VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

Matematika a její aplikace
Matematika

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Matematika je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Matematika a její aplikace pro 1.
stupeĖ ze vzdČlávací oblasti Matematika a její aplikace.
.
ýasová dotace:
1. roþník – 4 hodin
2. roþník – 5 hodin
3. roþník – 5 hodin
4. roþník – 5. hodin
5. roþník – 5 hodin
Organizace výuky:
Výuka je realizována formou vyuþovací hodiny (45 minut týdnČ), probíhá pĜevážnČ v kmenové tĜídČ.
Cíl výuky:
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím, že vede žáka k:
y
využívání matematických poznatkĤ a dovedností v praktických þinnostech - odhady, mČĜení a porovnávání velikostí a
vzdáleností, orientace
y
rozvíjení pamČti žákĤ prostĜednictvím numerických výpoþtĤ a osvojováním si nezbytných matematických algoritmĤ
y
rozvíjení kombinatorického a logického myšlení
y
vytváĜení zásoby matematických nástrojĤ (poþetních operací, algoritmĤ, metod Ĝešení úloh) a k efektivnímu využívání
osvojeného matematického aparátu
y
vnímání složitosti reálného svČta a jeho porozumČní; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací
reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitČjší než její
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y
y
y

matematický model, že daný model mĤže být vhodný pro rĤznorodé situace a jedna situace mĤže být vyjádĜena rĤznými
modely
pĜesnému a struþnému vyjadĜování užíváním matematického jazyka vþetnČ symboliky, provádČním zápisĤ pĜi Ĝešení úloh a
ke zdokonalování grafického projevu
rozvíjení spolupráce pĜi Ĝešení problémových a aplikovaných úloh vyjadĜujících situace z bČžného života a následnČ k využití
získaného Ĝešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skuteþnosti, že k výsledku lze dospČt rĤznými zpĤsoby
rozvíjení dĤvČry ve vlastní schopnosti a možnosti pĜi Ĝešení úloh, k soustavné sebekontrole pĜi každém kroku postupu Ĝešení,
k rozvíjení systematiþnosti, vytrvalosti a pĜesnosti

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt Matematika):
KOMPETENCE K UýENÍ
x uþivo je probíráno rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby
si mohl žák postupnČ uvČdomovat jaký styl mu vyhovuje
x snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu
x k žákĤm je pĜistupováno dle jejich individuálních
schopností
x pracuje s výukovými programy na PC
x výuka podle vlastních výukových textĤ, které žáci dotváĜí
x škola postupnČ sestavuje didaktické postupy založené na
þtení s porozumČním
x škola propracovává didaktické postupy zamČĜené na
výuku práce s textem
x vlastní výukové texty navazující na pracovní listy dále
rozvíjejí získané schopnosti a dovednosti
x snažíme se, aby totožné formy práce s textem , které si
žáci osvojili v hodinách þeského jazyka, byly využívány i
pĜi získávání vČdomostí v matematice
ZŠ Pardubice – Studánka
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x
x

x
x
x
x

KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ

x
x
x
x
x
x
x
x
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pozornost žákĤ usmČrĖována na dĤležité základní jevy
škola postupnČ vytváĜí systém výuky, ve kterém se
snažíme smysluplnČ prolínat uþivo jednotlivých pĜedmČtĤ
tak, aby základní vČdomosti získané v jedné oblasti
pomohly k nabytí nové vČdomosti v jiné oblasti
nauþit žáky samostatnosti je základním kamenem práce
v poþetném kolektivu
žáci jsou postupnČ vedeni k využívání vlastních
vČdomostí k pomoci spolužákĤm
výuka je postupnČ doplĖována motivaþními úkoly
základním motivaþním faktorem je žákova svoboda

žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na
problémy slušnou formou
žáci mohou opravit vyuþujícího, pokud udČlal chybu
snažíme se , aby žáci ihned reagovali, pokud
neporozumí látce
vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vČk, Ĝešit se
žáky
do výuky se snažíme postupnČ zapojovat úkoly z praxe
tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je
obohacován vazbou na praxi
škola vytváĜí systém vlastních výukových textĤ, které
vedou k samostatnosti žákĤ
úkoly ve vlastních výukových textech jsou Ĝazeny
v posloupnostech, které umožĖují rozvoj samostatnosti
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x
x
x

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

x
x

x

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

x
x
x
x
x

KOMPETENCE OBýANSKÉ
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žákĤm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly
k vypracování
žákĤm není bránČno pĜi vlastní volbČ poĜadí vypracování
úkolĤ
svobodné volby poĜadí plnČní úkolĤ mohou žáci využívat
všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe
nenavazujících úkolĤ

ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek
prezentace výsledkĤ pĜed 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 pĜi dotváĜení školních výukových textĤ
snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci
žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci
škola využívá skupinové práce a kooperativního uþení
této formy práce využíváme ve fázi procviþování uþiva a
opakování uþiva
ve fázi vyvozování uþiva se uþíme využívat
kooperativního uþení
v hodinách matematiky se snažíme pravidla vytváĜet,
kontrolovat a postupnČ dotváĜet vzhledem k situaci ve
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x

KOMPETENCE PRACOVNÍ

x
x
x
x
x

tĜídČ
žáci reprezentují školu v matematických soutČžích
(Klokan)
žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy
bezpeþnosti
žáci seznamováni s bezpeþnostními pravidly vyplývajícími
ze situace, tato pravidla jsou prĤbČžnČ kontrolována
žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných
nebezpeþí
škola se snaží žáky postupnČ vést k sebehodnocení své
práce
snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící
aktivitu

PrĤĜezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání – rozvíjení pozornosti a soustĜedČní pĜi získávání poznatkĤ z nového uþiva a pĜi jeho procviþování,
rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovednosti zapamatování (Geometrie – hmat a zrak: geometrické tvary a tČlesa, Aritmetika –
dovednost zapamatování, pozornost a soustĜedČní: obor pamČtného i písemného sþítání, odþítání, násobení a dČlení, þíselné Ĝady,
Ĝešení problémĤ - slovní úlohy
Seberegulace a sebeorganizace – u všech typĤ pĜíkladĤ využití sebekontroly pomocí zkoušky, u slovních úloh zkontrolování si
postupu Ĝešení
Psychohygiena – vyhledávání pomoci pĜi Ĝešení potíží (práce s pomocnými kartami a tabulkami: vzorce, tabulka násobkĤ apod.),
relaxaþní hry
Kreativita – rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady pĜi Ĝešení slovních úloh, tvoĜení vlastních slovních úloh, zajímavých pĜíkladĤ,
hlavolamĤ
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Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – péþe o dobré vztahy v kolektivu, cviþení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, pĜi práci skupin a dvojic:
rozvíjení schopnosti pracovat s rĤznými žáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc pĜi Ĝešení úloh
Komunikace – rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s uþitelem pĜi Ĝešení matematických cviþení
Kooperace a kompetice – rozvíjení schopnosti pracovat ve skupinČ: koordinace práce, spoleþné Ĝešení problému, respektovat
vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; pĜi soutČžích se uþit etické zvládání situací – nepodvádČt, zvládat neúspČch,
nepovyšovat se
Morální rozvoj
ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti – zvládání úkolĤ vyplývajících z uþiva, cviþení dovednosti Ĝešit vzniklé problémy –
rĤzná Ĝešení, pomoc druhých; dokázat v uþivu navázat na uþivo již osvojené, umČt si stát za svým rozhodnutím
Hodnoty, postoje, praktická etika – pĜi práci si uvČdomovat svoji zodpovČdnost, hlavnČ pĜi práci skupin; spoléhat se na sebe i na
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBýANA
Obþanská spoleþnost a škola – cviþení sdČlit otevĜenČ svĤj názor pĜi Ĝešení úloh, sdČlovat svĤj názor, respektovat názor (nápad)
nČkoho jiného, aktivní zapojení do Ĝešení daných úkolĤ
Obþan, obþanská spoleþnost a stát – odpovČdný pĜístup k pĜípravČ na hodinu (práva a povinnosti)
Principy demokracie jako formy vlády a zpĤsobu rozhodování – využití prvkĤ demokracie i v hodinách matematiky – Ĝád,
norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svČt nás zajímá –využití vlastních zkušeností, poznatkĤ získaných pĜi prvouce (Aritmetika – práce s velkými þísly:
porovnávání þísel oznaþujících rozlohu svČtadílĤ a oceánĤ, využití tabulek a grafĤ; Geometrie – úseþky oznaþující délku Ĝíþních
tokĤ a jejich porovnávání, práce s grafy a tabulkami, pĜevody délkových jednotek)
Objevujeme Evropu a svČt – tvoĜení a Ĝešení slovních úloh, tabulek a grafĤ, zajímavých cviþení s tématikou Evropy (práce s þísly
oznaþujícími rozlohu, poþet obyvatel evropských státĤ, práce s þísly oznaþujícími nadmoĜské výšky hor, délky Ĝek, plochy oceánĤ a
moĜí, pĜíklady s þísly vyjadĜujícími vzdálenosti rĤzných mČst, využití tabulek a grafĤ)
Jsme Evropané – znalost cizích mČn, zejména euro (event. zaĜadit pĜíklady na pĜevody mČn, zejména euro)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference – respektování spolužákĤ jiných etnik ( ve všech hodinách )
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Lidské vztahy – rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v tĜídním kolektivu, na spoleþné práci se podílí všichni bez rozdílu
pohlaví, barvy pleti a pĜíslušnosti k národu, tolerance všech žákĤ, uplatĖování principu slušného chování
Multikulturalita – vzájemné obohacování se ve tĜídČ – naslouchání druhým
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života – voda – využití pĜi slovních úlohách o spotĜebČ vody v domácnosti, spojitost s ochranou vody a jejím
šetĜení, v geometrii pĜevod jednotek objemu; energie – elektrická energie a její hodnota,šetĜení el. energie (slovní úlohy o
domácnosti,práce s grafy a tabulkami )
Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí – odpady a hospodaĜení s odpady – druhotné suroviny: slovní úlohy související
se sbČrem papíru, množství nasbíraných kg ve tĜídČ, škole, mČstČ, porovnávání nasbíraného množství – tabulky, grafy, diagramy, v
geometrii pĜevody jednotek hmotnosti

OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Matematika
1. období – 1. – 3. roþník
ýíslo a poþetní operace

Výstup z RVP
žák

¾ používá pĜirozená
þísla k modelování
reálných situací,
poþítá pĜedmČty v
daném souboru,
vytváĜí soubory
s daným poþtem
prvkĤ

Školní výstup
žák
-

-

-

-
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Uþivo

odĜíká þísla od 1 do Numerace 0 až 20
10 vzestupnČ i
sestupnČ
postupnČ Ĝadu þísel
rozšiĜuje o další
probíraná þísla od
11 do 20
spoþítá prvky
v daném
konkrétním souboru
do 20-ti (vþetnČ)
vytváĜí konkrétní
soubor – s pomocí
korálkĤ, knoflíkĤ,
kuliþek s daným
poþtem prvku do
20-ti (vþetnČ)
v oboru 0 – 20
pĜiĜazuje k souboru
prvkĤ þíslem jejich
117

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

1. roþník

ýJS – hraþky, školní potĜeby,
- dopravní prostĜedky
- ovoce, zelenina
- moje rodina
- roþní období
- tradiþní svátky
- pravidla her
- v obchodČ, nakupování
VV, Pþ – ovoce, zelenina
OSV, EVO, VDO,

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

-
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Uþivo

poþet v souboru a
k danému þíslu
vytváĜí soubor
prvkĤ s poþtem
prvkĤ vyjadĜujícím
dané þíslo
spoþítá prvky
Numerace 20 – 100
v daném
konkrétním souboru
do 100 (vþetnČ)
vytváĜí konkrétní
soubory (na
poþítadle, ve
þtvercové síti,
s penČzi) s daným
poþtem prvkĤ do
100
odĜíká þíselné Ĝady
od 0 do 100
vzestupnČ a
postupnČ i
sestupnČ po
desítkách
odĜíká þíselné Ĝady
od 0 do 100
vzestupnČ a
postupnČ i
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

