 

 

 

 

 

 

 

 

Orientace v grafu 

Dynamická slovní úloha 

Tvorba vlastních úloh 

Náhoda a součet čtyř čísel 

Spravedlivé dělení na poloviny 

Matematizace reálné situace – autobus 

Pokrývání podlahy s podmínkou 

Měření a porovnávání velikostí  

únor 

 

Město čísel – abaku 

Tvorba pravdivých rovností 

Porovnávání dvou jazyků pro sčítání přirozených 

čísel 

Porovnávání, geometrické tvary 

Matematizace reálné situace – mince 

Práce s tabulkou 

březen 
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Orientace v čase, denní program 

Práce s informací 

 

 

 

 

Orientace v čase, určování času 

Budujeme představu třetiny, čtvrtiny 

Analýza plánu podle barevných cest 

Sčítání a odčítání v oboru do 20 

Barevný kód a proces 

Vztah "o kolik více/méně" ve slovní úloze 

Dramatizace slovní úlohy 

Modelace v geometrii – přestavba krychlové stavby 

duben 

 

 

 

 

 

 

 

Nakupování v obchodě 

Doplňování do celku 

Trio s pevným pořadím číslic 

Relace v prostředí rodiny 

Pokrývání podlahy s podmínkou 

Nelineární uspořádání číselné řady 

Osová souměrnost čtverce 

Kalendář 
 

květen 

 

Aplikace osvojených dovedností a znalostí 

Procvičování a upevňování nabytých znalostí a 

dovedností 
 

červen 

 

2. ročník 

 

Tematický okruh: Číslo a početní operace 
Výstupy z RVP 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 
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Tematický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty 
Výstupy z RVP:  

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 

Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 

Výstupy z RVP:  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 

Žák 

- používá reálná čísla k modelování reálných 

situací v souboru do 100, vytváří soubory 

s počtem prvků do 100 

 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 

100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti do 100 

 

- lineárně seřadí čísla do 100, doplní chybějící 

číslo v řadě, zobrazí přirozené číslo na 

číselné ose v oboru do 100, ukáže směr 

vpravo, vlevo, před, za 

 

Opakování – numerace v oboru do 20 

Aditivní triáda 

Numerace do 25 

Závislosti a vztahy – Děda Lesoň 

Obsah obrazce – parkety 

Osová souměrnost 

Krychlové stavby 

září 

 

OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 

1.9 

VDO 

2.1, 2.2, 2.3 

EGS  

3.2 

MV 

4.1, 4.2, 4.3 

 

 

 

 

 

Numerace do 30 

Rozklad a součet čísel 

Evidence dat tabulkou 

Aditivní triáda 

Číselná řada 

Porovnávání veličin – Děda Lesoň 

Řešení rovnic/doplňování  

Jednotky času – kalendář 

říjen 
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- sčítá a odčítá v oboru do 100, úlohy zapisuje 

v matematickém jazyce s využitím 

znamének + a - 

 

- násobí formou opakovaného sčítání, dělí 

v oboru probraných násobilek 

 

- řeší a tvoří slovní úlohy v oboru do 100, ve 

kterých aplikuje aditivní triádu    

 

- orientuje se v čase, pracuje se dny v týdnu, 

rozlišuje den, týden, měsíc a rok, čte a 

zapisuje čas na ciferníku i digitálně 

 

- používá ikony, slova i šipky při evidenci 

jednoduchých statických i dynamických 

situací 

 

- zná hodnotu českých mincí do 100, 

rozměňuje je, používá v praktických 

úlohách a praxi 

 

- doplní tabulku se dvěma parametry, doplní 

a tvoří grafické pravidelnosti, doplní číselná 

schémata a posloupnosti v oboru do 100 

 

- rozpozná čtverec, obdélník a trojúhelník, n-

úhelník a nachází je v realitě, uvedené 

obrazce vymodeluje s pomocí dřívek, 

geodesky apod. 

