
Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

107 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

- využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení 

 

 

 

- provádí písemné početní operace 
v oboru přirozených čísel 

 

-zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady, kontroluje výsledky 
početních operací v oboru přirozených 
čísel 

 

-řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém 
oboru přirozených čísel 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Přirozená čísla do 1 000 000 a větší.  
Čtení a zápis čísla v desítkové 
soustavě, porovnávání, číselná osa. 
Pamětné sčítání a odčítání čísel. 
Pamětné násobení a dělení čísla 
jednociferným číslem. 
Vlastnosti početních operací. 
Násobilka.  
 
Písemné sčítání a odčítání. Písemné 
násobení a dělení nejvýše 
dvojciferným číslem.  
 
 
Rozvinutý zápis čísla v desítkové 
soustavě (do statisíců). 
Zaokrouhlování čísel na desítky, sta, 
tisíce, desetitisíce a statisíce. 
Odhad výpočtu a kontrola výsledků. 
 
Slovní úlohy s využitím probraných 
početních operací. 2 až 3 početní 
výkony. 

 

 

 

 

 

Další náměty do výuky: 
využití počítačových 
programů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJL: správný zápis slovní 
úlohy, stylizace odpovědí, 
čtení s porozuměním, 
dějová posloupnost. 
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1. stupeň 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

-modeluje a určí část celku, používá 
zápis ve formě zlomku 
 
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se 
stejným jmenovatelem v oboru 
kladných čísel 
 
 
 
 
-přečte zápis desetinného čísla a 
vyznačí na číselné ose desetinné číslo 
dané hodnoty 
 
 
-porozumí významu znaku“-„ pro 
zápis celého záporného čísla a toto 
číslo vyznačí na číselné ose 

 

Celek, část celku vyjádřená zlomkem 
– 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku. 
 
Porovnávání zlomků se stejným 
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny). 
Sčítání a odčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem pomocí názorných 
obrázků.  
 
Čtení, zápis a znázornění 
desetinného čísla v řádu desetin. 
Porovnávání desetinných čísel v řádu 
desetin. 
 
Čtení, zápis a porovnání čísel 
v rozmezí -100 až +100 

  

Další náměty do výuky: 
mozaiky, krájení dortu, 
pizzy. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 
 
-vyhledává, sbírá a třídí data 
 
 
-čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 
 
 
 
 
-narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnice), užívá jednoduché 
konstrukce 
 
 
 
 
 
-sčítá a odčítá graficky úsečky, určí 
délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE 
S DATY 
Práce s daty, vyhledávání, třídění a 
porovnávání dat ze života dětí. 
 
Tabulky, diagramy – vyhledávání, 
sestavování. 
Orientace v jízdním řádu. 
 
GEOMETRIE V ROVINĚ A 
PROSTORU 
Čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnice. Vrcholy, strany. 
Bod, úsečka, polopřímka, přímka, 
průsečík, rovnoběžky, kolmice. 
Tělesa – krychle, kvádr, válec. Jejich 
základní rovinné útvary. 
Kružnice s daným poloměrem. 
Zásady rýsování. 
 
Grafický součet a rozdíl úseček. 
Obvod rovinného útvaru. 
Jednotky délky – mm, cm, dm, m, 
km. Měření a převody. 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

-sestrojí rovnoběžky a kolmice 
 
 
 
 
-určí obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě a užívá základní jednotky obsahu 
 
 
 
-rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a 
určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 
 
 
 
-řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy a problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské 
matematiky 

 

Kolmice a rovnoběžky ve čtvercové 
síti. 
Náčrt a rýsování kolmic a 
rovnoběžek. 
 
Určování obsahu čtverce a obdélníku 
pomocí čtvercové sítě. 
Základní jednotky obsahu. 
 
 
Osy souměrnosti překládáním papíru 
na názorných obrázcích. 
Osově souměrné útvary. 
 
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 
ÚLOHY A PROBLÉMY 
 
Řešení slovních úloh, uplatňování 
logického myšlení. 
Využití prostorové představivosti. 

  

 