ýJS –nakupování,
- hospodaĜe ní s penČzi
2. roþník
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Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

-
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Uþivo

sestupnČ po
jednotkách
v oboru 0 – 100
pĜiĜazuje k souboru
prvkĤ þíslem jejich
poþet v souboru a
k danému þíslu
vytváĜí soubor
prvkĤ s poþtem
prvkĤ vyjadĜujícím
dané þíslo
spoþítá prvky
Numerace do 1 000
v daném
konkrétním souboru
do 1 000 (vþetnČ)
vytváĜí konkrétní
soubory (ve
þtvercové síti,
s penČzi) s daným
poþtem prvkĤ do
1000
odĜíká þíselné Ĝady
od 0 do 1000
vzestupnČ a
postupnČ i
sestupnČ po
stovkách
119

Poznámky

3. roþník
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

-
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Uþivo

Poznámky

vzestupnČ a
postupnČ i
sestupnČ odĜíká
þíselné Ĝady od 0
do 1 000 po
desítkách, þást
Ĝady
vzestupnČ a
postupnČ i
sestupnČ odĜíká
þíselné Ĝady od 0
do 1 000 po
jednotkách, þást
Ĝady
v oboru 0 – 1000
pĜiĜazuje k souboru
prvkĤ þíslem jejich
poþet v souboru a
k danému þíslu
vytváĜí soubor
prvkĤ s poþtem
prvkĤ vyjadĜujícím
dané þíslo
(napĜíklad pomocí
modelĤ penČz)
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
¾ þte, zapisuje a
porovnává pĜirozená
þísla do 1 000, užívá
a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

Školní výstup
-

-

-
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þte a správnČ
zapíše pĜirozená
þísl od 0 do 20
pozná vČtší a
menší poþet prvkĤ
ve dvou souborech
lišících se poþtem
prvkĤ v souboru
velkým rozdílem
seznámí se se
znaky rovnosti a
nerovnosti (=, <, >)
pomocí znakĤ
rovnosti a
nerovnosti (=, <, >)
porovnává þísla a
soubory prvkĤ
s poþtem prvkĤ od
0 do 20
þte pĜirozená þísla
od 0 do 100 po
desítkách
þte pĜirozená þísla
od 0 do 100 po
jednotkách
zapíše pĜirozená
þísla od 0 do 100

Uþivo

Poznámky

Obor pĜirozených þísel 0
- 20

1. roþník

Obor pĜirozených þísel 0
– 100

2. roþník

121

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Psaní – zásady správného
sezení pĜi psaní,
peþlivost
TV – uvolĖovací cviky
ýJS – porovnávání rĤzných
údajĤ z rĤzných oblastí
života

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

-
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Uþivo

po desítkách
zapíše pĜirozená
þísla od 0 do 100
po jednotkách
pomocí znakĤ
rovnosti a
nerovnosti (=, <, >)
porovnává þísla a
soubory prvkĤ
s poþtem prvkĤ od
0 do 100 – nejprve
po desítkách,
postupnČ po
jednotkách
Obor pĜirozených þísel 0
þte pĜirozená þísla
– 1000
od 0 do 1000
postupnČ po
desítkách, stovkách
a jednotkách
zapíše pĜirozená
þísla od 0 do 1000
postupnČ po
stovkách, desítkách
a jednotkách
pomocí znakĤ
rovnosti a
nerovnosti (=, <, >)
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Poznámky

3. roþník

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

ZnázornČní a
porovnávání pĜirozených
þísel v oboru 0 - 20

1. roþník

ZnázornČní a
porovnávání pĜirozených
þísel v oboru 0 - 100

2. roþník

ZnázornČní a
porovnávání pĜirozených
þísel v oboru 0 – 1 000

3. roþník

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

porovnává þísla a
soubory prvkĤ
s poþtem prvkĤ od
0 do 1000 – nejprve
po stovkách,
postupnČ po
desítkách a
jednotkách
¾ užívá lineární
uspoĜádání; zobrazí
þíslo na þíselné ose

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

najde þíslo od 0 do
20-ti na þíselné ose
a
znázorní þíslo od 0
do 20-ti na þíselné
ose
najde þíslo od 0 do
100 na þíselné ose
– nejprve po
desítkách,
postupnČ v celém
oboru
znázorní þíslo od 0
do 100 na þíselné
ose – nejprve po
desítkách,
postupnČ v celém
oboru
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Psaní – grafická úroveĖ
práce, peþlivost
ýJS – þasová posloupnost
TV – Ĝady (1., 2., 3.,…)

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

najde þíslo od 0 do
1000 na þíselné
ose – nejprve po
stovkách, postupnČ
po desítkách a
jednotkách
- znázorní þíslo od 0
do 100 na þíselné
ose – nejprve po
stovkách, postupnČ
po desítkách a
jednotkách
Souþet a rozdíl
Sþítání a odþítání od 0
- seznámí se s
pojmem sþítání, pro do 20
sþítání používá
znaménko +
- seznámí se s
pojmem odþítání,
pro odþítání
používá znaménka
–
- sþítá odþítá
v oboru 0 – 10,
pĜíklady na sþítání i
odþítání znázorĖuje
(napĜíklad pomocí

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

-

¾ provádí zpamČti
jednoduché poþetní
operace

ZŠ Pardubice – Studánka
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1. roþník

VV, Pý – znázorĖování,
modelování, výtvarné
vyjádĜení pĜíkladu

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

plných a prázdných
koleþek)
k znázornČní
sþítání a odþítání
v daném oboru
vytvoĜí pĜíklad
sþítá a odþítá
v oboru 11 – 20
pĜíklady na sþítání
a odþítání v oboru
11 – 20 znázorní
k znázornČní
sþítání a odþítání
v daném oboru
vytvoĜí pĜíklad
Ĝeší pĜíklady typu 3
a kolik je 8
rozkládá þísla
pomocí znázornČní
znázorní pĜíklad na
sþítání a odþítání
v oboru 0 – 20
s pĜechodem pĜes
desítku
k znázornČní
sþítání a odþítání
v daném oboru

