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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1  
Predmet Matematika  
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica,str.1, PZ 1. časť, strana 1 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Úvodná hodina, učebný materiál pre tretiakov 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
  

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavným motívom sú spomienky na prázdniny. Prácu motivujeme rozhovorom, roz-

právaním o lete a prázdninách.  
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, PZ 1. časť 
a zbierkou úloh z matematiky pre tre-
tiakov 
Rozloženie predmetov na lavici 
Správne sedenie pri písaní, kreslení a 
rysovaní 
Predstavenie novej učebnice a pra-
covného zošita pre tretiakov 
Motivačná postavička – lúčny koník 
Skočko, piktogramy 

Je dôležité, aby sme si spoločne so žiakmi zopakovali ako majú byť správne uložené 
učebnice, pomôcky a peračník na lavici tak, aby mali dostatok miesta na prácu. Ako 
majú správne sedieť pri písaní, kreslení a rysovaní (poloha učebnice, zošita, 
správne držanie pera, ceruzky, pastelky, pravidlá rysovania a používanie pomôcok 
na geometrii.). 
Žiaci sa oboznamujú najprv s učebnicou pre tretiakov. Pri predstavovaní novej učeb-
nice povieme žiakom, že je to učebnica, do ktorej nebudú priamo písať a kresliť. 
Písať a kresliť budú do zošita na matematiku (odporúčame č. 524, resp. zavedieme 
aj zošit na geometriu č. 520 ) a do pracovného zošita na matematiku pre tretiakov, 
ktorý má dve časti. 
Učebnicu si žiaci označia svojim menom. Druhá strana obálky poskytuje priestor 
na vpísanie mena a priezviska žiaka, školského roku a stavu učebnice na začiatku 
a na konci školského roka. 
1. strana má motivačný charakter. So žiakmi vedieme rozhovor o ilustráciách 
a o tom, čomu sa budeme v 3. ročníku venovať (násobenie ako zjednodušené po-
čítanie, čísla a ich využitie – peniaze, číslovanie strán, tachometer, hmotnosť, 
označovanie číselných údajov u rôznych výrobkov, ..., geometria – rysovanie, me-
ranie, výroková logika - pravda, nepravda, určovanie pravdivosti a nepravdivosti 
o tvrdeniach o ilustráciách, príp. odpovede na otázky typu: Ktorá z ilustrácií je 
správne, nesprávne nakreslená?). 

Relaxačná chvíľka  Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

 Titulná strana 1. časti PZ ponúka žiakom možnosť označiť si ho svojím menom. 
Na tento účel slúži priestor s menovkou. 
Na strane sú vyobrazené deti a lúčny koník Skočko. S lienkou ako motivačnou po-
stavou sa žiaci stretávali v prvom aj v druhom ročníku počas celého školského roka. 
V treťom ročníku sa bude objavovať už len sporadicky. Lúčny koník Skočko bude 
sprevádzať žiakov učivom matematiky v treťom ročníku. 
Na 2. strane obálky sa nachádzajú piktogramy, ktoré si spoločne zopakujeme. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Matematika pre tretiakov – Zbierka úloh - titulná strana (ak ju žiaci majú) taktiež 
ponúka žiakom možnosť zapísať si meno do menovky. 
Poznámka: Zbierka úloh pre tretiakov je doplnkový materiál, v ktorom si žiaci môžu precvičovať a upev-
ňovať učivo. Slúži predovšetkým na samostatnú prácu pre žiakov, ktorí sú matematicky zdatní a na 
docvičenie pre žiakov s individuálnym prístupom s pomocou pedagóga. Úlohy sú diferencované. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk.  

