
MATEMATIKA - 1. ročník

učivo základní pojmy
Přirozená čísla 1 až 5 Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru, numerace, vidění počtu věcí do 5, sčítání a odčítání přirozených čísel spojené s manipulačními činnostmi

Přirozená čísla 0 -10 Rozklady čísel, čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, vztahy o několik více - o několik méně, numerace, sčítání a odčítání

Numerace do 20 Rozklady čísel, čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, vztahy o několik více - o několik méně, numerace, sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky

Číselná osa Posloupnost přirozených čísel, numerace do 20, orientace v prostoru (před, za, hned vedle,...)

Slovní úlohy Tvoření slovních úloh žáky bez užití početních výkonů, Slovní úlohy doplněné příkladem, úlohy řešené pomocí manipulace s věcmi a penězi, úlohy spojené s názorem

Geometrie Geometrické tvary rovinné a prostorové, hry s tvary, modelování, rozlišování modelů těles i geometrických tvarů ve svém okolí

Práce s daty Jednotky délky (metry), hmotnosti (kilogramy) a objemu (litry)

MATEMATIKA - 2. ročník
učivo základní pojmy

Číslo a početní operace Sčítanec, sčítanec, součet / menšenec, menšitel, rozdíl / zápis příkladů

Numerace do 20 Rozklady čísel, vztahy o několik více - o několik méně, sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky

Přirozená čísla v oboru 0 - 100 Čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, desítky a jednotky, pořadí čísel

Sčítání a odčítání do 100 Počítání v jednotlivých desítkách, sčítání a odčítání desítek, sčítání a odčítání dvouciferného čísla s jednociferným (bez přechodu i s přechodem desítky), počítání se závorkami

Sčítání a odčítání dvouciferných čísel do 100 Písemné sčítání a odčítání, zkouška, práce s číselnou osou

Slovní úlohy Vytváření slovních úloh k jednotlivým typům příkladů, slovní úlohy s jedním početním výkonem a jejich obměny, nácvik jejich zápisů, slovní úlohy se dvěma početními výkony, využití námětů z obchodování

Násobení a dělení v oboru malé násobilky Názorné zavedení násobilky 1, 2, 5, 10, 3, 4, 6, které je odvozeno z opakovaného přičítání stejných čísel, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, automatizace spojů

Geometrie Geometrické tvary rovinné a prostorové (čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, koule, válec, kužel). Rovné a křivé čáry, bod, přímka, úsečka - orientce v pojmech a základy práce s pravátkem . Bod ležící na přímce a mimo přímku, úsečka a její označování, odhadování a měření délky. Rýsování úseček dané délky.

Práce s daty Jednotky času (hodina. minuta), praktické určování času. Jednotky délky, hmotnosti a objemu a počítání s nimi.

MATEMATIKA - 3. ročník
učivo základní pojmy

Trojciferná čísla Stovky, desítky, jednotky. Seznámení s písemným sčítáním a odčítáním dvou trojciferných čísel, odhady výsledků.

Přirozená čísla v oboru do 1 000 Čtení a zápis čísel, číselná osa. Zaokrouhlování čísel na desítky na základě práce s číselnou osou, zaokrouhlování čísel na stovky, na desítky. Posloupnost přirozených čísel

Sčítání a odčítání v oboru do 1 000 Sčítání a odčítání v řádu stovek. Sčítání a odčítání desítek v jedné stovce. Sčítání s odčítání stovek s jednotkami, desítkami - bez přechodu i  přechodem desítek, stovek. 

Násobení a dělení v oboru malé násobilky Opakování násobilky 1-5. Zavedení násobilky 6-10. Násobení a dělení v oboru násobilek do 100, automatizace spojů. Dělení se zbytkem v oboru malé násobilky.

Velká násobilka Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem (velká násobilka vyvozená činnostními postupy s oporou o zapsaný příklad)

Slovní úlohy Slovní úlohy k pochopení úsudku několikrát více, několikrát méně (s využitím peněz). Různé typy slovních úloh. Vytváření slovních úloh k jednotlivým typům příkladů.

Orientace v čase Jednotky času (hodina, minuta, vteřina), jednoduché převody, orientace v čase.

Geometrické tvary rovinné a prostorové Čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh – náčrty do čtvercové sítě. Seznámení s pojmem kružnice. Rozvíjení prostorové představivosti – stavebnice, soubory krychlí, apod.

Práce s daty, měření Praktické měření délek, jednotky délky (metr, centimetr, milimetr, kilometr). Vytvoření správné představy o velikosti jednotek na základě činností, jednoduché převody (m, cm, km)

Rýsování Přímka, polopřímka, úsečka, opačné polopřímky. Rýsování přímek, vzájemná poloha (rovnoběžky, různoběžky), průsečík přímek. Základy manipulace s kružítkem.