Uþivo

Poznámky

Sþítání a odþítání od 0
do 20 bez pĜechodu pĜes
desítku

Rozklad þísla

Sþítání a odþítání
v oboru 0 – 20
s pĜechodem pĜes
desítku
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2. roþník

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

vytvoĜí pĜíklad
sþítá s pomocí
rozkladu (napĜíklad
7 + 5 = 7 + 3 + 2)
odþítá s pomocí
rozkladu (napĜíklad
12 – 5 = 12 – 2 – 3)
sþítá a odþítá celé
desítky do 100
sþítá a odþítá
desítky a jednotky
bez pĜechodu pĜes
desítku do 100
sþítá a odþítá
desítky jednotky
s pĜechodem pĜed
desítku do 100
sþítá a odþítá celé
stovky do 1 000
sþítá a odþítá
stovky a desítky do
1 000
sþítá a odþítá
stovky, desítky a
jednotky
s pĜechodem
stovky desítky do

Uþivo

Poznámky

Sþítání a odþítání
v oboru 0 – 100

2. roþník

Sþítání a odþítání
v oboru 0 – 1000

3. roþník
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Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

1000
Souþin a podíl
- znázorní násobení
Násobení do 100 – malá
jako opakované
násobilka
sþítání daného
þísla
- pomocí
opakovaného
sþítání vyvodí Ĝadu
násobkĤ daného
þísla
- zpamČti vyjmenuje
Ĝadu násobkĤ
daného þísla
- k znázornČní
vytvoĜí pĜíklad na
násobení a naopak
- pamČtnČ poþítá
pĜíklady na
násobení dané
násobilky
- znázorní dČlení
DČlení do 100
jako dČlení celku na
þásti
- pomocí vazeb dané
násobilky vyvodí
vazby na dČlení
ZŠ Pardubice – Studánka
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

Násobilky 2,3,4,5 –
2. roþník
Násobilky
6,7,8,9,10 – 3.
roþník

VV, Pý – znázorĖování,
modelování, výtvarné
vyjádĜení pĜíkladu

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

dané násobilky
ke znázornČní
vytvoĜí pĜíklad na
dČlení a naopak
pamČtnČ poþítá
pĜíklady na dČlení
dané násobilky
vnímá vazbu mezi
pĜíklady na
násobení a dČlení
Ĝeší pĜíklady typu 8
krát kolik je 32
násobí mimo obor
malé násobilky
s pomocí rozkladu
prvního þinitele na
stovky, desítky a
jednotky, rozložené
þíslo postupnČ
vynásobí a souþiny
seþte
dČlí mimo obor
malé násobilky
s pomocí rozkladu
dČlence, rozložené
þíslo postupnČ
vydČlí a podíly

Uþivo

Násobení mimo obor
malé násobilky

Poznámky

3.. roþník

DČlení mimo obor malé
násobilky
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Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

¾ s pĜirozenými þísly
Ĝeší a tvoĜí úlohy, ve
kterých aplikuje a
modeluje osvojené
poþetní operace

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

seþte
vyhledá na þíselné
ose nejbližší nižší
násobek k danému
dČliteli
urþí rozdíl mezi
dČlencem a
nejbližším nižším
násobkem jako
zbytek
používá násobení
jako zkoušku
pĜíkladu na dČlení
Ĝeší úlohy, ve
kterých aplikuje
osvojené poþetní
operace v rámci
probíraného uþiva
v daném þíselném
oboru
dle svých možností
tvoĜí úlohy, ve
kterých aplikuje
osvojené poþetní
operace v rámci

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

DČlení se zbytkem

ěešení slovních úloh
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Úlohy o více þi
ménČ od 1.
roþníku, úlohy n
krát více þi
ménČ od 2.
roþníku

Využití slovních úloh na
pĜíkladech z praxe – ýJS,
EGS, EVO, VDO
Psaní – zápis slovní úlohy
VV, Pý – znázornČní slovní
úlohy

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

¾ využívá pĜi
pamČtném poþítání
komutativnosti a
asociativnosti sþítání
a násobení

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

probíraného uþiva
v daném þíselném
oboru
rozumí pojmu o
více, o ménČ
rozumí pojmu n krát
více, n krát ménČ
oznaþí ve slovní
úloze dĤležité údaje
zapíše zápis slovní
úlohy
vytvoĜí a vypoþítá
pĜíklad
zapíše odpovČć
aplikuje získané
dovednosti na
Ĝešení
jednoduchých úloh
z praxe
využívá pĜi sþítání
možnost zámČny
sþítancĤ tam, kde
je to výhodné
v daném oboru
þísel
využívá možnost

Komutativnost a
asociativnost sþítání a
násobení
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ýJS, EVO, EGS, VDO – úlohy
Výstupy z 2.
z praxe, nejrychlejší Ĝešení
období 1. stupnČ
RVP, který však
škola plní již v 1.
období svého ŠVP
Sþítání – od 1.
roþníku
Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

-

¾ provádí písemné
poþetní operace
v oboru pĜirozených
ZŠ Pardubice – Studánka

-

zámČny þinitelĤ
tam, kde je to
výhodné
v pĜíkladech s více
sþítanci sþítá
v takovém poĜadí,
které je
nejvýhodnČjší
v pĜíkladech s více
þiniteli násobí
v takovém poĜadí,
které je
nejvýhodnČjší
ví, že násobení a
dČlení má pĜednost
pĜed sþítáním
odþítáním a toto
pravidlo používá pĜi
výpoþtu pĜíkladĤ
seznámí se
pravidlem
používání závorek
zapíše pod sebe
dvojciferná þísla
tak, aby byly
odpovídající Ĝády

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
Násobení – od 2.
roþníku

Práce se závorkami

Od 2. roþníku

Písemné sþítání
dvojciferných
trojciferných þísel

Od 3. roþníku
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Psaní – peþlivost pĜi zápisu
ěešení úloh z praxe – PRV,
prĤĜezová témata

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
þísel

Školní výstup

-

-

-

¾ zaokrouhluje
pĜirozená þísla,
provádí odhady a

ZŠ Pardubice – Studánka

-

pod sebou
pĜi sþítání pod
sebou využívá
pravidlo poþítání
pĜes desítku
provádí kontrolu
pomocí zámČny
sþítancĤ
získané znalosti
aplikuje na další
þíselné obory
pĜi odþítání þísel
zapsaných pod
sebou aplikuje
dovednost
z pĜíkladĤ „a kolik
chybí do“
provádí kontrolu
pomocí sþítání
získané dovednosti
aplikuje na další
þíselné obory