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. 
Poznámka: Zopakujeme si pravidlá správneho sedenia pri písaní, kreslení a rysovaní. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 2 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 2, PZ 1. časť, strana 2,  

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Usporiadanie čísel 0 až 100, zápis čísel do 100. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky 

usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne 
i zostupne 

 zobraziť číslo na číselnej osi vytvoriť jednoduchú 
tabuľku a orientovať sa v nej doplniť do tabuľky 
chýbajúce údaje. 

počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách, desiatkach 
prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
jednotky, desiatky 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
vzostupný a zostupný číselný rad 
číselná os 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavným motívom sú spomienky na prázdniny. Prácu motivujeme rozhovorom, roz-

právaním o lete a prázdninách – letné hry v parku. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str.2 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Usporiadanie čísel od 0 do 100 Po-
jmy usporiadania 
Zápis čísel do 100  
Číselný rad 
Číselná os 

So žiakmi vedieme rozhovor o novej sprievodnej postavičke – lúčnom koníkovi 
Skočkovi, ktorý bude sprevádzať žiakov matematikou v celom 3. ročníku. 
Strana slúži na zopakovanie učiva 2. ročníka. So žiakmi si pripomenieme rozklad 
čísla na desiatky a jednotky, zápis pomocou čísel, usporiadanie čísel podľa veľkosti, 
porovnávanie počtu a čísel na číselnej osi, číselné postupnosti. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
Poznámka: Pri niektorých úlohách sa nachádza symbol MP. Je to odkaz na metodickú príručku, resp. 
metodické komentáre. Tento symbol sa bude vyskytovať pri úlohách, ku ktorým je potrebné podrobnejšie 
vysvetlenie. V metodickej príručke (v metodických komentároch) sa nachádzajú doplňujúce informácie 
k zadaniam daných úloh, rozširujúce a doplnkové úlohy, upozornenia na prípadnú neriešiteľnosť úloh, 
príkladov, možné chyby, ktoré by mohli pri riešení vzniknúť, prípadné upozornenia na fakt, že úloha (prí-
klad) má viacero možností či postupov riešenia. 
Poznámka: Úloha 4, 6, 8, a 9 je označená symbolom AMÚ, čo znamená, že ide o aplikačnú matematickú 
úlohu. Tento symbol sa bude vyskytovať pri úlohách tohto typu v celej sérii matematiky pre 3.ročník 
(v učebnici aj v pracovných zošitoch). 

2/1 Žiaci čítajú slovom zapísané číslovky a zapisujú ich pomocou čísel. 
2/2 Žiaci pozorujú dvojice obrázkov a určujú, kde je viac a kde je menej (porovná-
vajú počet). V prvej dvojici porovnávajú počet tvrdých a mäkkých spoluhlások 
(prepojenie s učivom slovenského jazyka). V druhej dvojici porovnávajú počet va-
jíčok. Pri tomto porovnávaní stačí zistiť, kde je viac balení po desať (desiatok). Úlohu 
je možné doplniť zadaním: O koľko viac/o koľko menej je vpravo/vľavo? 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
2/3 Žiaci píšu číslom graficky vyjadrený počet. V úlohe si pripomenú spôsob zná-
zornenia čísel (krúžok – desiatka, palička – jednotka). 
2/4 Žiaci pracujú s tabuľkou, ktorú si prekreslia do zošita. Dopĺňajú do nej chýbajúce 
čísla podľa toho, či rozkladajú (na desiatky a jednotky) alebo skladajú (z daných 
desiatok a jednotiek) dvojciferné číslo. Tabuľku môžu vyplniť postupne. 
Poznámka: prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín a doplníme úlohami z PZ. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 2 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Usporiadanie čísel od 0 do 100 Po-
jmy usporiadania 
Zápis čísel do 100 
Číselný rad 
Číselná os 