 

- rozlišuje počet krychlí krychlové stavby a 

počet podlaží 

 

Numerace do 35, 40 

Číslo a veličina (peníze) 

Číselná řada, číselná osa 

Úlohy o věku 

Shodnost v prostoru-krychlové stavby 

Geometrické tvary a jejich velikost 

Měření délek 

Celek a jeho část 

Obsah obrazce 

Mapa a plán 

listopad 

 

 

 

 

 

Numerace do 40, 50, 60 

Slovní úlohy – přímá úměrnost  

Aditivní triáda 

Násobilka dvou 

Konstrukce úsečky 

Obsah obdélníku – parkety 

Krychle a její vlastnosti 

prosinec 

 

 

 

 

Numerace do 70, 80 

Násobilka dvou 

Násobilka tří 

Násobilka čtyř 

Násobilka pěti 

Násobilka šesti 

Násobení a dělení 

Aditivní triáda 

Nerovnost  

Vlastnosti čísel, vlastnosti sčítání čísel 

Slovní úlohy o penězích 

Statistická evidence 

Vlastnosti těles  

leden 

 

 

 

 

 

Numerace do 100 

Čísla a číslice 

Pořadí početních operací  

Násobilka pěti 

Násobilka šesti 

únor 
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- vyplní parketami daný obdélník danými 

parketami, uvede počet kachlíků na parketě 

a v obdélníku 

 

- určí počet dřívek u rovinného útvaru ze 

dřívek 

 

- porovná předměty podle velikosti, používá 

pojmy: větší, menší, kratší, delší, stejné, 

měří délku provázku, výšku dětí apod. 

používá různé jednotky délky 

 

- vyhledává útvary osově souměrné 

 

- celek rozdělí na poloviny, čtvrtiny, 

manipulativně z polovin a čtvrtin vytvoří 

celek 

 

- při krokování na číselné ose intuitivně 

použije záporné číslo 

 

- vyhledává informace z jednoduché tabulky, 

doplní informace do tabulky s jedním nebo 

dvěma parametry, doplní informaci do 

tabulky o jízdě autobusem 

 

- určí počet kachlíků obdélníkové podlahy, 

počet kachlíků na parketě a počet parket na 

podlaze                                 

 

 

 

 

 

 

Násobení a dělení 

Jednoduché rovnice 

Slovní úlohy dynamické 

Celek a jeho části 

Mnohoúhelníky  

Osová souměrnost 

Síť-shodnost střihů 

Numerace do 100 

Násobení a dělení 

Násobení sedmi 

Početní operace – sčítání a násobení (hadi) 

Aditivní triáda 

Evidence reálné situace 

Aritmetická posloupnost  

Výroky – rodokmen 

Obvod mnohoúhelníku 

březen 

 

 

Numerace do 100 

Násobení osmi 

Aditivní triáda 

Rovnice  

Slovní úlohy o penězích 

Rozklad a pořadí čísel 

Množiny a jejich vlastnosti 

Evidence symbolickým jazykem 

Tělesa se stejným objemem 

Trojúhelníky 

Obvod a obsah obrazce 

duben 

 

 

 

 

Numerace do 100 

Vlastnosti sčítání a odčítání 

Násobek a společný násobek 

Násobení devíti 

Násobení deseti 

Porovnávání veličin 

Rozklad a součet čísel 

Číselná řada 

květen 
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Minuty a část hodiny 

Mnohoúhelníky stejného obsahu 

Aplikace osvojených dovedností a znalostí 

Procvičování a upevňování nabytých znalostí a 

dovedností 

Numerace do 100 

Slovní úlohy 

Časové závislosti 

červen 

 

 

3. ročník 

 

Tematický okruh: Číslo a početní operace 
Výstupy z RVP:   

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

 

Tematický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty 
Výstupy z RVP:  

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času                                                                                                          

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života                                                                                                                           

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 

Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 
Výstupy z RVP:  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 
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M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 

Žák 
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 

1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti 

 

- používá přirozená čísla k modelování 

reálných situací, počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory s daným počtem 

prvků, provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly, sčítá, odčítá a 

násobí písemně do 1000 

 

- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na 

číselné ose, zaokrouhluje 

 

- řeší úlohy a tvoří úlohy ve kterých aplikuje 

a modeluje osvojené početní operace 

 

- modeluje a určí část z celku, manipulativně 

z různých částí celku určí celek 

 

- žák přiměřeně používá m, cm, mm 

 

