
Tematický výchovno-vzdelávací plán: MATEMATIKA Školský rok: 2017/2018

Škola: Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

Ročník: 1 . Trieda 1. OA

Týždenne: 4 hodiny (ŠVP) Vypracoval: Mgr. Miroslav Zavacký

Ročne: 132 hodín (ŠVP)

Vypracované na základe štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2) Schválil:                                        

ÚVOD /1/ Úvod do matematiky 6. ročníka 1 plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho 

procesu.

OSR

OPAKOVANIE /6/ Opakovanie učiva z 

predchádzajúcich ročníkov 

/Zákl. operácie prirodzenými 

číslami; základy geometrie/

6 základné počtové výkony (operácie); 

základné vedomosti z geometrie

zopakovať učivo pomocou rôznych typov úloh. OSR, FIG

Základné operácie v obore 

prirodzených čísel

3

Deliteľnosť /dvoma, troma, 

štyrmi, piatimi, šiestimi, 

deviatimi, desiatimi, stomi/

3

Prvočíslo a zložené číslo 1

Rozklad zloženého čísla 2

Najväčší spoločný deliteľ 1

Najmenší spoločný násobok 1

Slovné úlohy 2

Súhrnné cvičenia 2

Propedeutika počítania s 

približnými číslami

1

Propedeutika rovníc 1

Propedeutika výpočtu objemu 

kvádra a kocky ako súčin 

príslušných celočíselných 

rozmerov; propedeutika 

jednotiek

1

POČTOVÉ 

VÝKONY S 

PRIRODZENÝMI 

ČÍSLAMI, 

DELITEĽNOSŤ /18/

objav deliteľnosti dvoma, piatimi, desiatimi a 

stomi; práca podľa návodu – kritériá 

deliteľnosti číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100; 

propedeutika počítania s približnými 

(zaokrúhlenými) číslami; sčítanie a odčítanie, 

resp. násobenie a delenie ako navzájom 

opačné operácie a ich využitie pri riešení 

jednoduchých slovných úloh (propedeutika 

rovníc); propedeutika výpočtu objemu kvádra 

a kocky ako súčin príslušných celočíselných 

rozmerov – prirodzených čísel, propedeutika 

jednotiek objemu: mm
3
, cm

3
, dm

3
, m

3
;  nsn  a 

NSD 

ovládať základné operácie v obore prirodzených 

čísel; rozložiť zložené číslo na súčin menších čísel v 

obore malej a veľkej násobilky; zistiť podľa 

dodaného návodu, či je dané číslo deliteľné číslami 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100; rozhodnúť o správnom 

poradí počtových operácií pri riešení úloh; vyriešiť 

úlohy, v ktorých sa nachádza viac operácií napr. 2 . 

6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke); aplikovať nsn 

(najmenší spoločný násobok) a NSD (najväčší 

spoločný deliteľ).

ENV, MUV, OŽZ, 

OSR, FIG, pri 

riešení slovných 

úloh prepojenie 

takmer na všetky 

predmety (MJL), 

KL

Tematický celok 

/počet hodín/
Téma

Poč.

hod. Obsahový štandard
Výkonový štandard                                                

Žiak vie/ dokáže...

Prierezové témy 

Poznámky



Desatinné čísla a zlomky 1

Písanie a čítanie des. č. 2

Porovnávanie des. č. 1

Usporiadanie des. č. 1

Číselná os 1

Zaokruhľovanie desat.č. 2

Sčítanie desatinných čísel 2

Odčítanie desatinných čísel 3

Násobenie desatinných čísel 5

Delenie desatinných čísel 5

Aritmetický priemer 2

Slovné úlohy 2

Premena jednotiek dĺžky 2

Premena jednotiek hmotnosti 2

Propedeutika zlomkov 1

Propedeutikanepriamej 

úmernosti

1

Propedeutika rovníc 1

Súhrnné cvičenia 2

Rovinné útvary 1

Jednotka štvorcovej siete 1

Jednotky obsahu a ich premena 2

Obsah štvorca 2

Obsah obdĺžníka 2

Obsah pravouhlého 

trojuholníka

1

Slovné úlohy /z praxe/ (na 

výpočet obsahu a obvodu 

štvorca, obdĺžníka a 

pravouhlého trojuholníka)

