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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Matematika 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník: prvý 
Počet hodín týždenne: 4 
Počet hodín ročne: 132 

Matematika 

Poslaním predmetu matematika je vychovať samostatnú, aktívnu a tvorivú osobnosť žiaka, ktorej hlavným motívom učenia je radosť 
z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia, ale aby získané vedomosti dokázal vhodne prezentovať, 
zdôvodňovať a obhajovať  aj v bežnom živote. 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Učebný predmet matematika v prvom ročníku základnej školy je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na 
využívanie manuálnych a intelektových činností žiakov. 
Učebný predmet matematika v prvom ročníku základnej školy zahŕňa: 

• Elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom 
živote. 

• Vytváranie presných učebných návykov, rozvoj žiackych schopností, presné myslenia a formovanie argumentácie v rôznych 
prostrediach. 

• Súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho 
človeka 
 
Vzdelávací obsah matematiky v prvom ročníku je rozdelený na  4 tematické okruhy: 

• 1. tematický okruh: Prirodzené čísla 1 až 20 
• 2. tematický okruh: Sčítanie a odčítanie 
• 3. tematický okruh: Geometria 
• 4. tematický okruh:  Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika v 1.ročníku ZŠ je, induktívnym poznaním zakladajúcim sa na žiackych skúsenostiach 
rozvíjanie tých schopností, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na 
dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.  
 
Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj 
žiackej osobnosti: 
 
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, 
vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov, ako prostriedkov pri 
riešení úloh. 
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických zručností žiakov. 
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. 
Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania 
nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 
– Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, 
počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. 
– Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa. 
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako 
je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť. 
– Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 
– Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných hodnôt 
vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom. 
 
Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a teda aj v 1. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických 
okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie 
žiakov. 
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Cieľom učebného predmetu matematika v prvom ročníku je rozvoj tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné 
získavanie poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku 
žiakov. 
 
 

Tematický 
celok Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prirodzené čísla 1 - 
20 

Prirodzené čísla 0 – 20 
Počítanie počtu vecí 
Utváranie skupín vecí 
o danom počte 
Priraďovanie predmetov, 
ktoré k sebe patria 
Čítanie a písanie čísel 
v obore 0 – 20 
Porovnávacie znaky >, <, 
= 
Slovné úlohy 
 

Prirodzené čísla 0 - 20. 
Predstavy o prirodzenom čísle. 
Počítanie počtu vecí po jednom, po dvoch, 
utváranie skupín vecí o danom počte. 
Porovnávanie čísel.  
Čítanie a písanie čísel. Rozklad a skladanie 
čísel. 
Poradie – prvý, posledný, hneď pred, hneď za. 
Prirodzené čísla 1-6 
Záznam textovej súvislosti číslami 
a počtovými výkonmi 
Menej, viac, rovnako, porovnávacie znaky 
Číselná os od 0 do 20 
Riešenie slovných úloh na porovnávanie 
Tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti 

Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 1-6.  
Vedieť priradiť k číslu správny počet predmetov. 
Vedieť porovnávať čísla.  
Riešiť úlohy charakterizované vzťahmi viac-
menej. 
Priradiť k číslu správny počet predmetov. 
Vedieť porovnáva dve čísla v obore do 20 
a výsledky vedieť zapísať porovnávacími znakmi. 
Určiť správne poradie čísel v obore do 20. 
Vedieť správne zapísať čísla  
0 - 20 
Vedieť utvoriť slovnú úlohu k danému 
numerickému príkladu 

Sčítanie a odčítanie Sčítanie a odčítanie 
-najskôr v obore 1- 5 
-neskôr v obore do 10 
a v obore do 20 bez 
prechodu cez základ 10 
Počítanie spamäti,  
Sčítanie a odčítanie 
pomocou zobrazovania 
Tvorba príkladov 
k danej situácii 
Slovné úlohy na 
sčítanie a odčítanie 

Znaky plus a mínus. 
Sčítanie a odčítanie v obore 1 – 5.  
Vzťahy medzi sčítaním a odčítaním. 
Sčítanie a odčítanie v obore do 10. 
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 
prechodu cez základ 10 
Sčitovanie a odčitovanie pomocou 
zobrazovania. 
Zameniteľnosť sčítancov. 
Rozklad sčítancov na súčet dvoch čísel.  
Doplnenie chýbajúceho čísla do súčtu. 
Zameniteľnosť sčítancov. 

Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu znakov + 
(plus) a – (mínus) pri sčítaní a odčítaní čísel. 
Zručnosť pri praktickom využívaní sčítania, 
 odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov. 
Vedieť z pamäti všetky spoje sčítania a odčítania. 
Zručnosť pri praktickom využívaní sčítania, 
odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov. 
Pochopiť súvislosti medzi zložkami počtových 
výkonov a výsledkom. 
Vedieť vytvoriť k príkladu na sčítanie 
zodpovedajúci príklad na odčítanie. 
Sčitovať a odčitovať v obore do 20 pomocou 
ilustračného obrázka. 
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 Nepriamo sformulované slovné úlohy 
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu 

Vedieť spamäti všetky základné spoje sčítania 
a odčítania v obore do 20 bez prechodu cez základ 
10. 

