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5.2 Matematika a její aplikace 
 

Vyučovací předmět : Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním, je rozdělena 

tématické okruhy: a/ řazení a třídění předmětů, b/ číslo a početní operace, c/ závislosti, vztahy a 

práce s daty, d/ základy geometrie – na 1.stupni, b/ čísla a početní operace, c/ závislosti, vztahy a 

práce s daty, d/ základy geometrie na 2. stupni 

V 1. – 6. ročníku jsou předmětu přiděleny 2 hodiny týdně, v 7. – 10. ročníku  3 hodiny týdně.   

Výuka probíhá v kmenových třídách a učebnách PC. 

Do předmětu jsou integrovány okruhy: rozvoj schopností poznávání a řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova – 6.1.  

Cílem vzdělávací oblasti je osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí matematických 

dovedností, rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací. 

Používáme matematické symboly, rozvíjíme samostatnost a vytrvalost, koncentrujeme pozornost, 

vytváříme prostorovou představivost, uplatňujeme matematické znalosti a dovednosti v běžném 

životě – měření, porovnávání velikostí, manipulace s penězi. Rozvíjíme spolupráci při řešení 

stanovených úkolů, zdokonalujeme grafický projev a vytváříme základy rýsovacích dovedností. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 
 

 Kompetence k učení – K1    

 

a) žák se snaží ovládat základy počtů a početních operací 

 

Učitel: 

• vede žáky k osvojování a chápání matematických postupů s využitím moderních 

audiovizuálních pomůcek a výukových programů 

• zadává takové úkoly, které dávají možnosti pro různá řešení a rozvíjejí tak logické 

myšlení (hádanky, rébusy, křížovky) 

 

b) žák využívá různých druhů materiálů, pomůcek, učebnic 

 

e) žák chápe obecně používané termíny, znaky, symboly 

 

Učitel: 

 

• seznamuje žáky s matematickými termíny, znaky, symboly a jejich využitím 

v matematických operacích, kterými řeší praktické situace 

• vytváří u žáků prostorovou představivost pomocí vyhledávání, rozeznávání a 

znázorňování základních geometrických útvarů a to především formou praktických 

činností 

 

g ) žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě  

 

Učitel: 

• postupně od nejnižších ročníků učí řešit slovní úlohy z praktického života 

• navozuje situace k uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě 

( odhady, měření, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace) 
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 Kompetence k řešení problémů – K2 

 

a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Učitel: 

• řeší s žáky především úkoly, které vyplývají z reálného života a praxe 

• rozvíjí u žáků samostatnost, systematičnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu 

• vede žáky k tomu, aby hledali různé postupy při řešení zadaných úkolů a uměli 

vyhodnotit správnost řešení 

• nové úkoly a problémy učí žáky řešit osvědčenými postupy s praktickým využitím všech 

početních dovedností a rozvíjí v nich schopnost aplikovat již naučené matematické 

postupy 

• zařazuje konkrétní problémové situace, při jejichž řešení žák využije vlastní zkušenosti 

 

 Kompetence pracovní – K6 

 

b) žák zvládá pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při 

kolektivní práci 

 

Učitel: 

• při řešení problémových a aplikovaných úloh zařazuje práci ve skupinách a ve dvojicích, 

čímž rozvíjí dovednosti pro týmovou práci 

• vytváří takové situace, kde se žák učí organizovat vlastní práci i práci ve skupině tak, 

aby byla efektivní pro všechny žáky ve skupině 

• vede žáky prostřednictvím hodnocení společné práce i práce jednotlivce k pozitivnímu 

vztahu k práci  

  

 

 