2

Súhrnné cvičenia 2

OBSAH 

OBDĹŽNIKA, 

ŠTVORCA A 

PRAVOUHLÉHO 

TROJUHOLNÍKA V 

DESATINNÝCH 

ČÍSLACH, 

JEDNOTKY 

OBSAHU /13/

rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik, 

mnohouholník, obsah, výmera, plocha, 

jednotka štvorcovej siete; 

jednotky obsahu, premena jednotiek obsahu: 

hektár, ár, kilometer štvorcový, meter 

štvorcový, decimeter štvorcový, centimeter 

štvorcový a milimeter štvorcový (ha, a, km
2
, 

m
2
, dm

2
, cm

2
, mm

2
);

slovné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu 

štvorca, obdĺžnika a pravouhlého 

trojuholníka 

určiť približný obsah rovinného útvaru v štvorcovej 

sieti; vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika v 

obore desatinných čísel; vypočítať obsah 

pravouhlého trojuholníka ako polovicu obsahu 

obdĺžnika; premeniť základné jednotky obsahu s 

využívaním vlastností desatinných čísel; 

zanalyzovať útvary zložené zo štvorcov a 

obdĺžnikov z hľadiska možností výpočtu ich obsahu 

a obvodu; vypočítať obvod a obsah obrazcov 

zložených zo štvorcov a obdĺžnikov; vyriešiť úlohy 

z praxe na výpočet obvodov a obsahov útvarov 

zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. 

ENV, MUV, 

prepojenie na 

dejepis, geografiu a 

výtvarnú výchovu, 

RP, ŠP

DESATINNÉ 

ČÍSLA, POČTOVÉ 

VÝKONY 

(OPERÁCIE) S 

DESATINNÝMI 

ČÍSLAMI /36/

desatinné číslo, celá časť desatinného čísla, 

desatinná časť desatinného čísla, desatinná 

čiarka, desatiny, stotiny, tisíciny, ..., rád 

číslice v desatinnom čísle, číselná os, 

vzdialenosť čísel na číselnej osi; 

porovnávanie, usporiadanie desatinných čísel; 

znaky =, >, <; zaokrúhľovanie nadol na 

...,nahor na ..., zaokrúhľovanie na ...;

aritmetický priemer; objav periodickosti pri 

delení dvoch prirodzených čísel, perióda, 

periodické čísla; jednotky dĺžky (km, m, dm, 

cm, mm), hmotnosti (t, kg, dag, g, mg) a ich 

premena v obore desatinných čísel; 

propedeutika zlomkov na rôznorodých 

kontextoch: celok, časť celku, zlomok ako 

časť celku, znázornenie zlomkovej časti celku 

(aj vhodným diagramom); propedeutika 

nepriamej úmernosti (riešenie slovných úloh); 

sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie 

ako navzájom opačné operácie (propedeutika 

rovníc)

prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád číslice 

v zápise desatinného čísla; uviesť príklady použitia 

desatinných čísel v bežnom živote a pracovať s nimi 

v uvedenom kontexte; správne zobraziť desatinné 

číslo na číselnej osi; zistiť vzájomnú vzdialenosť 

desatinných čísel na číselnej osi; porovnať, 

usporiadať podľa predpisu (zostupne, vzostupne) a 

zaokrúhliť podľa zadania desatinné číslo na celé 

číslo, na desatiny, na stotiny, na tisíciny, ..., nahor, 

nadol aj aritmeticky; sčítať, odčítať, vynásobiť a 

vydeliť primerané desatinné čísla spamäti, ostatné 

písomne alebo pomocou kalkulačky; vynásobiť a 

vydeliť kladné desatinné čísla mocninami čísla 10 

spamäti; desatinné číslo vydeliť prirodzeným a 

správne zapísať zvyšok (aj na kalkulačke); 