Prácu na strane motivujeme rozhovorom (rozprávaním) o živočíchoch, ktoré žijú 
na lúke, prípadne uskutočníme vychádzku spojenú s pozorovaním lúčnych živočí-
chov alebo pripravíme prezentáciu na danú tému. Motivačný rozhovor môžeme 
uskutočniť aj na základe ilustrácie na strane (lienka a koník, mravce a pod.), prí-
padne zaradíme hádanky. Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka. 
Nachádzajú sa tu úlohy na usporiadanie čísel od 0 do 100, zápis čísel v obore do 
100. Žiaci čítajú, píšu a rozlišujú prirodzené čísla v obore do 100, vytvárajú skupiny 
predmetov v danom počte, precvičujú si orientáciu v číselnom rade a na číselnej osi, 
vyznačujú čísla na číselnej osi. Na každej strane je dolný roh zvýraznený (v tvare 
trojuholníka). Slúži na odstrihnutie čísla už vyriešenej strany. Žiaci si týmto spôso-
bom ľahšie vyhľadajú novú stranu, na ktorej majú začať pracovať. Úloha 5 je 
označená symbolom AMÚ, čo znamená, že ide o aplikačnú matematickú úlohu. 
Tento symbol sa bude vyskytovať pri úlohách tohto typu v celej sérii matematiky pre 
3.ročník (v učebnici aj v pracovných zošitoch). 
V prvej úlohe žiaci zapisujú počet guľôčok podľa vzoru. Pomáhajú si vytváraním 
skupín po 10. Opakujú si zápis dvojciferných čísel v obore do 100. 
V druhej úlohe žiaci spájajú body podľa čísel zostupne (od najväčšieho po najmen-
šie). Správnym riešením sú obrázky motivačných postáv (koníka a lienky), ktoré 
vyfarbia. V úlohe si precvičujú zostupný číselný rad. 
V tretej úlohe žiaci vyznačujú čísla na číselnej osi. Pomáhajú si číselným radom 
alebo inou ľubovoľnou pomôckou. Zároveň si môžu opakovať usporiadanie čísel 
a pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, 
druhý, ..., predposledný, posledný. 
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do číselného radu. Pri práci si pomá-
hajú číselnou osou alebo inou ľubovoľnou pomôckou. Zároveň si môžu opakovať 
usporiadanie čísel a pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za. 
V piatej úlohe žiaci riešia úlohu na usporiadanie čísel v obore do 100. Začínajú naj-
menším číslom. Tvoria vzostupný číselný rad. 
Poznámka: Doplnkové úlohy podobného typu môžu žiaci vymýšľať sami a navzájom si ich zadávať me-
dzi sebou. Zadávajúci žiak by mal skontrolovať riešenie ostatných a rozhodnúť, či riešili správne.  
Napr.: Doplň 5 čísel, ktoré sú za číslom 27. Doplň čísla medzi číslami 34 a 47 a pod. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú ľavý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 

 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o prázdninách, návrate do školských lavíc, 

očakávaniach žiakov, prípravách do školy a pod. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 2 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Usporiadanie čísel od 0 do 100 Po-
jmy usporiadania 
Zápis čísel do 100  
Číselný rad 

Strana slúži na zopakovanie učiva 2. ročníka. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

2/5 a), b) Žiaci usporadúvajú čísla podľa veľkosti vzostupne (od najmenšieho po naj-
väčšie). 
2/6 Žiaci pozorujú počet desiatok v číslach. Sumu vyjadria počtom desaťcentových 
mincí. 
Poznámka: V úlohe sme použili vymyslený symbol pre eurocent – c, pretože na Slovensku vyjadrujeme 
symbolom len euro – €. Znak (symbol) pre cent nie je určený. 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 3 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 2, PZ 1. časť, strana 3,  

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Usporiadanie čísel 0 až 100, zápis čísel do 100, porovnávanie čísel. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cifra 
 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnávania za-

písať pomocou relačných znakov >, <, = 
 použiť radové číslovky v číselnom obore do 100 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
číslo, číslica, cifra 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 
platidlá: eurá (€), centy (c) 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
relačné znaky >, <, =  
prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
2/7 Žiaci hovoria a zapisujú číselný rad od 40 po 49 (všetky dvojciferné čísla, ktoré 
majú na mieste desiatok číslicu 4). Môžu si pomôcť číselnou osou v dolnej časti 
strany. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 3 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Zápis čísel do 100 
Číselný rad 
Porovnávanie čísel 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy 
na usporiadanie čísel, porovnávanie a zápis čísel v obore do 100. Žiaci v nich dopĺ-
ňajú chýbajúce čísla v radoch čísel, opakujú si celé desiatky, hľadajú pravidlo 
postupnosti, porovnávajú čísla, orientujú sa v číselnom rade. 
Poznámka: Pri úlohe 1 sa nachádza symbol MP. Je to odkaz na metodickú príručku, resp. metodické 
komentáre. Tento symbol sa bude vyskytovať pri úlohách, ku ktorým je potrebné podrobnejšie vysvetle-
nie. V metodickej príručke (v metodických komentároch) sa nachádzajú doplňujúce informácie 
k zadaniam daných úloh, rozširujúce a doplnkové úlohy, upozornenia na prípadnú neriešiteľnosť úloh, 
príkladov, možné chyby, ktoré by mohli pri riešení vzniknúť, prípadné upozornenia na fakt, že úloha (prí-
klad) má viacero možností či postupov riešenia. 

