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PREDMET: MATEMATIKA 

VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1 

ROČNÍKY 1. – 4. 

 

ROZSAH VYUČOVANIA PREDMETU 

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA 

TÝŽDENNE 5 (4) 5 (4) 4 5 (4) 

ROČNE 165 165 132 165 

TÝŽDENNE ISCED 1 19 
 

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY , ISCED 1 

MATEMATIKA  

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom predmetu matematika iŠVP. 
 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

 
sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom pre vyučovací predmet matematika 
schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1. stupeň základnej školy. 
 
 

ZMENA KVALITY VÝKONU 

 
Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete matematika bude 
meniť kvalitu výkonu v oblastiach:  

1. ročník 
- vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie v 

číselnom obore do 20 bez prechodu cez základ 10 
Žiak dokáže sformulovať jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie a odčítanie v obore do20 
bez prechodu. 

 



- orientovať sa v jednoduchej tabuľke, identifikovať riadok, stĺpec, údaj 
Žiak vie doplniť do tabuľka dané údaje. Vie vyhľadať správny stĺpec, riadok. 

 
- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10 

Žiak aplikuje sčítanie a odčítanie do reálnych situácií. Vie uplatniť matematické 
operácie v bežnom živote- finančná gramotnosť- zameraná na rozlíšenie bankovky, 
mince, hodnota peňazí. 

 
- doplniť do postupnosti niekoľko chýbajúcich znakov, symbolov, čísel, obrázkov 

Žiak vie na základe pozorovania doplniť chýbajúce znaky... Hľadá princíp usporiadania 
a analyzuje danú postupnosť. 

 
- umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové geometrické útvary podľa pokynov 

Žiak dokáže dokresliť dané geometrické útvary za pomoci stavebníc a rôznych 
rovinných útvarov – rozvíja priestorovú orientáciu. 

 
 

2. ročník  
- tvorba zadaní slovných úloh a ich kooperatívne riešenie 
- aplikácia sčítania a odčítania v reálnych situáciách 
- rozvíjanie priestorovej orientácie prostredníctvom stavebníc 
- aplikačné úlohy zamerané na elementárnu finančnú gramotnosť zamerané na 

poznanie a uvedomenie si hodnoty peňazí 
- tvorba a čítanie jednoduchých grafov 
- riešenie úloh s možnosťou výberu správnej odpovede 
- úlohy zamerané na rozvoj logiky, odhaľovanie a tvorba logických postupností 

 
 

4. ročník 
- pamäťové počítanie 
- aplikačné úlohy zamerané na  využitie poznatkov o zlomkoch 
- aplikačné úlohy zamerané na finančnú gramotnosť 
- testové úlohy, nácvik zápisu výsledkov do formulárov (zaraďovanie úloh s viacerými 

správnymi možnosťami riešenia) 
- kombinatorické úlohy  
- aplikačné úlohy s cieľom využiť poznatky o meraní dĺžky úsečiek, ich násobení, 

praktické využitie výpočtov obvodov rovinných útvarov 
- zdokonaľovanie jemnej motoriky za účelom úhľadného rysovania, tvorba omaľovaniek 

pomocou pravítka a kružidla 
- spracúvanie údajov do vlastne vytvorených tabuliek, ich následné zaznačovanie do 

grafov, čítanie údajov z rôznych druhov grafov a ich vyhodnocovanie   
 

 