- při krokování na číselné ose intuitivně 

použije záporné číslo 

 

- užívá číselnou osu do 1 000, porovnává 

trojciferná čísla pomocí osy 

 

Numerace do 100 

Porovnávání veličin 

Početní operace v oboru do 100 

Násobení v oboru malé násobilky 

Konstrukce mnohoúhelníků 

Kombinace  

Obsah obdélníka 

Jednotky času 

Tabulka 

Úlohy o věku 

Znázornění zlomků 

Polovina ve slovních úlohách 

Obvod a obsah 

Plán stavby a příbuzné stavby 

září 

 

OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 

1.9 

VDO 

2.1, 2.2, 2.3 

EGS  

3.2 

MV 

4.1, 4.2, 4.3 

 

 

Řády v desítkové soustavě 

Číselná osa 

Slovní úlohy 

Aditivní triády 

Početní operace v oboru do 100 

Cestování ve čtvercové mříži 

Celek a část 

Orientace na mapě 

Úsečka, mnohoúhelník 

Šipkový zápis 

říjen 

 

 

 

 

Početní operace v oboru do 100 

Multiplikativní operace 

Slovní úlohy 

Dělení v oboru malé násobilky 

Konstrukce mnohoúhelníků 

Vazba 4 čísel v aditivní struktuře 

listopad 
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- násobí deseti, umí používat multiplikativní 

triádu i v kontextu 

 

- prohlubuje si znalosti o měření času, užívá 

ciferník i jako stupnici 

 

- provádí jednoduché převody na základě 

modelace 

 

- uplatňuje znalosti při manipulaci s penězi 

 

- pracuje s daty, eviduje je tabulkou i grafem, 

organizuje soubor dat 

 

- pozná některé obecné jevy z kombinatoriky, 

pravděpodobnosti, statistiky, 

z pravidelnosti a závislosti 

 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a jednoduchá 

tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci 

 

- zná pojmy vrchol, hrana, stěna, úhlopříčka, 

střed, obvod, povrch, obsah, objem 

 

- umí narýsovat rovinné útvary, seznamuje 

se s relací kolmost a rovnoběžnost 

 

- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 

délku úsečky 

 

- s pomocí čtvercové sítě určí obsah 

jednoduchého obrazce 

 

Jízdní řád 

Shodnost a různost v geometrii 

Obvod a obsah 
Číselná osa a řada, zaokrouhlování 

Početní operace v oboru do 100 

Opakované přičítání, násobení 

Určování času 

Písemné násobení 

prosinec 

 

Zaokrouhlování na desítky 

Výpočet třetiny celku 

Numerace v oboru do 1000 

Početní operace v oboru do 1000 

Slovní úlohy 

Délka úsečky 

Rovnost veličin 

Obsah a obvod obdélníka 

Převody délkových jednotek 

Kmenové zlomky 

leden 

 

Přednost početních operací 

Rytmus a číselná řada, osa 

Sítě krychle 

Vlastnosti mnohoúhelníků 

Rovnostranný trojúhelník 

Multiplikativní operace 

Lineární rovnice 

Dělení se zbytkem 

únor 

 

 

Odčítání trojciferných čísel 

Rovnost veličin 

Aditivní triády 

Přednost početních operací 

Orientace na mapě 

březen 

 

Přirozená čísla, číselné řady 

Numerace v oboru do 1000 

Konstrukce mnohoúhelníků 

Písemné násobení, sčítání a odčítání 

duben 
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- rozezná a modeluje jednoduché souměrné 

útvary v rovině 

 

 

 

 

Multiplikativní operace 

Statistika a odhady, zaokrouhlování 

Celek a část 

Plán a mapa 

 

Numerace v oboru do 1000, velká čísla, 

kombinatorika 

Písemné algoritmy 

Desítková poziční soustava 

Ciferníková matematika 

Konstrukce kružnice 

květen 

 

Aplikace osvojených dovedností a znalostí 

Procvičování a upevňování nabytých znalostí a 

dovedností  

Numerace v oboru do 1000 

Konstrukce mnohoúhelníků, kružnice 

Tělesa 

Písemné násobení, dělení se zbytkem, 

multiplikativní operace 

Zaokrouhlování na desítky a na stovky 

červen 

 

