
 
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Matematika 

Ročník prvý 

Rozsah ŠVP hodina/týždenne 3,5 ,ŠkVP ,hodina/týždeň 0,5 Spolu : hodín/rok 

132 

 
 

1. Charakteristika  predmetu 
 

Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä  cieľové 

zámery, a všeobecné požiadavky, ktoré rozvíjajú osobnosť žiakov. 

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. Na základe skúsenosti a činnosti rozvíja orientácie žiakov 

v rovine a v priestore žiaci získavajú nové vedomosti ,zručnosti a postoje. Rozvíja sa logické 

a kritické myslenie. Rozvíja sa schopnosť  používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) 

k vyhľadávaniu , spracovaniu a uloženiu informácií. Systematickým , premysleným 

a diferencovaným riadením práce žiakov sa upevňujú ich kladné, morálne a vôľové vlastnosti 

( samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,  húževnatosť, kritickosť) Vytvára sa a rozvíja kladný 

vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám, permanentnému poznávaniu 

kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi  štátmi , medzi inými aj  naším 

Slovenskom. 

 

2.Ciele učebného predmetu   

 

Cieľom učebného predmetu matematika v 1. ročníku je induktívnym poznaním,  

zakladajúcim sa na žiackych skúsenostiach, rozvíjať tie schopnosti, pomocou ktorých sa 

pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. 

Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu, aby sa zrealizovali tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

  Kľúčové kompetencie: 

 

-veku primerane presne použiť materinský jazyk a správne aplikovať postupne sa  

-rozširujúcu matematickú symboliku 

-využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy ako prostriedky pri riešení úloh 

-rozvíjať numerické zručnosti žiakov v súlade s osvojením matematického obsahu a 

-prostredníctvom numerických výpočtov spamäti 

-rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore na základe 

skúseností a činností 

-riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou 

-na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností a 

-postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie 

 

 

3.Obsah vzdelávania 1.ročník 



 

Cieľ a kľúčové 

slová 

Tematický 

celok 

Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

P. 

h. 
Pr.t 

Rozvíjanie 

pozorovacích 

schopností 

prostredníctvom 

manipulatívnej 

činnosti. 

I. Prirodzené čísla 1 

až 20 

Prirodzené čísla 0 – 

5. Čísla 6, 0, 7, 8, 9, 

10. Prirodzené čísla 

do 20. 

Žiak má  

vedieť: 

Utvoriť, 

vyznačiť, 

oddeliť skupinu 

predmetov 1 – 

20. 

 

 

 36  

 

ENV 

Vytváranie pojmu 

čísla na 

skúsenostnom 

základe. Odhalenie 

elementárnych 

súvislostí medzi 

realitou 

a matematikou. 

 Počítanie počtu 

vecí, ..., po jednom, 

po dvoch, utváranie 

skupín vecí, ...o 

danom počte. 

Porovnávanie čísel. 

Čítanie a písanie 

čísel 0 – 20. 

Rozklad a skladanie 

čísel. Vzťahy medzi 

číslami: veľkosť, 

susedné čísla. 

Riešenie úloh na 

porovnávanie (viac, 

menej, rovnako). 

Vedieť 

vymenovať 

stúpajúci aj 

klesajúci 

číselný rad. 

Vedieť 

porovnávať 

čísla do 20 

podľa veľkosti. 

Riešiť úlohy 

charakterizovan

é vzťahmi: viac, 

menej. 

 

 

  

 

 

 

MUV 

Odhalenie súvislostí 

medzi číslami podľa 

názoru aj na základe 

textu. Chápanie 

sčítania  odčítania 

predmetov 

činnosťou a na 

základe textu.   

II. Sčítanie a 

odčítanie 

Sčítanie a odčítanie 

v etapách v obore 

do 5, v obore do 10 

a v obore do 20 bez 

prechodu cez 

základ 10. 

Zameniteľnosť 

sčítancov. Rozklad 

sčítancov na súčet 

dvoch čísel. 

Doplnenie 

chýbajúceho čísla 

do súčtu. Vzťah 

medzi sčítaním 

a odčítaním. 

Vedieť spamäti 

všetky spoje 

sčítania 

a odčítania bez 

prechodu cez 

základ 10. 

Zručnosť pri 

praktickom 

využívaní 

sčítania, 

odčítania, 

rozkladu 

a doplnenia 

sčítancov.  

. 
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TPP 

Formovanie 

zovšeobecňovanej 

schopnosti 

a schopnosti riešenia 

matematických 

problémov. Rozvíjať 

pamäť, húževnatosť 

 Slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

podľa činnosti, na 

základe obrázku, 

textu. Oživenie 

slovnej úlohy 

kresbou 

Objasnenie 

jednoduchej 

slovnej úlohy 

činnosťou, 

voľbou 

vhodného 

modelu. 

