
Predmet: Matematika 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti 

(ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie 

problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú 

širšie chápanie súvislostí a vzťahov).  

Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie 

matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v 

rovine a priestore.  

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii 

nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa 

tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí 

učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. 

Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne 

formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich 

formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie 

problémových úloh každodenného života.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a 

presuny v rámci ročníkov. 

 

Rozvíjajúce ciele 

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele: 

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde, 

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard, 

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni, 

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami, 

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich, 

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich, 

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde, 

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km). 

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života 

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti), 



 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, 

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie, 

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte), 

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 

 

Témy - 1.ročník 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 

Geometria a meranie 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Témy – 2.ročník 

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

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Geometria a meranie 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Témy – 3. ročník 

Násobenie a delenie v obore násobilky  

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Geometria a meranie 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Témy – 4. ročník 

Násobenie a delenie v obore násobilky  

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Geometria a meranie 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Prierezové témy  

Zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom kladieme dôraz na 

rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

 

Finančná gramotnosť 

Implementácia finančnej gramotnosti spočíva vo výchove žiakov k hospodárnemu 

zaobchádzaniu s pomôckami a pracovnými zošitmi MAT,  viesť žiakov k hodnotovej 

orientácii peňazí, uvedomovať si hodnotu práce a význam peňazí v spoločnosti, poznať 

hodnotu eurových mincí a bankoviek, uvedomovať si hodnotu zakúpeného tovaru (kupujeme 

a predávame), vedieť porovnávať ceny tovaru. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Matematika – 

primárne vzdelávanie str. 4-8 (1. ročník), str. 8-13 (2. ročník), str. 14-19 (3. ročník), str. 19-25 

(4. ročník). Disponibilnú hodinu v 2. ročníku využijeme na upevňovanie a systematizáciu 

základného učiva uvedeného v ŠVP bez rozšírenia učiva.  



Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu a to na: 

 precvičovanie matematických operácií 

 riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

 rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti 

 riešenie slovných úloh 

 rysovanie 

 

Metódy a formy práce 

Metódy vyučovacej hodiny 

 motivačné metódy (citové približovanie obsahu učiva, vzbudenie záujmu u žiaka,   

    optimálna klíma v triede) 

 inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k  

    chápaniu návodu) 

 fixačné metódy (opakujú, precvičujú, upevňujú) 

 motivačná demonštrácia ( vzbudenie záujmu žiaka pomocou ukážky) 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva) 

 didaktická hra (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) 

 projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma,  

     ktorej riešenie teoretickou alebo praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu produktu) 

 pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 

Formy vyučovacej hodiny 

 samostatná práca 

 práca s počítačom 

 hromadné vyučovanie 

 blokové vyučovanie 

 práca v skupinách 

 vyučovacia hodina 

 práca vo dvojici 

 

Učebné zdroje 

Matematika pre 1. roč. ZŠ: Belic, M., Striežovská, J.: Matematika 1 pre prvý stupeň 

základných škôl (1. a 2. časť), Čísielko; Multimediálny disk Matematika pre prvákov; 

Matematika pre 2. roč. ZŠ: Belic, M., Striežovská, J.: Matematika 2 pre prvý stupeň 

základných škôl (1. a 2. časť); Multimediálny disk Matematika pre druhákov; 

Matematika pre 3. ročník ZŠ: Belic, M., Striežovská, J.: Matematika 3 pre prvý stupeň 

základných škôl (1. a 2. časť); Multimediálny disk Matematika pre tretiakov; 

Matematika pre 4. ročník ZŠ: Belic, M., Striežovská, J.: Matematika 4 pre prvý stupeň 

základných škôl (1. a 2. časť); Multimediálny disk Matematika pre štvrtákov; 

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

potreby, modely telies, modely geometrických útvarov, modely peňazí... 

dataprojektor, notebook 

www.zborovna.sk, www.infovekacik.sk 

 

http://www.zborovna.sk/


Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. Pri hodnotení 

pristupujeme k žiakom diferencovane, využijeme pozorovanie činnosti žiaka, ústne skúšanie, 

písomné skúšanie (orientačné testy, desaťminútovky, tematické previerky, výstupné testy). 

 