Úlohy 1 a 2 tvorí celostranová ilustrácia, ktorá slúži na motiváciu aj na riešenie rôz-
nych typov úloh. Žiaci najprv dopĺňajú do štvorcov na ceste čísla z radu celých 
desiatok. Pokračujú v obrázkoch ovocných stromov. Tam dopĺňajú do jabĺčok čísla, 
ktoré rastú alebo klesajú o jeden. Pri dopĺňaní čísel do obrázkov ihličnatých stromov 
musia najprv objaviť pravidlo postupnosti. Pomáhať si môžu ľubovoľným spôsobom 
(pomôžu si aj pozorovaním vzoru). Čísla v postupnostiach narastajú po troch (65, 
68, ...), piatich (5, 10, ...), desiatich (40, 50, ...) a klesajú po jednom (..., 30, 29). 
Napokon porovnávajú čísla v domčekoch pomocou relačných znakov <, >, =. Svoje 
riešenia si môžu kontrolovať na číselnej osi. Doplnkovou úlohou môže byť dokres-
ľovanie podľa pokynov s využitím pojmov orientácie a polohy. Napr.: Dokresli slnko 
nad budovu školy. Dokresli jablko pod strom. Dokresli chlapcovi v strede čiapku. 
Dokresli vtáčika na plot a pod. Žiaci si riešením úlohy opakujú porovnávanie čísel a 
usporiadanie v číselnom rade do 100 počítaním po jednom, po desiatkach..., aj po-
jmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade. 
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú číselné postupnosti a poradia. Pomáhajú si ľubovoľným 
spôsobom, napríklad pripočítaním, odčítaním daného čísla – na číselnej osi, na čí-
selnom páse, na prstoch (dopočítaním), na počítadle, ... 
Poznámka: Pred riešením musia nájsť jednoduché pravidlo postupnosti. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 4 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 2, PZ 1. časť, strana 4,  

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Usporiadanie čísel 0 až 100, zápis čísel do 100, porovnávanie čísel. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 napísať a prečítať číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne 

i zostupne 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnávania za-

písať pomocou relačných znakov >, <, = 
 zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia 
 vyriešiť jednoduché nerovnice 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
vzostupný a zostupný číselný rad 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 
relačné znaky >, <, = 
jednotky, desiatky 
pravda, nepravda 
nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom (príbehom, básničkou, pesničkou...) o zmene roč-

ného obdobia, blížiacej sa jeseni, zmenách v prírode a pod. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 2 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Usporiadanie čísel od 0 do 100 Po-
jmy usporiadania 
Zápis čísel do 100 
Číselný rad 
Číselná os 

Strana slúži na zopakovanie učiva 2. ročníka. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