  

MEV 

 

 

 

 

 



a vytrvalosť. Práca 

v dvojici a v tíme. 

a modelovaním. 

Tvorba číselnej 

úlohy na základe 

textu. Výber 

počtového výkonu 

na základe textu. 

Tvorba 

matematického 

výkonu na základe 

textu k numerickým 

úlohám. Riešenie 

rozsiahlejších úloh 

v tíme, aj so 

zberom vhodných 

údajov z reality. 

Záznam 

textovej 

súvislosti 

číslami 

a počtovými 

výkonmi.  

FIG 

Postupné budovanie 

priestorovej 

predstavivosti 

a orientácie v rovine 

a v priestore. 

III. Geometria  Zoznámenie sa 

s niektorými 

priestorovými 

a rovinnými 

geometrickými 

tvarmi a ich 

triedenie na základe 

ich vlastností. 

 

 

Vedieť sa 

orientovať 

v priestore. 

 

 

- 
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DOV 

Spoznanie 

vnímateľných 

vlastností telies, 

rozlíšenie odlišných 

vlastností ukázaním, 

výberom 

usporiadaním, 

slovne. 

 Stavba telies 

z kociek, na 

základe modelu, 

rovinných útvarov 

činnosťou. 

Pozorovanie 

niektorých 

vlastností 

geometrických 

útvarov. Orientácia, 

určovanie polohy; 

smerov, zmeny 

smerov. 

Vedieť 

vybudovať 

z kociek teleso 

na základe 

modelu. 

Identifikovať 

niektoré rovinné 

a priestorové 

útvary na 

základe ich 

pozorovaných 

vlastností. Určiť 

polohu na 

základe 

preberaných 

výrazov (napr. 

nad, pod pri, 

medzi, atď.). 

  

 

 

 

MUV 

Získanie prvých 

zručností v narábaní 

s rysovacími 

potrebami. 

 Kreslenie 

otvorených 

a uzavretých 

krivých čiar, 

rysovanie priamych 

čiar, triedenie čiar. 

Vedieť narábať 

rysovacími 

potrebami.  

 

. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Vzbudenie záujmu 

žiakov 

o matematické 

činnosti 

prostredníctvom 

matematických hier. 

IV. Riešenie 

aplikačných úloh 

rozvíjajúce 

špecifické 

matematické 

myslenie 

Získavanie 

skúseností 

s pravdivosťou 

a nepravdivosťou 

obrázkových 

situácii a slovne 

vyslovenými, napr. 

matematickými 

výrokmi. 

Dichotomické 

triedenie 

predmetov, podľa 

jedného znaku 

(modré, nie sú 

modré). 

Vedieť rozlíšiť 

pravdivosť 

a nepravdivosť 

primeraných 

matematických 

výrokov. 

 41 FIG 

Ukázať význam 

použitia tabuliek, 

diagramov. 

 Tvorenie 

stúpajúcej 

(klesajúcej) 

postupnosti 

predmetov, čísel 

a zistenie 

pravidelnosti 

v týchto 

postupnostiach 

pozorovaním. 

Zber 

a usporiadanie 

údajov z domova 

a z blízkeho okolia 

za účelom riešenia 

úloh.  

Vedieť 

používať 

tabuľky s 

diagramom  

  

 

 

TPP 

 

 

4.Predmet matematika v prvom ročníku nie  je  dotovaný  s  disponibilnými hodinami. 

 

5.Formy a metódy práce 
 
Pri vyučovaní matematiky v 1. ročníku je dôležité akceptovať a didakticky využívať možnosti  

a schopnosti detí mladšieho školského veku: emotívnosť, hravosť, kladný vzťah k 

manipulačným činnostiam. Hlavným motívom je radosť z osvojeného poznatku, z  

vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. 
 

V 1. ročníku uplatňujeme: 

-názornosť 

- pozorovanie 

- využitie praktických poznatkov zo života 

- manipulačné metódy 

- postupnosť riešenia problémov 

- formy skupinovej práce 



- aktivizačné metódy 

- porovnávacie metódy 

-fixačné metódy 

-problémové vyučovanie 

 

 

 

 

6.Učebné zdroje 

B. Lehoťanová, PZ k matematike (1. časť) pre 1. ročník ZŠ, 

Bratislava, AITEC 2008, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 28. 7. 2008 

 

7.Hodnotenie predmetu 

 

Predmet matematika v1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným  

metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii  

Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými  

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so  

špecifickými potrebami. 

 Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 

od 1.5.2011. 

 

Legenda: Pz. t – prierezové témy  
               DOV – dopravná výchova 

                  ENV – enviromentálna výchova 

                  TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

                  MEV – mediálna výchova  

                  MUV – multikultúrna výchova 

                 FIG- finančná gramotnosť 

 

 


