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1. Charakteristika učebného predmetu 
 
Učebný predmet matematika  1.- 4. roč. ZŠ  je  založený na realistickom prístupe k získavaniu nových 
vedomostí a na využívaní  manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa 
pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom 
získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť  novej kvality, 
ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre 
ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 

 
Učebný predmet matematika 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 matematiky v 1.- 4. roč. ZŠ  zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa 
zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť 
zastúpený každý tematický okruh. 

 
 

 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 prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. 
V jednoduchých prípadoch tieto  aj graficky znázorňujú.   

 
 V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa 
určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú 
základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia 
sa 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  na 1. stupni ZŠ sa  objavuje len v podobe 
úloh.  Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, 
pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvajú, rôzne zoskupujú). 
Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov,  udalostí a zaznamenávajú ich.         

 
        Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ  sa  objavuje v len podobe úloh. 

Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky 
z matematiky a zo životných situácií.  

 
 
 

2. Ciele učebného predmetu 
 
      Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1. – 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré 

v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie 
tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov.. 
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Kľúčové spôsobilosti 
 
§ Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní  schopností žiakov 
§ Používať  prostriedky IKT  k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.  
§ Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému 

učeniu sa. 
§ Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať 

kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,  ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 
húževnatosť a kritickosť. 

§ Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku         
všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

§ Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentné 
poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim 
Slovenskom. 

          
   Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky 
je učiteľ. Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom 
žiada od žiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. 
Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby 
vedeli svoje tvrdenie z oblasti matematiky ale aj  z bežného života zdôvodňovať a obhájiť. 
 
           Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť 
žiakov, sú už od najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Postupne od 
prvého ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch 
tak, aby sa ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školským 
zošitom. 
 
            Učiteľ zadáva domáce cvičenia neformálne a ukladá len také úlohy, o ktorých vie, že ich žiaci 
v určenom čase dokážu samostatne vypracovať. Aj pri zadávaní domácich prác uplatňuje 
diferencovaný prístup.  Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný 
systém poznatkov aj vo vzťahu matematiky k ostatným vyučovacím predmetom.  
 
 
 
    3. Rámcový učebný plán vzdelávacej oblasti  
 

Vzdelávacia 
oblasť Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. Spolu 

matematika 4 + 0 4 + 0 3 + 1 3 + 1 14 + 2 
informatika 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 Matematika  a 

práca 
s informáciami informatická 

výchova 0 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 3 + 0 

 
 
 
4. Obsah vzdelávania 
 
Prvý ročník 
( 4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok) 
 
Prehľad tematických celkov a ich obsahu 
 
I.  Prirodzené čísla 1 až 20   ( 31 hodín ) 
Prirodzené čísla 0 – 20.  Predstavy o prirodzenom čísle. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po 
dvoch, utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria.   
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Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel  0 – 20. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej 
rovnako). Tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti. 
  
   
II. Sčítanie a odčítanie  ( 80 hodín ) 
Sčítanie a odčítanie najskôr v obore 1 – 5, neskôr v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez 
základ 10 .. Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. Počítanie spamäti, sčítanie a odčítanie 
v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Sčítanie a odčítanie pomocou zobrazovania. Tvorba 
príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Nepriamo 
sformulované slovné úlohy. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na sčítanie a 
odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 
 
III. Geometria  ( 4 hodiny ) 
Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými  geometrickými tvarmi a manipulácia s nimi. 
Rozlišovanie  priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených a uzavretých  
krivých čiar, rysovanie priamych čiar.  Geometrické tvary a útvary – kreslenie . Manipulácia 
s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi. 
 
 
 
IV. Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  ( 17 hodín ) 
 
Názorný úvod k učivu logiky. Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. Jednoduché hry na 
pravdepodobnosť. Úlohy na jednoduchú kombinatoriku. Získavanie skúseností  s pravdivosťou 
a nepravdivosťou výrokov. Dichotomické triedenie premetov, podľa jedného znaku (modré, nie sú 
modré). Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto 
postupnostiach pozorovaním.  
  