vypočítať jednoduchý aritmetický priemer 

desatinných čísel; vyriešiť slovné úlohy s 

desatinnými číslami; využiť vlastnosti desatinných 

čísiel pri premene jednotiek dĺžky a hmotnosti; 

porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami a 

usporiadať ich podľa veľkosti vzostupne a zostupne.

ENV, FIG, 

prepojenie na 

fyziku, pri riešení 

slovných úloh 

prepojenie takmer 

na všetky predmety 

(MJL), KL



Uhol, veľkosť uhla, rozdelenie 

uhlov podľa veľkosti

2

Os uhla 1

Porovnávanie uhlov 1

Narysovanie uhla; odmeranie 

(odhad) veľkosti uhla

2

Vnútorné uhly trojuholníka 2

Vrcholové a susedné uhly 2

Sčítanie a odčítanie uhlov (v °) 2

Kontextové úlohy 1

Súhrnné cvičenia 2

Základné prvky trojuholníka; 

vnútorné a vonkajšie uhly

2

Rovnostranný a rovnoramenný 

trojuholník

2

Výška (ťažnica) trojuholníka 2

Trojuholníková nerovnosť 2

Pravidelný šesťuholník 1

Konštrukcia trojuholníka (vety 

sss,sus, usu)

3

Zhodnosť dvoch trojuholníkov 2

Súhrnné cvičenia 2

TROJUHOLNÍK, 

ZHODNOSŤ 

TROJUHOLNÍKOV 

/16/

trojuholník, základné prvky trojuholníka 

(vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie uhly); 

ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý trojuholník; 

náčrt, konštrukcia; zhodnosť dvoch 

trojuholníkov, veta sss, sus, usu; konštrukcia 

trojuholníka podľa vety sss, sus, usu; 

trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c > 

b, b + c > a; rovnoramenný a rovnostranný 

trojuholník, ramená, základňa, hlavný vrchol 

rovnoramenného trojuholníka; objav 

základných vlastností rovnoramenného a 

rovnostranného trojuholníka (veľkosť strán, 

veľkosť uhlov); pravidelný šesťuholník; 

výška trojuholníka (priamka, úsečka, dĺžka 

úsečky), päta výšky, priesečník výšok 

trojuholníka; ťažnica 

rozlíšiť základné prvky trojuholníka; vypočítať 

veľkosť vonkajších uhlov trojuholníka; vyriešiť 

úlohy s využitím vlastností vnútorných a vonkajších 

uhlov trojuholníka; rozhodnúť o zhodnosti dvoch 

trojuholníkov v rovine; zostrojiť trojuholník podľa 

slovného postupu konštrukcie s využitím vety sss, 

sus a usu; opísať slovne postup konštrukcie 

trojuholníka; narysovať pravidelný šesťuholník; 

vetu o trojuholníkovej nerovnosti; na základe vety o 

trojuholníkovej nerovnosti rozhodnúť o možnosti 

zostrojenia trojuholníka z troch úsečiek; opísať 

rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a ich 

základné vlastnosti (veľkosti strán a uhlov, 

súmernosť); presne a čisto narysovať rovnostranný a 

rovnoramenný trojuholník; zostrojiť výšky (ťažnice) 

trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a 

pravouhlom) a ich priesečník. 

