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 MATEMATIKA 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

1. ročník – 4 hodiny 

2.-5. ročník – 5 hodin 

 

Vzdělávací obsah se cíleně zaměřuje na důkladné porozumění základním myšlenkovým 

postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.Je rozdělen na čtyři tematické 

okruhy: Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a   

v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

Čísla a početní operace 

 

-osvojování aritmetických operací ve třech složkách: dovednost provádět operaci                                                                         

                                                                           algoritmické porozumění 

                                                                           významové porozumění 

-získávání číselných údajů měřením 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

-rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí 

-analyzování změn a závislostí z tabulek, diagramů a grafů 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

 
-určování a znázorňování geometrických útvarů 

-geometrické modelování reálných situací 

-hledání podobnosti a odlišnosti útvarů 

-vzájemná poloha objektů v rovině, v prostoru 

-zkoumání tvarů a prostoru 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 
-uplatňování logického myšlení 

-řešení problémových situací a úloh z běžného života 

 

V předmětu se realizuje průřezové téma: OSV, ( rozvoj schopností poznávání ), (kooperace a 

kompetice) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 
 

-učitel srozumitelně vysvětluje žákům, co se mají učit 



 132 

-učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

-učitel vede žáky k ověřování výsledků 

-žáci se učí přesně a stručně vyjadřovat užíváním matemat. jazyka včetně symboliky 

-žáci se učí prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh  

-žáci rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 
-učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

-učitel zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k řešení a závěrům sami 

-učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

-žáci se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 

-žáci se učí k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

-žáci se učí provádět rozbor problémů a plánů řešení, odhadování výsledků 

 

Kompetence komunikativní 

 
-učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

-učitel vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

-učitel vede žáky ke správné formulaci myšlenek 

-žáci naslouchají promluvám druhých, vhodně na ně reagují, zapojují se do diskuse 

-žáci získávají potřebné dovednosti pro ústní i písemnou komunikaci s ostatními lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

 
-učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

-učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

-učitel organizuje práci žáků v týmu, vytváří s nimi pravidla práce v týmu 

-žáci jsou vedeni ke srozumitelné argumentaci prostřednictvím řešení matemat. problémů 

-žáci se učí pracovat v týmu, pomáhat si při řešení problémů 

 

Kompetence občanské 

 
-učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

-učitel umožňuje žákům chápání pravidel a norem, vede žáky k jejich respektování 

-žáci se učí hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu 

-žáci jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole, třídě, týmu 

 

Kompetence pracovní 
 

-učitel vede žáky k organizaci vlastní práce, práce v kolektivu, v týmu 

-žáci se učí využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

-žáci využívají správným způsobem vybavení učebny, techniku a pomůcky 