 
 

Rozvíjajúce ciele 
a spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

I. Prirodzené čísla 1 až 20   ( 31 hodín ) 

Rozvíjanie 
pozorovacích 
schopností 
prostredníctvom 
manipulatívnej činnosti. 
Vytváranie pojmu čísla 
na skúsenostnom 
základe. Odhalenie 
elementárnych 
súvislostí medzi realitou 
a matematikou   

Prirodzené čísla 0 – 5. 
Čísla 6,0, 7, 8, 9, 10. 
Prirodzené čísla do 20.  
 Počítanie počtu vecí, 
..., po jednom, po 
dvoch, utváranie skupín 
vecí, ...o danom počte. 
Porovnávanie čísel. 
Čítanie a písanie čísel  
0 – 20. Rozklad 
a skladanie čísel. 
Vzťahy medzi číslami: 
veľkosť, susedia čísla.  
 Riešenie úloh na 
porovnávanie (viac, 
menej rovnako). 
 

Utvoriť, vyznačiť, 
oddeliť skupinu 
predmetov 1 – 
20.Vedieť vymenovať 
stúpajúci aj klesajúci 
číselný rad. Vedieť 
porovnávať čísla do 20 
podľa veľkosti. Riešiť 
úlohy charakterizované 
vzťahmi „viac“, „menej“. 

Skupinové vyuč. 
 Experiment 
 Rozumová výchova – 
samostatnosť, aktivita 

II. Sčítanie a odčítanie   ( 80 hodín ) 

Odhalenie súvislostí 
medzi číslami podľa 
názoru aj na základe 
textu. Chápanie 

Sčítanie a odčítanie 
etapách v obore do 5, 
v obore do 10 a v obore 
do 20 bez prechodu 

Vedieť spamäti všetky 
spoje sčítania 
a odčítania bez 
prechodu cez základ 

Individuálny prístup 
 Výklad 
 Samostatná práca 
 Práca v skupinách 
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sčítania a odčítania  
predmetnou činnosťou 
a na základe textu. 
Formovanie 
zovšeobecňovacej 
schopnosti 
a schopnosti riešenia 
matematických 
problémov. Rozvíjať 
pamäť, húževnatosť 
a vytrvalosť. Práca 
v dvojici a v tíme. 

cez základ 10. 
Zameniteľnosť 
sčítancov. Rozklad 
sčítancov na súčet 
dvoch čísel. Doplnenie 
chýbajúceho čísla do 
súčtu.  
Vzťah medzi sčítaním 
a odčítaním.  
Slovné úlohy na 
sčítanie a odčítanie 
podľa činnosti, na 
základe obrázku, textu. 
Oživenie slovnej úlohy 
kresbou 
a modelovaním. Tvorba 
číselnej úlohy na 
základe textu. Výber 
počtového výkonu na 
základe textu. Tvorba 
matematického textu 
k numerickým úlohám.  
Riešenie rozsiahlejších 
úloh v tíme, aj so 
zberom vhodných 
údajov z reality. 

10. 
Zručnosť pri praktickom 
využívaní sčítania, 
odčítania, rozkladu a  
doplnenia sčítancov. 
Objasnenie 
jednoduchej slovnej 
úlohy činnosťou, voľbou 
vhodného modelu. 
Záznam textovej 
súvislosti  číslami 
a počtovými výkonmi 

 Dramatizácia 

 
III. Geometria  ( 4 hodiny ) 

 
Postupné budovanie 
priestorovej 
predstavivosti a 
orientácie v rovine 
a v priestore. 
Spoznanie 
vnímateľných vlastností 
telies, rozlíšenie 
odlišných vlastností 
ukázaním, výberom 
usporiadaním, slovne. 
Získanie prvých 
zručností v narábaní 
s rysovacími potrebami 