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

Písemné odþítání
dvojciferných a
trojciferných þísel

zaokrouhlování
seznámí se
s aplikuje pravidlo o
zaokrouhlování
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Od 2. roþníku

Odhad výsledkĤ pĜi Ĝešení
problémových úloh z praxe,
ýJS – význam
zaokrouhlování a odhadĤ

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
kontroluje výsledky
poþetních operací
v oboru pĜirozených
þísel

Školní výstup
-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

v oboru 0 – 100
zaokrouhluje dané
þíslo na desítky
v oboru 0 – 1000
zaokrouhluje dané
þíslo na stovky)
v oboru 0 – 1000
zaokrouhluje dané
þíslo na 1000
provádí odhady
poþetních operací
v oboru pĜirozených
þísel 0 – 1000
kontroluje
správnost výpoþtu
– provádí zkoušku
pĜi sþítání zámČnou
sþítancĤ, pĜi
násobení zámČnou
þinitelĤ, pĜi odþítání
sþítáním a pĜi
dČlení násobením

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

Od 3. roþníku

v bČžném životČ
OSV – rozvíjení schopnosti
kontroly a hodnocení vlastní
práce

Od 1. roþníku
Od 2. roþníku
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Školní vzdČlávací program

Závislosti, vztahy a práce s daty

Výstup z RVP
žák

¾ orientuje se v þase,
provádí jednoduché
pĜevody jednotek
þasu

Školní výstup
Žák
-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

ýas, mČĜení þasu,
používá základní
jednotky þasu, pĜevody
þasové pojmy –
jednotek þasu
vþera, dnes, zítra,
dopoledne,..
vyjmenuje jednotky
þasu den, hodina,
minuta, sekunda
na ruþiþkových
hodinách urþuje
celé hodiny
na ruþiþkových
hodinách urþuje
þtvrt, pĤl a tĜí þtvrtČ
hodiny
na ruþiþkových
hodinách urþí
jakýkoliv þas
seznámí se se
vzájemnými ¨vztahy
mezi jednotkami
þasu
pĜevádí jednotky
þasu
používá jednotky
134

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

1. roþník

ýJS – þíselné Ĝady
dnĤ,mČsícĤ,let
- námČty pro
slov.úlohy

2. roþník

3. roþník

od 1. roþníku
Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

¾ popisuje jednoduché
závislosti
z praktického života

¾ doplĖuje tabulky,
schémata,
posloupnosti þísel

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

þasu v praxi
sestaví
jednoduchou
tabulku, do které
zapisuje výsledky
hry, sportovních
utkání, výkony
v tČlesné výchovČ
sestaví
jednoduchou
tabulku pĜímé
úmČrnosti (1
þokoláda 10Kþ, 2
þokolády 20Kþ,..) a
pomocí tabulky
vytvoĜí bodový graf
orientuje se
v jednoduchém
bodovém anebo
sloupcovém
diagramu

Uþivo

Poznámky

Závislosti

3.roþník

Tabulky, grafy

3. roþník
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

ýJS – Ĝešení praktických
problémových úloh
TV – tvorba tabulek
sportovních výsledkĤ
Tabulky, grafy s tématy
z okruhĤ prĤĜezových témat

Školní vzdČlávací program

Geometrie v rovinČ a v prostoru

Výstup z RVP
žák

¾ rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše
základní rovinné
útvary a jednoduchá
tČlesa; nachází
v realitČ jejich
reprezentaci

Školní výstup
Žák
-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

rozeznává
geometrické útvary
v rovinČ – þtverec,
obdélník,
trojúhelník, kruh
nachází v realitČ
reprezentaci
rovinných útvarĤ
vybarví základní
rovinné útvary
podle kritérií
roztĜídí základní
rovinné útvary
podle kritérií
rozeznává tČlesa –
krychli, kvádr, válec
a nalézá v realitČ
jejich reprezentaci
seznámí se
s pravidly rýsování
vymodeluje bod
narýsuje bod a
oznaþí jej velkým

Uþivo

Základní rovinné útvary

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

1. roþník

VV, Pý – modelování
v prostoru, vymalování
rovinných útvarĤ
- práce se stavebnicemi,
špejlemi, modelínou
ýJS – nacházení v realitČ
reprezentace rovinných a
prostorových útvarĤ
Psaní, VV – pravidla rýsování,
správnost a peþlivost popisu
a rýsování
VV – práce ve þtvercové síti

Základní tČlesa

Základy rýsování

2. roþník

Bod

136

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

tiskacím písmenem
kreslí kĜivé a rovné
þáry
vymodeluje pĜímku
narýsuje pĜímku a
oznaþí ji malým
psacím písmenem
narýsuje bod ležící
na pĜímce a bod,
který na pĜímce
neleží
vymodeluje úseþku
narýsuje úseþku
jako þást pĜímky
nebo pomocí
krajních bodĤ
vymodeluje tČleso –
napĜíklad krychli
nebo kvádr
narýsuje a popíše
polopĜímku a
popíše, jak urþit
polopĜímku
opaþnou
na pĜíkladech
vysvČtlí, které jsou
polopĜímky opaþné

Uþivo

Poznámky

Lomená þára, pĜímka

Úseþka

TČlesa
PolopĜímka
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3. roþník

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

narýsuje
polopĜímky opaþné
rozliší vzájemnou
polohu dvou pĜímek
– rovnobČžky,
rĤznobČžky,
kolmice
narýsuje
rĤznobČžky a urþí
jejich prĤseþík
pomocí
þtvereþkovaného
papíru narýsuje
rovnobČžky a
kolmice
vyjmenuje základní
znaky trojúhelníky,
þtverce a obdélníka
popíše vrcholy a
strany trojúhelníka,
þtverce a obdélníka
narýsuje trojúhelník
ze tĜí zadaných
stran, na
þtvereþkovaný
papír narýsuje
þtverec a obdélník

