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Vzdělávací oblast:  

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE  

Oblast zahrnuje vyučovací předmět:  
 Matematika 

 

Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Časové vymezení: Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 1. ročníku  

4 hodiny týdně a ve 2., 3., 4. a 5. ročníku 5 hodin týdně 

Organizační vymezení: Výuka probíhá na 1. stupni především ve třídách, pro zpestření žáci využívají 

při práci výpočetní techniku a výukové programy. 

Obsahové vymezení: Vyučovací předmět matematika je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací 

oblasti matematika a její aplikace stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání a souvisejících očekávaných výstupů průřezových témat. 

 

Vzdělávací cíle: 

 osvojení pojmu číslo 

 dovednost provádět aritmetické operace 

 změny a závislosti známých jevů 

 vytvoření tabulky a grafu 

 porovnávání, odhad a měření délky, obvodu a obsahu 

 nestandartní aplikační úlohy a problémy 

 využití výpočetní techniky 

 

Formy a metody práce: 

 frontální výuka spojená se cvičeními 

 využití didaktických pomůcek 

 práce ve skupinách 

 práce ve dvojicích 

 samostatná práce 

 

Mezipředmětové vztahy: český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda, pracovní činnosti, tělesná výchova, 

přírodověda, výtvarná výchova, prvouka 
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Zařazená průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Osobnostní rozvoj  Rozvoj schopnosti poznání 

  Sebepoznání a sebepojetí 

  Seberegulace a sebeorganizace 

  Psychohygiena 

Sociální rozvoj  Komunikace 

Morální rozvoj  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

     

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 

 Objevujeme svět a Evropu 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

 

Multikulturní výchova (MKV) 

 Kulturní diference 

 

Environmentální výchova (ENV) 

 Vztah člověka k prostředí 

 Základní podmínky života 

 

Mediální výchova (MEDV) 

Tematické okruhy receptivní činnosti  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

  Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

 Kompetence k učení 

 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a třídit vlastní učení, vést žáky k plánování postupů a úkolů 

 vést žáky k samostatnému objevování možností využití matematiky v praktickém životě, 

poznat smysl osvojování postupů pro běžný život 

 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci 

 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 

 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání 

 osvojit si obecně užívané termíny, symboly, znaky, vztahy matematiky a dávat je do 

vzájemných souvislostí 

 využívat prostředky výpočetní techniky 

 vytvářet si komplexní pohled na matematické a příbuzné vědy, aplikovat znalosti v ostatních 

vyučovacích předmětech a v reálném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 provádět rozbor problému a plán řešení, odhadovat výsledky 

 ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 

ověřování a srovnávání 

 vést žáky k pochopení významu kontroly dosažených výsledků 

 naučit žáky, že důležité je i zjištění, že úloha má více řešení  

 vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat 
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Kompetence komunikativní 

 rozvíjet u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory, 

vytvářet hypotézy, zdůvodňovat matematické postupy 

 seznámit žáky s různými typy textů a jiných materiálů o probíraných tématech (encyklopedie, 

internet, učebnice) 

 užívat matematického jazyka včetně matematické symboliky 

 při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci, a tak i dosažení 

společného cíle 

 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke schopnosti spolupracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině 

 učit žáky respektovat jiný názor, vést dialog, věcně argumentovat 

 samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu úspěchu a sebeuspokojení 

 

Kompetence občanské 

 respektovat přesvědčení a názory druhých lidí 

 uvědomovat si své školní povinnosti a zodpovědnost za svou domácí přípravu, na základě 

jasných kritérii hodnotit svoji činnost nebo její výsledky 

 zařazovat slovní úlohy s ekologickou tématikou 

 

Kompetence pracovní 

 naučit se bezpečně používat rýsovací a další potřeby a udržovat je v pořádku tak, aby byla 

zajištěna jejich funkčnost 

 dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 

 naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní 

postup 

 naučit žáky efektivně organizovat svoji práci  

 vyžadovat od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení jejich práce 

 

 

 

 

 

  