Zoznámenie sa 
s niektorými 
priestorovými 
a rovinnými  
geometrickými tvarmi 
a ich triedenie n 
základe ich vlastností.   
Stavba telies z kociek , 
na základe modelu, 
rovinných útvarov 
činnosťou. 
 Pozorovanie 
niektorých vlastností 
geometrických útvarov.  
- Orientácia, určovanie 
polohy; smerov, zmeny 
smerov.          
 Kreslenie otvorených 
a uzavretých  krivých 
čiar, rysovanie 
priamych čiar, triedenie 
čiar  
 
 

Vedieť vybudovať 
z kociek teleso na 
základe modelu. 
Identifikovať niektoré 
rovinné a priestorové 
útvary na základe 
niektorých ich 
pozorovaných 
vlastností.  
Určiť polohu na základe 
preberaných výrazov 
(napr. nad, pod pri, 
medzi, atď.). 

Experiment 
Skupinová práca 
Blokové vyučovanie 
Didaktické hry 
Konštrukčné práce 

 
  IV. Riešenie aplikačných úloh a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  ( 17 hodín ) 

Vzbudenie záujmu 
žiakov o matematické 
činnosti 
prostredníctvom 

Získavanie skúseností  
s pravdivosťou 
a nepravdivosťou 
obrázkových situácií 

Vedieť rozlíšiť 
pravdivosť 
a nepravdivosť 
primeraných 

Vyučovacie bloky 
Rozvoj tvorivého 
myslenia 
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matematických hier. 
Ukázať význam 
použitia tabuliek, 
diagramov 

a slovne vyslovenými, 
napr. matematickými 
výrokmi.  
Dichotomické triedenie 
premetov, podľa 
jedného znaku (modré, 
nie sú modré). 
Tvorenie stúpajúcej 
(klesajúcej) postupnosti 
predmetov, čísel 
a zistenie pravidelnosti 
v týchto postupnostiach 
pozorovaním.  
Zber a usporiadanie 
údajov z domova 
a z blízkeho okolia za 
účelom riešenia úloh. 

matematických výrokov 

 
 
5. Prierezové tematiky 
 
DOV –- dopravná výchova ( slovné úlohy s autami, alebo inými dopravnými prostriedkami ) 
ENV –- environmentálna výchova ( opäť hlavne v námetoch samotných slovných úloh ) 
OSR –- osobný a sociálny rozvoj ( rešpektovať názor iného človeka, poznať svoje silné a slabé 
stránky, pracovať na rozvoji svojej osobnosti rozvíjaním jednotlivých kľúčových kompetencií ) 
OŽZ –- ochrana života a zdravia ( v námetoch slovných úloh ) 
 
Podrobnejšie sú prierezové tematiky rozpracované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 
matematiky pre jednotlivé ročníky. 
 
 
6. Prepojenie s inými predmetmi  

Prepojenie s inými predmetmi je možné hlavne pri riešení slovných úloh, ktoré vychádzajú jednak 
z úloh z praktického života. 
SJL – básničky a rozprávky s matematickým motívom pri tvorbe slovných úloh 
PDA – prírodné a fyzikálne javy sa použijú ako námety na slovné úlohy 
VYV – kreslenie prvkov podľa udaného počtu 
TEV – telovýchovné chvíľky spojené s počítaním, matematické súťaže spojené s pohybom 
HUV – piesne s matematickým námetom sa využívajú ako motivačný činiteľ 
 
 
7. Metódy a formy práce 
 
Učiteľ na hodinách matematiky aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá na to, aby žiaci 
učivu porozumeli, o čom sa presviedča častým kladením otázok a žiada od žiakov zdôvodnenie 
svojich odpovedí. Vyučovací proces vedie tak, aby boli žiaci samostatní a tvoriví nielen pri získavaní 
vedomostí, ale aj aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať. Využíva metódy, ktoré sa 
blížia objaviteľskému postupu rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a  tvorivosť. Postupne zvyšuje nároky 
na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch. 
 