Uþivo

Poznámky

Vzájemná poloha dvou
pĜímek – rovnobČžky,
rĤznobČžky, kolmice

Trojúhelník, þtverec.,
obdélník, kružnice
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

¾ porovnává velikost
útvarĤ, mČĜí a
odhaduje délku
úseþky

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

pojmenuje
sousední a
protilehlé strany
obdélníka a
þtverce
narýsuje kružnici ze
zadaného stĜedu a
polomČru
seznámí se se
základní jednotkou
délky (metr),
hmotnost
(kilogram), objemu
(litr)
vyjmenuje další
jednotky délky,
hmotnosti, objemu
seznámí se se
vzájemnými vztahy
mezi jednotkami
délky, hmotnosti,
objemu
pĜevádí jednotky
délky s užitím
mČnitele 10, 100,
1000

Jednotky délky,
hmotnosti a objemu

1. roþník

2. roþník
3. roþník
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

ýJS – využívání mČĜení pĜi
Ĝešení úloh z praxe
- mČĜení délek a
ostatních veliþin
v rĤzných povoláních,
Ĝemeslech
- historické jednotky –
palec, stopa, …
Pý, VV – mČĜení pĜi tvorbČ
výrobkĤ
EGS – mezinárodní soustava
jednotek

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

používá jednotky
délky, hmotnosti a
objemu pĜi
praktických
þinnostech
odhaduje délku
úseþky na
decimetry a na
centimetry
mČĜí délku úseþky
s pĜesností na
centimetry
sestrojí úseþku
dané délky
s pĜesností na
centimetry
mČĜí délku úseþky
s pĜesností na
milimetry
narýsuje úseþku
dané délky
s pĜesností na
milimetry
provádí odhad
délky vzdálenosti

Uþivo

Délka úseþky

Poznámky

2. roþník

3.roþník
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Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
¾ rozezná a modeluje
jednoduché
soumČrné útvary
v rovinČ

Školní výstup
-

ZŠ Pardubice – Studánka

pomocí proužku
papíru urþí stĜed
úseþky
nalezne stĜed
úseþky pomocím
pravítka - mČĜením
za pomocí
þtvereþkovaného
papíru dokreslí
obrázek podle osy
soumČrnosti

Uþivo
StĜed úseþky
Osová soumČrnost
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
3. roþník

VV, Pý – tvorba a kresba
soumČrných útvarĤ,, práce
s þtvercovou sítí

Školní vzdČlávací program

VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Matematika
4. období – 4. – 5. roþník
ýíslo a poþetní operace

Výstup z RVP
žák

¾ využívá pĜi
pamČtném i
písemném poþítání
komutativnost a
asociativnost sþítání
a násobení

Školní výstup
Žák
-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

pamČtnČ sþítá a
odþítá pĜirozená
þísla z oboru
pĜirozených þísel 0
– 1 000 000, které
mají nejvýše 3
þíslice rĤzné od
nuly (napĜíklad
500 300 – 200 190)
pamČtnČ násobí a
dČlí þísla z daného
oboru
jednociferným
þíslem pomocí
rozkladu
pĜí sþítání a
násobení v daném
oboru užívá
komutativnost tam,
kde je to výhodné

Uþivo

PamČtné poþetní
operace v oboru
pĜirozených þísel 0 1 000 000
Využití komutativnosti a
asociativnosti pĜi
poþítání v oboru
pĜirozených þísel 0 - ,
1 000 000
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

4. roþník

Úlohy z praxe – EVO, EGS,
VDO, MV, ýJS

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

pĜi vČtším poþtu
sþítancĤ pĜi sþítání
a vČtším poþti
þinitelĤ pĜi
násobení využívá
asociativnost tak,
aby Ĝešení bylo co
nejrychlejší a
nejvýhodnČjší
Ĝeší úlohy se
závorkami, zná
poĜadí, v jakém
používat jednotlivé
matematické
operace a tuto
znalost pĜi Ĝešení
správnČ používá
všechny
matematické
dovednosti získané
ve 4. roþníku
aplikuje v oboru
pĜirozených þísel
do miliónu a pĜes
milión

Uþivo

PamČtné poþetní
operace v oboru
pĜirozených þísel do
miliónu a pĜes milión
Využití komutativnosti a
asociativnosti pĜi
poþítání v oboru
pĜirozených þísel do
miliónu a pĜes milión
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Poznámky

5. roþník

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
¾ provádí písemné
poþetní operace
v oboru pĜirozených
þísel

Školní výstup
-

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

v oboru pĜirozených
þísel 0 – 1 000 000
písemnČ sþítá 2 i
více sþítancĤ
v oboru pĜirozených
þísel 0 – 1 000 000
písemnČ odþítá
v oboru pĜirozených
þísel 0 – 1 000 000
písemnČ násobí
jedno a
dvojciferným
þinitelem
v oboru pĜirozených
þísel 0 – 1 000 000
písemnČ dČlí
jednociferným
dČlitelem
pĜi písemných
poþetních
operacích v daném
oboru využívá
komutativnost a
asociativnost
všechny
matematické
dovednosti získané

Uþivo
Písemné poþetní
operace v oboru
pĜirozených þísel 0 –
1 000 000
Algoritmy používané pĜi
písemných poþetních
operacích v oboru
pĜirozených þísel

Písemné poþetní
operace v oboru
pĜirozených þísel do
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
4. roþník

Psaní – peþlivost a úprava pĜi
zápisu pĜíkladu

5. roþník

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

¾ zaokrouhluje
pĜirozená þísla,
provádí odhady a
kontroluje výsledky
poþetních operací
v oboru pĜirozených
þísel

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

ve 4. roþníku
aplikuje v oboru
pĜirozených þísel
do miliónu a pĜes
milión
písemnČ násobí
trojciferným
þinitelem
písemnČ dČlí
dvojciferným
dČlitelem

miliónu a pĜes milión
Algoritmy používané pĜi
písemných poþetních
operacích v oboru
pĜirozených þísel –
algoritmus dČlení
dvojciferným dČlitelem

zapíše þíslo
z oboru
pĜirozených þísel
0 - 1 000 000
v desítkové
soustavČ
poþítá do 1 000 000
po statisících,
desetitisících,
þte, píše a zobrazí
þísla z daného
intervalu na þíselné
ose
porovnává þísla
z daného intervalu