2/8 Žiaci pracujú s číselnou osou. Z dvojíc čísel určujú číslo, ktoré je menšie – na čí-
selnej osi bližšie k nule. Práca s číselnou osou je dôležitá, aby si žiaci uvedomili, že 
menšie čísla sa nachádzajú na číselnej osi vľavo – bližšie k nule a väčšie čísla ďalej 
od nuly. 
2/9 Žiaci pozorujú číselné postupnosti, hľadajú pravidlo postupností a doplnia chý-
bajúce čísla. Vzniknuté číselné postupnosti si žiaci napíšu do zošita. 
2/10 Žiaci určia tri čísla, ktoré sú väčšie ako dané čísla a napíšu ich do zošita. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s PZ 1. časť, str. 4 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Usporiadanie čísel 
Porovnávanie čísel 
Číselný rad 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy 
na usporiadanie a porovnávanie čísel do 100, upevňovanie poznatkov o číselnom 
rade (pojmy usporiadania), čítanie a písanie čísel do 100. 
V prvej a druhej úlohe žiaci usporadúvajú čísla podľa veľkosti vzostupne a zostupne. 
V prvej začínajú najmenším číslom, tvoria vzostupné číselné rady. V druhej úlohe 
začínajú najväčším číslom, tvoria zostupné číselné rady. Doplnené číslo môžu pre-
škrtnúť podľa vzoru. Žiaci si riešením úloh precvičujú číselné rady a orientáciu 
v nich. 
V tretej úlohe žiaci porovnávajú čísla v obore do 100 pomocou vyfarbovania za da-
ných podmienok. Hľadajú čísla menšie ako 40, väčšie ako 40 a väčšie ako 60. Žiaci 
vyfarbia všetky riešenia v tabuľkách. Pri riešení si môžu pomôcť tvorením kontexto-
vej úlohy k matematickej situácii. Napríklad: Ja mám 40. Koľko musíš mať ty, aby si 
mal/-a menej? Koľko musíš mať ty, aby si mal/-a viac? Mám 60. Koľko musíš mať 
ty, aby si mal/a viac? 
Poznámka: Úlohou stupňujeme náročnosť úloh o nerovniciach (pojem nepoužívame). 

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla, ktoré sú hneď pred a hneď za daným číslom. 
Pomáhajú si číselnou osou. Riešením úlohy si opakujú pojmy usporiadania. 
V piatej úlohe žiaci pozorujú rady čísel a rozhodujú o pravdivosti a nepravdivosti vý-
rokov. Označujú ich P (pravda) alebo N (nepravda). Žiaci môžu tvoriť negácie 
výrokov alebo opačné tvrdenia. (Napr.: Pred číslom 25 je číslo 27. Negácia výroku: 
Nie je pravda, že pred číslom 25 je číslo 27. Opačné tvrdenie: Pred číslom 25 nie je 
číslo 27.) 
Poznámka: Dávame pozor, aby si žiaci nezamieňali negáciu a opačné tvrdenie. Pojmy nepoužívame. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 5 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 78, PZ 1. časť, strana 1,  

Zbierka str. 4 
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Opakujeme si geometriu - bod, úsečka 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vyznačiť bod a pomenovať ho 
 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-

priamku, úsečku 
 vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, 

priamke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí 
 narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body 
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 

na centimetre)  
 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centi-

metre) 
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 

bod, označenie bodu veľkými tlačeným písmenom 
priamka, polpriamka, úsečka 
bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na útvare 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), meter (m) 
dĺžka úsečky v centimetroch 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, opa-
kovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom (rozprávaním) o lete, prázdninách, výletoch a turis-

tike, o prípravách do školy a prvom dni v škole. 
3. expozičná časť 
Práca s učebnicou, str. 78 
Opakovanie: 
Bod, úsečka 
Rysovanie bodov, úsečiek 
Dĺžka úsečky 

Žiaci si opakujú pojmy – rovná čiara, krivá čiara, bod , úsečka. Kreslia rysujú body 
a úsečky, merajú dĺžky úsečiek. Lúčny koník Skočko pripomína žiakom, čo je bod 
a úsečky. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

78/1 Žiaci najprv vyhľadajú v nadpise rovné a krivé čiary a potom určia ich počet. 
Po tvaroch sa môžu prejsť prstom. 
78/2 a) b) c) Žiaci kreslia alebo rysujú do zošita tri obrázky podľa zadania. Pri ryso-
vaní použijú žiaci pravítko. Pred prácou opakujeme pravidlá rysovania. 
78/3 Žiaci určujú koľko úsečiek vidia na jednotlivých obrázkoch. Na prvom obrázku 
je 7 úsečiek (ak počítame aj predely, ktoré utvárajú úsečky). My si však budeme 
všímať ohraničené úsečky a tých je 5. Druhý obrázok 7 úsečiek. Tretí obrázok 
0 úsečiek. Štvrtý obrázok 13 úsečiek. 
78/4 Žiaci pomenujú všetky úsečky na geometrických útvaroch. 
78/5 a), b), c) Žiaci rysujú postupne podľa pokynov. Dbáme na čistotu rysovania 
a dodržiavanie pravidiel rysovania. 
78/6 Žiaci rysujú úsečky danej dĺžky a označia krajné body všetkých úsečiek podľa 
zadania. Dbáme na čistotu rysovania a dodržiavanie pravidiel rysovania. 
78/7 Žiaci odmerajú dané úsečky a zapíšu ich dĺžku do zošita. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-

rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 1 
Opakovanie: 
Rysovanie úsečiek, vyznačovanie bo-
dov 
Dĺžka úsečky 
Porovnávanie dĺžok úsečiek 

Strana je zameraná na rysovanie úsečiek, dĺžky úsečiek, meranie dĺžok úsečiek 
v centimetroch, zápis dĺžok úsečiek, porovnávanie dĺžok úsečiek (opakovanie učiva 
2. ročníka). Strana obsahuje rozvíjajúce a upevňujúce úlohy. Pravítko, ktoré sa na-
chádza na okraji strany, si žiaci môžu vystrihnúť a odmerať s ním okolité predmety. 
Nebude však slúžiť ako pomôcka pri meraní a rysovaní v zošite. 
V prvej úlohe žiaci pozorujú obrázok a pracujú podľa pokynov v zadaní. a) Narysujú 
úsečky AB, CD, EF, GH a odmerajú ich dĺžku v centimetroch. Potom ich zoradia 
podľa dĺžky (začínajú najkratšou). b) Narysujú úsečky OP a RS. Odmerajú a porov-
najú ich dĺžky. c) Nakoniec rozhodnú, ktorý vrchol na obrázku je najvyšší. Pomáhajú 
si vzdialenosťou bodov K, L, M od modrej čiary. 
Poznámka: Vedľa zadania sa nachádza malá ilustrácia pravítka. Znamená to, že v úlohe budú žiaci ry-
sovať (budú potrebovať pravítko). 

V druhej úlohe žiaci odmerajú narysované úsečky a zapíšu ich dĺžky do farebných 
rámčekov. Všetky dĺžky úsečiek sú dané v centimetroch. 
Poznámka: V reálnych situáciách nebýva vždy dĺžka v celých centimetroch. Ak sa žiaci stretnú s takýmto 
prípadom, povieme im, že dĺžka je napríklad 7 cm a „kúsok“. 

V tretej úlohe žiaci rysujú úsečky podľa zadania. V úlohe si precvičujú presné ryso-
vanie úsečiek s danými dĺžkami. Rozšírením môžu byť ďalšie úlohy na rysovanie 
úsečiek s danými dĺžkami (na papier, v zošite a pod). Dbáme na to, aby žiaci dodr-
žiavali pravidlá a hygienické návyky pri rysovaní. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 6 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 3, PZ 1. časť, strana 5, 

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Usporiadanie. Porovnávanie čísel do 100. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cifra 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnávania za-

písať pomocou relačných znakov >, <, = 
 rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
číselná os 
číslo, číslica , cifra 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
relačné znaky >, <, = 
jednotky, desiatky 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane začneme motivačným rozhovorom o jesennom zbere úrody, obe-

račke ovocia, zeleniny, jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny, ich správnom 
uskladnení na zimu a význame uskladnenia 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 3 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Strana je zameraná na sčítanie a odčítanie v obore do 100 (opakovanie učiva 2. 
ročníka). Žiaci riešia úlohy rôzneho typu, tvoria z daných číslic dvojciferné čísla, 
zväčšujú dané čísla o niekoľko jednotiek. 
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na dve vyučovacie hodiny. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

3/1 Žiaci pripočítavajú jednociferné čísla k celým desiatkam a odčitujú jednociferné 
čísla do celej desiatky. Žiaci si pri riešení môžu pomôcť rozkladom dvojciferného 
čísla na desiatky a jednotky. 
Poznámka: So žiakmi si zopakujeme pojem súčet a rozdiel. 