2. období - 4. ročník 

 

Tematický okruh: Číslo a početní operace 
Výstupy z RVP:  

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 
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Tematický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty 

Výstupy z RVP:  

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 

Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 

Výstupy z RVP:  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 

 

Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Výstupy z RVP:  

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová 

témata 

Žák  

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 

1 000 000, používá komutativnost a 

asociativnost sčítání a odčítání a násobení 

 

- provádí výpočty s využitím písemných 

algoritmů a dalších osvojených strategií 

 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje výsledky početních 

operací 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Slovní úlohy 

Zaokrouhlování 

Číselná osa 

Rovnice 

Pamětné dělení se zbytkem 

Jednotky času 

Geometrické konstrukce 

září 

 

OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 

1.9 

VDO 

2.1, 2.2, 2.3 

EGS  

3.2 

MV 

4.1, 4.2, 4.3 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Násobení, dělení 

Písemné násobení 

Pamětné násobení a sčítání 

říjen 
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- řeší a tvoří úlohy, ve kterých na základě 

modelace aplikuje osvojené početní operace 

v oboru přirozených čísel 

 

- na základě modelace určí část z celku, zapíše 

část celku zlomkem 

 

- manipulativně porovnává, sčítá a odčítá 

zlomky se stejným jmenovatelem v oboru 

kladných čísel 

 

- přečte zápis desetinného čísla, vyznačí 

desetinné číslo na číselné ose 

 

- při přepisu krokování na číselné ose do čísel 

označí kroky zpět jako záporné číslo 

 

- vyhledává informace podle zadání a utřídí 

vyhledané informace do jednoduché tabulky 

 

- vyhledává informace z jednoduchých 

tabulek, grafů a diagramů, sestaví tabulku, 

harmonogram, jednoduchý graf 

 

- při převodech délky a hmotnosti správně 

používá předpony mili-, centi-, deci – a kilo- 

 

- orientuje se v čase, provádí převody 

jednotek času 

 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) 

 

- narýsuje jednoduché konstrukce na 

čtverečkovaném i bílém papíru 

Rovnice 

zaokrouhlování 

Rovinné útvary 

Převody jednotek 

Obsah mnohoúhelníků 

Geometrické konstrukce 

Pravý úhel, kolmice 

Numerace s přirozenými čísly 

Pamětné a písemné dělení 

Zápis zlomky 

Rovnice 

Číselné výrazy 

Jednotky času 

Práce s grafem a tabulkou 

Měření délek 

Rovinné útvary 

listopad 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Římská čísla 

Číselné výrazy 

Rovnice 

Souřadnicový zápis 

Geometrické konstrukce 

prosinec 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Slovní úlohy 

Desetinná čísla 

Číselná osa (záporná čísla) 

Práce s daty 

Trojúhelník, čtverec, mnohoúhelník 

leden 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Zaokrouhlování 

Zlomky, dělení na stejné části 

Lineární rovnice 

Slovní úlohy 

Soustava souřadnic 

Geometrické konstrukce 

únor 
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- zjistí obvod útvaru součtem délek jeho stran, 

měří a porovnává délky úseček 

 

- sestrojí rovnoběžky i kolmice na bílém 

papíru 

 

- s pomocí čtvercové sítě určí obsah útvaru, 

používá metodu rámování 

- rozezná osově souměrné útvary 

- rozezná, pojmenuje a popíše základní tělesa 

 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na postupech a algoritmech 

školské matematiky  

Numerace s přirozenými čísly 

Porovnávání 

Zaokrouhlování – číselné řády 

Číselný výraz se závorkou 

Rovnice 

Číselná osa 

Základní tělesa a jejich vlastnosti 

Rovnoběžky, kolmice 

Krychle 

Osová souměrnost  

Převody jednotek 

Tabulka, harmonogram 

březen 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Celá čísla 

Zápis zlomků 

Rozklad, součet a rozdíl zlomků 

Dělitelnost 

Rovnice 

Obvod, obsah čtverce, obdélníku 

Kvádr, krychle 

Převody jednotek 

duben 

 