Zápis pĜirozeného þísla
v desítkové soustavČ

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

4. roþník

Úlohy z praxe – EVO, EGS,
VDO, MV, ýJS
VV – þíselné osy
OSV – kontrola správnosti
práce, rozvoj sebehodnocení

Zobrazení pĜirozeného
þísla na þíselné ose
Porovnávání pĜirozených
þísel
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

pomocí znakĤ
rovnosti a
nerovnosti (=, >, <)
zaokrouhluje þísla
z daného intervalu
na statisíce,
desetitisíce, tisíce,
stovky, desítky
na þíselné ose
vyznaþí interval
patĜící k danému
zaokrouhlenému
þíslu
rozkládá þíslo
v desítkové
soustavČ
pĜedem odhaduje
výsledek zadaného
pĜíkladu
kontroluje
správnost výpoþtu
– pĜi sþítání a
násobení zámČnou
sþítancĤ þi þinitelĤ,
pĜi odþítání pomocí
souþtu, pĜi dČlení
pomocí násobení

Uþivo

Poznámky

Zaokrouhlování
pĜirozených þísel

Rozklad ¨þísla
v desítkové soustavČ

Zkouška u pĜíkladu
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Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

¾ Ĝeší a tvoĜí úlohy, ve
kterých aplikuje
osvojené poþetní
operace v celém
oboru pĜirozených
þísel

Školní výstup

Poznámky

-

všechny
matematické
dovednosti získané
ve 4. roþníku
aplikuje v oboru
pĜirozených þísel
do miliónu a pĜes
milión

5.roþník

-

Ĝeší slovní úlohy
Slovní úlohy
v oboru pĜirozených O n- více, ménČ,
þísel 0 – 1 000 000 n- krát více, ménČ
vedoucí
k porovnávání
þísel, provádČní
poþetních úkonĤ
s þísly
Ĝeší slovní úlohy na
vztahy o n- více þi
ménČ
Ĝeší slovní úlohy na
vztahy n- krát více
þi ménČ
Ĝeší slovní úlohy,
kde musí použít 2 –
3 poþetní úkony
Ĝeší slovní úlohy

4. roþník

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

147

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

OSV – rozvoj tvoĜivosti
kreativity
Úlohy z praxe – EVO, EGS,
VDO, MV, ýJS

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

s využitím závorek
všechny
matematické
dovednosti získané
ve 4. roþníku
aplikuje v oboru
pĜirozených þísel
do miliónu a pĜes
milión

Poznámky

5. roþník

148

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Závislosti, vztahy a práce s daty

Výstup z RVP
žák
¾ vyhledává, sbírá a
tĜídí data
¾ þte a sestavuje
jednoduché tabulky a
diagramy

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

vyhledává, sbírá a
Tabulky, grafy, diagramy
tĜídí data
k zadaným
tématĤm
z takto vyhledaných
dat sestavuje
tabulky
na základČ
sestavených
tabulek tvoĜí
jednoduché bodové
þi sloupcové
diagramy
u jednoduchých
tabulek pĜímé
úmČrnosti zjišĢuje
závislost
promČnných
na základČ
vlastních
zkušeností
s tvorboĤ þte jiné
grafické záznamy
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

4.a 5. roþník
-

výstupy
budou
plnČny
rovnČž
v hodinách
pĜedmČtu
ýJS a
v hodinách
informatiky,
kdy budou
žáci
pracovat
s tabulkami,
grafy,
diagramy
v souvislosti
s probíraným
uþivem

Údaje z oblastí: EVO, VDO,
EGS, ýJS
Informatika

Školní vzdČlávací program

Geometrie v rovinČ a v prostoru

Výstup z RVP
žák

¾ narýsuje a znázorní
základní rovinné
útvary (þtverec,
obdélník, trojúhelník
a kružnici); užívá
jednoduché
konstrukce

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

vymodeluje
napĜíklad pomocí
špejlí a modelíny
trojúhelník, þtverec,
obdélník
popíše správnČ
vrcholy a strany
trojúhelníku,
þtverce a obdélníku
narýsuje ve
þtvercové síti
þtverec a obdélník
narýsuje s pomocí
kružítka trojúhelník,
jestliže má zadané
délky jeho stan
narýsuje kružnici
s daným stĜedem a
polomČrem
narýsuje obdélník a
þtverec pomocí
pravítka s ryskou a
kružítka jestliže má
zadané délky jejich

Uþivo

Rovinné útvary: þtverec,
obdélník, trojúhelník,
kružnice

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

4. roþník

VV, Pý – modelování
v prostoru, vymalování
rovinných útvarĤ
- práce se stavebnicemi,
špejlemi, modelínou
ýJS
– nacházení v realitČ
reprezentace rovinných a
prostorových útvarĤ
Psaní, VV – pravidla rýsování,
správnost a peþlivost popisu
a rýsování
VV – práce ve þtvercové síti

5. roþník
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

¾ sþítá a odþítá
graficky úseþky; urþí
délku lomené þáry,
obvod
mnohoúhelníku
seþtením délek jeho
stran

¾ sestrojí rovnobČžky a
kolmice

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

stran
narýsuje pravoúhlý,
rovnoramenný a
rovnostranný
trojúhelník
sþítá a odþítá
graficky úseþky
urþí obvod
trojúhelníku,
þtverce, obdélníku
pomocí grafického
souþtu
urþí obvod
trojúhelníka,
þtverce, obdélník
souþtem jeho stran

Grafický souþet rozdíl
úseþek

urþuje vzájemnou
Vzájemná poloha dvou
polohu dvou pĜímek pĜímek, rovnobČžky
v rovinČ –
rĤznobČžky, kolmice
rovnobČžky,
rĤznobČžky,
kolmice
u rĤznobČžek urþí
prĤseþík
151