Geometria Kreslenie čiar 
Rysovanie priamych 
čiar 
 
 
 
 
 
 
Geometrické tvary 
a útvary – kreslenie 
Manipulácia 
s niektorými 
priestorovými 
a rovinnými 
geometrickými útvarmi 

Kreslenie  a triedenie čiar. 
Poznať a rozlišovať rovinné geometrické 
útvary: trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik. 
Pozorovanie niektorých vlastností 
geometrických útvarov. 
Stavba telies z kociek na základe modelu.  
Pozorovanie niektorých vlastností telies. 
Pozorovanie vlastností geometrických útvarov 
a ich triedenie. 

Kresliť čiary priame, krivé, uzavreté, otvorené. 
Rozlišovať priamu a krivú čiaru. 
Rozlišovať uzavretú a otvorenú čiaru. 
Identifikovať niektoré rovinné útvary na základe 
ich vlastností. 
Triediť predmety podľa jedného znaku (napr. 
farba, veľkosť, tvar,...) 
Zistiť jednoduché pravidlo vytvárania postupnosti 
predmetov 
Rozlišovať rovinné tvary a priestorové útvary 
Identifikovať rovinné útvary na základe 
niektorých ich pozorovaných vlastností 
 

Riešenie 
aplikačných úloh 
a úloh rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Úvod k učivu logiky 
Pravdivé a nepravdivé 
výroky 
Pravdepodobnostné hry 
Stúpajúca a klesajúca 
postupnosť predmetov 
Úlohy na pravidelnosť 
v postupnosti 
Jednoduché hry na 
pravdepodobnosť 
Úlohy na jednoduchú 

Pravda, nepravda, negácia výrokov. 
Stúpajúca a klesajúca postupnosť čísel do 20. 
Jednoduchá tabuľka s údajmi. 
Vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa 
v nej. 
Z príkladov na sčítanie vytvoriť príklady na 
odčítanie. 
Tvorba číselnej úlohy na základe textu. Výber 
počtového výkonu na základe textu.  
Tvorba matematického textu k numerickým 
úlohám. 
Riešenie slovných úloh vo dvojiciach, 

Vedieť vytvoriť k príkladu na sčítanie 
zodpovedajúci príklad na odčítanie 
Objasnenie jednoduchej slovnej úlohy činnosťou, 
voľbou vhodného modelu. 
Zistiť jednoduché pravidlo vytvárania postupnosti 
čísel do 20. 
Vedieť využívať poznatky o sčítaní a odčítaní v 
jednoduchých slovných úlohách 
Pochopiť súvislosti medzi zložkami počtových 
výkonov a výsledkom. 
Triediť predmety, prvky, veci v danej skupine v 
obore do 20 podľa jedného znaku 
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kombinatoriku v skupine, aj so zberom vhodných údajov 
z reality. 
Počítanie spamäti. 
Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie 
k danej situácii. 
 

Zručnosť pri praktickom využívaní sčítania, 
odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov. 
Objasnenie jednoduchej slovnej úlohy. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie  
 
V rámci predmetu matematika budeme uplatňovať tieto základné vyučovacie metódy a formy práce:  

1. Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti: 
• Skupinová práca 

• Práca s učebnicou 
• Práca s pracovným zošitom a učebnými pomôckami 
• Rozhovor, kladenie otázok 

• Práca vo dvojici 
2. Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa: 

• Sebareflexívne stratégie v samostatnej práci 
3. Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy: 

• Tvorivé písanie, myslenie nahlas, diskusia 

4. Motivačné metódy: 
• Metódy používané na motiváciu žiakov k tvorivej a uvedomenej činnosti 

5. Expozičné metódy: 
• Umožnia žiakom získať správnu predstavu o riešení úloh a návod na prácu. 

     6. Fixačné metódy: 
• Vytvárajú základy technického myslenia, tvorivej fantázie a schopnosti samostatne pristupovať k riešeniu každej úlohy. 

7. Diagnostické metódy: 
• Umožnia učiteľovi správne overiť a zhodnotiť žiacke vedomosti, zručnosti a návyky. 
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Spôsoby hodnotenia 

Hodnotenie predmetu 
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov, učiteľ sa má riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a 
nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. 
Vyučujúci vhodným spôsobom upozorňuje žiakov na možnosť získania ďalších poznatkov z matematických a hádankárskych rubrík v 
detských časopisoch a na detskú populárno-náučnú literatúru. 

Spôsoby hodnotenia 
Matematika a práca s informáciami je predmet, ktorý sa v 1. ročníku klasifikuje. Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa metodického pokynu č. 
7/2009. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami: 
 
1 – výborný 
2 - chválitebný  
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Stupeň 1 (výborný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, 
praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú 
kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 
Stupeň 2 (chválitebný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 
tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný 
prejav má menšie 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 
väčších nedostatkov. 
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Stupeň 3 (dobrý), 
ak má žiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné 
medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 
zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky. 
 
Stupeň 4 (dostatočný), 
ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako i v ich využívaní závažné medzery. 
Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite 
výsledkov jeho činností 
a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 
opraviť. 
 
Stupeň 5 (nedostatočný), 
ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri 
riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 
poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a 
výstižnosti podstatné nedostatky. 
Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 
 
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

� sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 
� sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
� rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické) a didaktickými testami, uplatňuje aj metódy riadené (dotazníky, 

pozorovania) – súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 
� analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 
� konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a 
poruchami, 

� rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 
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Známka % 
1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 

 
 
Učebné zdroje 
 
Matematika pre 1.ročník základných škôl; autorka: PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD. 
Číselkový domček; autori: Ingrid Jančiarová, Ľuba Nguyen 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 
• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné 

školy  
      vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
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