ENV, prepojenie na 

fyziku,  geografiu a 

výtvarnú výchovu, 

RP

UHOL A JEHO 

VEĽKOSŤ, 

OPERÁCIE S 

UHLAMI /15/

uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň a minúta, 

uhlomer; 

ramená uhla, vrchol uhla; 

os uhla a jej vlastnosti; 

porovnávanie uhlov; 

priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol väčší 

ako priamy uhol;

vnútorné uhly trojuholníka, objav vzťahu pre 

súčet vnútorných uhlov trojuholníka; 

pravouhlý, ostrouhlý a tupouhlý trojuholník; 

vrcholový uhol, susedný uhol;

sčítanie a odčítanie veľkostí uhlov 

odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch; 

narysovať pomocou uhlomera uhol s danou 

veľkosťou; primerane odhadnúť veľkosť uhla; 

premeniť stupne na minúty a naopak; zostrojiť os 

uhla pomocou uhlomera; porovnať uhly podľa ich 

veľkosti numericky; pomenovať trojuholník podľa 

veľkosti jeho vnútorných uhlov; vypočítať veľkosť 

tretieho vnútorného uhla trojuholníka, ak pozná 

veľkosť jeho dvoch vnútorných uhlov v stupňoch; 

rozlíšiť vrcholové uhly a susedné uhly; vypočítať 

veľkosť vrcholového a susedného uhla k danému 

uhlu; sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v stupňoch); 

využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových 

úloh. 

ENV, prepojenie na 

dejepis a výtvarnú 

výchovu, RP



Usporriadanie údajov 2

Dáta, údaje, tabuľka, diagram 1

Kontextové úlohy 1

Propedeutika štatistiky, 

pravdepodobnosti a 

kombinatoriky

1

Súhrnné cvičenia 1

PREVIERKY /18/ Previerky (vstupná, I., II., III., IV., 

výstupná) + prípravy na p.p. + 

opravy (analýza chýb)

18 xxx xxx OSR, FIG

Koniec tematického celku (cca.) Počet hodín

25. IX. 7

30. X. 18

5. II. 36

1. III. (5. III *) 13

20. IV. 15

20. V. 16

5. VI. 6

20. VI. 3

xxx 18

* - kvôli jarným prázdninám 132

5. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

6. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

7. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

8. Záverečné opakovanie

X. Previerky (vstupná, I., II., III., IV., výstupná) + prípravy na p.p. + opravy (analýza chýb)

Skratky prierezových tém: Environmentálna výchova  (ENV); Mediálna výchova (MEV); Multikultúrna výchova (MUV); Ochrana života a zdravia (OŽZ); Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR); 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR); Finančná gramotnosť (FIG).                                                                                                                                                                                                                     

Ďalšie skratky:  informačné a komunikačné technológie (IKT); rysovacie potreby (RP); štvorčekový papier (ŠP); kalkulačky (KL); číslo (č.), prirodzené (prir.), desatinné (des.), písomná práca (p. p.); 

počet hodín (Poč.hod.); štátny vzdelávací program (ŠVP).

Tematický celok

1. Úvod + Opakovanie

2. Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

3. Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami

4. Obsah obdĺžníka, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu

OPAKOVANIE /3/ Záverečné opakovanie 

(opakovanie učiva 6. roč.)

3 prehlbovanie učiva; zhodnotenie práce zopakovať učivo pomocou rôznych typov úloh. OSR, FIG

KOMBINATORIKA V 

KONTEXTOVÝCH 

ÚLOHÁCH /6/

usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez 

opakovania); dáta, údaje, tabuľka, diagram; 

kontextové úlohy s kombinatorickou 

motiváciou; 

propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a 

kombinatoriky (zhromažďovanie, 

usporiadanie a grafické znázornenie údajov) 

systematicky usporiadať daný malý počet prvkov 

podľa predpisu; z daných prvkov vybrať skupinu 

prvkov s danou vlastnosťou a určiť počet týchto 

prvkov; pokračovať v danom systéme 

usporiadania/vypisovania; zvoliť stratégiu riešenia 

kombinatorickej úlohy; zvoliť optimálny spôsob 

zápisu riešenia tabuľkou a diagramom. 

MEV, OŽZ, OSR, 

FIG, prepojenie na 

informatiku