3/2 Žiaci môžu pracovať s číselnou osou. Žiaci hľadajú číslo, ktoré sa na číselnej osi 
nachádza medzi danými číslami. 
Poznámka: Úloha má viac riešení. 
3/3 Žiaci riešia kombinatorickú úlohu. a) Z daných číslic tvoria dvojciferné čísla. Ko-
ník Skočko im určuje podmienku – rovnaká číslica nemôže byť v čísle použitá 
viackrát. 
Poznámka: Žiakov vedieme k určitej systémovosti. Najprv budú tvoriť čísla s počtom desiatok 2, potom 
5 a nakoniec 7. Počet riešení je 6, 25, 27, 52, 57, 72, 75. 

b) Ku každému vytvorenému číslu pripočítajú číslo 6. Vyriešia 6 príkladov na sčíta-
nie. Túto časť môžu žiaci riešiť za domácu úlohu. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
3/4 Žiaci zväčšujú dané čísla o 5 (pripočítavajú k nim číslo 5). Riešením úlohy si 
precvičujú pamäťové spoje. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 5 
Opakovanie učiva 2. ročníka:  
Rozklad čísla na jednotky a desiatky 
Usporiadanie čísel 
Porovnávanie čísel  
Číselný rad 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy 
na usporiadanie a porovnávanie čísel do 100, rozklad čísel na desiatky a jednotky 
a orientáciu na číselnej osi.  
V prvej úlohe žiaci vyfarbujú z každej skupiny čísel vždy to, ktoré je na číselnej osi 
bližšie k nule. Riešením úlohy si precvičujú orientáciu na číselnej osi. 
V druhej úlohe žiaci si precvičujú zápis čísel grafickým spôsobom, ktorý budú neskôr 
využívať pri číslach s vyššími rádmi. Tento jednoduchý grafický zápis poznajú od pr-
vého ročníka (desiatka – krúžok, jednotka – palička). 
V tretej úlohe žiaci porovnávajú čísla do 100 pomocou relačných znakov <, >, =. 
Riešením úlohy si precvičujú orientáciu v číselnom rade do 100. 
V štvrtej úlohe žiaci najprv hľadajú pravidlo postupnosti a potom dopĺňajú chýbajúce 
čísla v postupnosti. Pri práci musia sledovať aj smer, ktorý určuje šípka. 
V piatej úlohe žiaci pracujú s číselnou osou. Vyznačujú na nej dané čísla. Vyzna-
čené čísla preškrtnú. Zároveň si môžu opakovať usporiadanie čísel a pojmy 
súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, druhý..., 
predposledný, posledný. 
V šiestej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla v rade čísel, ktoré určujú poradie. 
Pri dopĺňaní si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napríklad určovaním poradia 
podľa modelovej situácie, podľa vzoru. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 7 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 3, PZ 1. časť, strana 6,  

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Rozklad čísel, usporiadanie, rad čísel do 100. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cifra 
 rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 
 rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky 

zobraziť číslo na číselnej osi 
 použiť radové číslovky v číselnom obore do 100 
 doplniť hýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, me-
nej, rovnako 
kontrola správnosti (skúška správnosti) 
jednotky, desiatky 
číselná os 
magický štvorec s rozmermi max. 4 x 4 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom (rozprávaním) o lete, prázdninách, následných prí-

pravách do školy a o prvom dni v škole. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 3 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Zápis čísel do 100  
Číselná os 
Slovné úlohy  

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka. Žiaci riešia slovné úlohy, pra-
cujú s číselnou osou, vytvárajú magický štvorec. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

3/5 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie. V tejto fáze utvoria príklad 
k danej úlohe, vyriešia ho a sformulujú odpoveď. Správnosť riešenia môžu overiť 
skúškou správnosti. 
Poznámka: Zápisu k slovnej úlohe sa budeme venovať až neskôr (postupnými krokmi). 

3/6 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. 
3/7 Žiaci pracujú s číselnými osami. Hľadajú čísla, ktoré sa ukrývajú pod otáznikmi. 
Poznámka: Doplňujúca úloha sa môže týkať určovania čísla hneď pred, hneď za daným číslom na čísel-
nej osi. 