4. roþník

4.roþník

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

-

-

¾ urþí obsah obrazce
pomocí þtvercové
sítČ a užívá základní
jednotky obsahu

ZŠ Pardubice – Studánka

-

Uþivo

pomocí dvou
trojúhelníkĤ
narýsuje pĜímku
rovnobČžnou
s danou pĜímkou
pomocí trojúhelníku
s ryskou narýsuje
kolmici k dané
pĜímce
pomocí dvou
trojúhelníkĤ
narýsuje pĜímku
rovnobČžnou
s danou pĜímkou
procházející daným
bodem
pomocí trojúhelníku
s ryskou narýsuje
kolmici k dané
pĜímce procházející
daným bodem
urþí obsah
rovinného obrazce
– þtverce,
obdélníka pomocí
þtvercové sítČ

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

5. roþník

Obsah a obvod þtverce
a obdélníka
Vzorec pro výpoþet
þtverce a obdélníka
Jednotky obsahu a jejich
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4.roþník

ýJS
– využívání mČĜení a výpoþtĤ
pĜi Ĝešení úloh z praxe
- výpoþet obsahĤ
povrchĤ v rĤzných

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

vyjmenuje základní
jednotky obsahu –
m2,, dm2,, cm2,,
mm2
seznámí se se
vzájemnými vztahy
mezi jednotkami
obsahu
pĜevádí jednotky
obsahu s užitím
mČnitele 100
Ĝeší jednoduché
slovní úlohy na
výpoþty obsahĤ
þtvercĤ a obdélníkĤ
narýsuje a
vystĜihne ve
þtvercové síti síĢ
kvádru a krychle
urþí povrch kvádru
souþtem obsahĤ
stČn
vymodeluje kvádr a
krychli
vypoþítá obsah a
obvod obdélníka a
þtverce pomocí

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

povoláních, Ĝemeslech
- historické jednotky
Pý, VV – mČĜení pĜi tvorbČ
výrobkĤ, výpoþet spotĜeby
materiálu
EGS – mezinárodní soustava
jednotek

pĜevod
Krychle a kvádr
SíĢ krychle kvádru
Výpoþet povrchu krychle
a kvádru

5..roþník
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

¾ rozpozná a znázorní
ve þtvercové síti
jednoduché osovČ
soumČrné útvary a
urþí osu soumČrnosti
útvaru pĜekládáním

ZŠ Pardubice – Studánka

-

Uþivo

Poznámky

Útvary stĜedovČ
soumČrné – úseþka
Útvary osovČ soumČrné
– osa soumČrnosti

4. roþník

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

vzoreþku
seznámí se s
dalšími jednotkami
obsahu – km2, ha,
a, se vzájemnými
vztahy mezi všemi
jednotkami obsahu
a pĜevádí je
s mČnitelem 100
poþítá povrch
krychle kvádru
seþtením obsahĤ
jejich stČn
Ĝeší úlohy z praxe
na obvody a
obsahy rovinných
obrazcĤ a na
povrch krychle a
kvádru
urþí stĜed úseþky
pomocí kružítka
urþí osy
soumČrnosti
þtverce, obdélníka,
rovnoramenného
trojúhelníka a
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VV, Pý – tvorba a kresba
soumČrných útvarĤ,, práce
s þtvercovou sítí

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

papíru
-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

rovnostranného
trojúhelníka
pĜekládáním
rozpozná a
znázorní ve
þtvercové síti
jednoduché osovČ
soumČrné útvary
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Nestandardní aplikaþní úlohy a problémy

Výstup z RVP
Žák
x

Ĝeší jednoduché
praktické slovní
úlohy a problémy,
jejichž Ĝešení je do
znaþné míry
nezávislé na
obvyklých
postupech a
algoritmech školské
matematiky)

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
-

-

dle svých
schopností Ĝeší
zajímavé úlohy,
které jsou nad
rámec základních
požadavkĤ
dle svých
schopnosti se
úþastní soutČže
matematický
Klokan

Uþivo
Slovní úlohy
ýíselné Ĝady
Pyramidy
Magické þtverce
Obrázkové Ĝady
Úlohy na prostorovou
pĜedstavivost
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
Od 1. do 5. roþníku

PĜíklady z rĤzných oborĤ,
možnost využití prĤĜezových
témat
Informatika, ýJS

Školní vzdČlávací program

Zlomky a desetinná þísla – bude zaĜazeno pouze jako rozšiĜující uþivo

Výstup z RVP
Žák
x

užívá rĤzné
zpĤsoby
kvantitativního
vyjádĜení vztahu
celek - þást
(pĜirozeným þíslem,
zlomkem,
desetinným
þíslem,)

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

se seznámí s pojmy
polovina, þtvrtina ,
..celku
vyznaþí barevnČ
napĜíklad na kruhu
þi na obdélníku
rozdČleném na díly
daný zlomek
podle barevnČ
vyznaþené výseþe
kruhu zapíše
odpovídající zlomek
urþí þitatele a
jmenovatele zlomku
Ĝeší jednoduché
slovní úlohy na
urþení poloviny,
þtvrtina celku
sþítá a odþítá
zlomky se stejným
jmenovatelem
seznámí se s
pojmem desetinný
zlomek = zlomek se

Uþivo

Zlomek, þitatel,
jmenovatel, þást celku
vyjádĜená zlomkem

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
Výstupy z období
2. stupnČ RVP
4.roþník

Slovní úlohy s tématikou
z prĤĜezových témat, kde jsou
hodnoty zadané pomocí
zlomkĤ þi desetinných þísel.
ýJS – úlohy z praxe

5. roþník

Desetinná þísla Ĝádu
desetin a setin
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Výstup z RVP

Školní výstup

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

jmenovatelem 10,
100, 1 000
zapíše desetinný
zlomek desetinným
þíslem
þte správnČ
desetinné þíslo
Ĝádu desetin a setin
zapisuje správnČ
desetinné þíslo
Ĝádu desetina setin
zobrazí desetinné
þíslo Ĝádu desetin
a setin na þíselné
ose
zaokrouhluje
desetinné þíslo na
desetiny, na
jednotky
sþítá odþítá
desetinné þíslo
Ĝádu desetin a setin
násobí desetinné
þíslo Ĝádu desetin a
setin 10,100,1 000
Ĝeší jednoduché
slovní úlohy
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

ZŠ Pardubice – Studánka
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