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 ) 
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§ 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 v dvojici 
 
 
 
8. Učebné zdroje  
 
Učebnice: 
 
Kováčik, Š. – Lehoťanová, B.: Matematika pre 1. ročník - 1. časť 
Kováčik, Š. – LehoťanovB.: Matematika pre 1. ročník - 2. časť 
Matematika pre 2.ročník – 1.časť 
Matematika pre 2.ročník – 2.časť 
Dienerová, E.: Počítajme hravo  
 
Edukačný softvér: 
 
CD Matematika pre  1. – 4. ročník 
Alik – veselá matematika 
Baltík 
www.infovekacik.sk 
http://www.zborovna.sk/naj.php 
www.modernyucitel.net  

 
 
 
9. Hodnotenie predmetu 
 
V prvom ročníku  predmet  matematika budeme hodnotiť slovne . 
 
Pracovný postup a metódy, ktoré budeme dodržiavať  pri slovnom hodnotení:  
 
§ v priebehu každej vyučovacej hodiny budeme uplatňovať pozitívnu motiváciu 
§ budeme rozvíjať schopnosť sebahodnotenia 
§ na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne didaktické hry, súťažné úlohy, úlohy s 

divergentným riešením, päťminútovky, rôzne súťaže, navodzovať situácie s poskytnutím šance 
každému žiakovi.  

§ oboznámime žiakov i rodičov s používanými metódami a formami práce na vyučovacích hodinách.  
§ v pravidelných intervaloch budeme hodnotiť  vedomostnú úroveň žiakov 
§ zisťovať a hodnotiť budeme predovšetkým to, čo žiak vie  
§ budeme viesť si prehľady a záznamy o žiakoch  
 
 
 
 

http://www.projekt-ipvkezs.wbl.sk
http://www.infovekacik.sk
http://www.zborovna.sk/naj.php
http://www.modernyucitel.net


 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV  ES 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

www.projekt-ipvkezs.wbl.sk 

 
 
Spôsoby verbálneho zápisu, ktoré budeme môcť využívať pri slovnom hodnotení:  
 
§ správanie pri učení a práci:  

sústredený, pozorný, chápavý, ľahko poučiteľný, podávajúci perfektný výkon, sústavný, 
cieľavedomý, rýchly, presný, primeraný, jasný, zrozumiteľný, plynulý, názorný, vytrvalý, 
samostatný, bystrý, nápaditý, tvorivý, logicky mysliaci, schopný rozlišovať, schopný aplikovať 
naučené, prezviedavý  

 
§ sociálne správanie :  

úprimný, kamarátsky, spoľahlivý, prispôsobivý, pripravený pomôcť, zdržanlivý, energický, živý, 
pokojný, vyrovnaný, schopný podriadiť sa, rád preberá dané úlohy, schopný spolupracovať, rád sa 
delí o svoje zážitky  

 
§ individuálne zvláštnosti:  

silná vôľa, rozumný, neústupný, odhodlaný, istý, príjemný, prejavuje záujem, schopnosť nadchnúť 
sa, citlivý, harmonický, veselý, spokojný, tichý, rozvážny, obetavý, oddaný, sebavedomý, sebaistý, 
sebakritický, náročný, starostlivý, obetavý. 

 
 
Pri hodnotení a klasifikácii v matematike využijeme tieto metódy: 
1.pozorovanie činnosti žiaka 
2.ústne skúšanie 
3.písomné skúšanie, ktoré zahŕňa: - orientačné testy, desaťminútovky 
                                                       -  tematické previerky 
                                                       - vstupné testy 
                                                       - výstupné testy 
 
Pri klasifikácii používame 5 stupňovú klasifikačnú škálu: 
 
100 –  90 % .... 1 
89  –  75 % .... 2 
74  –  50 % .... 3 
49  –  30 % .... 4 
29  –  0   % .... 5 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.projekt-ipvkezs.wbl.sk