Numerace s přirozenými čísly 

Pamětné sčítání 

Násobení, dělení 

Slovní úlohy 

Soustava souřadnic 

Čtvercová síť 

Obsah, obvod 

Práce s daty 

květen 

 

Aplikace osvojených dovedností a znalostí 

Procvičování a upevňování nabytých znalostí a 

dovedností 

Numerace s přirozenými čísly 

Početní operace s celými čísly 

Součet, rozdíl velkých čísel 

červen 
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Záporná čísla 

Písemné násobení, dělení 

Obsah, obvod 

Konstrukce rovinných útvarů 

 

5. ročník 

 

Tematický okruh: Číslo a početní operace 

Výstupy z RVP:  

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

 

Tematický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty 

Výstupy z RVP:  

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 

Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 
Výstupy z RVP:  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová 

témata 

Žák  

- počítá v číselném oboru přes 1 000 000 

 

- dělí dvoumístným číslem (se zbytkem) 

 

- umí řešit jednoduché úlohy se zlomky, 

desetinnými čísly, vymodeluje, vybarví a určí 

část celku a zapíše tuto část ve formě zlomku 

 

- provádí operace se zlomky 

 

- rozumí číslu se dvěma desetinnými místy umí 

s ním pracovat 

 

- osvojuje si římské číslice a seznamuje se 

s jinými číselnými soustavami 

 

- řeší jednoduché rovnice 

 

- umí řešit pomocí modelů úlohy se závorkami 

v oboru celých čísel 

 

- porozumí zápisu celého záporného čísla 

v souvislosti s běžnými denními situacemi 

(teplota, dluh apod.), vyznačí toto číslo na 

číselné ose 

 

- buduje řešitelské strategie 

 

- používá tabulky a grafy k modelování a řešení 

různých situací, pracuje s daty, umí 

z náhodných jevů tvořit statistický soubor, 

Početní operace s celými čísly 

Geometrie v rovině 

Rýsování do centimetrové mříže 

Obvod, obsah pravoúhelníků 

Práce s vývojovým diagramem 

Krychlové stavby  

září 

 

OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 

1.9 

VDO 

2.1, 2.2, 2.3 

EGS  

3.1, 3.2, 3.3 

MV 

4.1, 4.2, 4.3 

EVO 5.1, 5.2 

 

Práce se stovkovou tabulkou 

Práce s vývojovým diagramem 

Písemné dělení dvoumístným číslem 

Násobení, dělení 

Mnohoúhelníky  

říjen 

 

Zobrazení přirozeného čísla na číselné ose 

Dělitelnost 

Mnohoúhelníky (konvexní, nekonvexní) 

Převody jednotek  

listopad 

 

 

 

Část, zlomek, desetinné číslo 

Slovní úlohy (záporná čísla) 

Obvod, obsah 

Objem, povrch 

prosinec 

 

Rovnice 

Přepsání slovní úlohy do číselných rovnic 

Práce s daty 

Geometrické konstrukce 

Vývojový diagram 

leden 

 

Řady 

Tabulky, grafy, diagramy 

únor 

 

Aditivní triády 

Pravděpodobnost a náhoda 

březen 

Úhel 

Rovnice-soustava dvou rovnic o dvou neznámých 

duben 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

• • • 

eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i 

grafem 

 

- rozšiřuje zkušenosti a poznání o dalších 

rovinných útvarech a tělesech 

 

- umí řešit jednoduché výpočtové a konstrukční 

úlohy o trojúhelníku i o některých 

čtyřúhelnících 

 

- aktivně používá některé geometrické jazyky 

 

- rozvíjí představ o středové i osové 

souměrnosti, pracuje se souřadnicemi v 2D 

s využitím čtverečkovaného papíru 

 

- má představu o vzájemné poloze přímek a 

rovin ve 3D 

 

- pracuje s pojmy obsah, obvod, objem 

 

- uvědoměle pracuje s jednotkami 

 

Desetinné číslo, zlomek 

Geometrie v rovině a v prostoru 

Velká čísla 

Slovní úlohy 
Útvary osově souměrné – osa souměrnosti 

květen 

Aplikace osvojených dovedností a znalostí 

Procvičování a upevňování nabytých znalostí a 

dovedností 

Logika 

červen 

 

 