3/8 Samotnému riešeniu tejto úlohy by malo predchádzať zopakovanie pojmu ma-
gický štvorec (súčet vo všetkých riadkoch a vo všetkých stĺpcoch je rovnaký). Žiaci 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
prekreslia tabuľky do zošita a doplnia chýbajúce čísla tak, aby vznikli magické 
štvorce. Súčet v riadkoch aj stĺpcoch má byť 20. 
Poznámka: Žiaci by mali najprv dopĺňať riadok (stĺpec), kde chýba len jedno číslo. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 6 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Rozklad čísla na jednotky a desiatky 
Usporiadanie čísel 
Porovnávanie čísel 
Číselný rad 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy 
na usporiadanie, rozklad čísel na desiatky a jednotky, orientáciu na číselnej osi, rie-
šenie slovnej úlohy o nerovniciach, rad čísel do 100 a tvorba úloh. 
V prvej úloh žiaci vyfarbujú z každej skupiny čísel vždy to, ktoré je na číselnej osi 
najďalej od nuly. Precvičujú si orientáciu na číselnej osi a pojmy usporiadania v čí-
selnom rade. 
V druhej úlohe sprievodná postavička koník Skočko žiakom pripomína počet desia-
tok a jednotiek čísla 64. Žiaci si riešením úlohy precvičujú rozklad dvojciferných čísel 
na desiatky a jednotky, ktorý neskôr využijú pri počítaní s prechodom cez číselný 
základ. 
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu o nerovniciach. Píšu tri čísla s danou 
vlastnosťou. Ďalšie čísla s touto vlastnosťou môžu žiaci hovoriť. 
V štvrtej úlohe žiaci určia a dopíšu desiatky, medzi ktorými ležia dané čísla. Hľadajú 
najbližšiu menšiu (predchádzajúcu) a najbližšiu väčšiu (nasledujúcu) celú desiatku. 
Najbližšia menšia celá desiatka ostane rovnaká z pôvodného čísla a najbližšia väč-
šia desiatka sa zväčší o jednu celú desiatku. Pri určovaní čísel si pomáhajú 
ľubovoľným spôsobom. Najlepšie je pomôcť si číselnou osou a nájsť, medzi ktorými 
celými desiatkami sa nachádza dané číslo. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do štvorca podľa logického usporiada-
nia tak, aby bol štvorec magický. Sčítance v riadkoch aj v stĺpcoch dávajú v tomto 
prípade vždy súčet 45. 
V šiestej úlohe žiaci tvoria z daných číslic dvojciferné čísla podľa vzoru. Číslice sa 
nesmú v číslach opakovať. 
Poznámka: Žiakov vedieme k tomu, aby postupovali pri riešení takýchto úloh systematicky a tým sa na-
učili nájsť všetky riešenia. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 8 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 4, PZ 1. časť, strana 7,  

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Čísla do 100, sčítanie a odčítanie v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 napísať a prečítať číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne 

i zostupne 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnávania za-

písať pomocou relačných znakov >, <, =  
 zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo 
 určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách 
 vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako 

dané číslo 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
relačné znaky >, <, = 
jednotky, desiatky 
nerovnice (na propedeutickej úrovni) 
časové údaje 
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom o doprave (chodci, účastníci cestnej premávky, se-

mafor, dopravné značky, pravidlá...). 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 4 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Porovnávanie 

Strana je zameraná na sčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok a odčítanie 
celých desiatok od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 (opakovanie 
učiva 2. ročníka). Žiaci porovnávajú čísla, dopĺňajú postupnosti znakov, tvoria a rie-
šia reťazové príklady, skladajú a zapisujú dvojciferné čísla. 
Poznámka Prácu na strane odporúčame rozdeliť na dve vyučovacie hodiny. 
Poznámka Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

4/1 Žiaci pripočítavajú celé desiatky k dvojciferným číslam a odčítavajú celé desiatky 
od dvojciferných čísel. Najväčší súčet a najmenší rozdiel označia danými symbolmi. 
Poznámka: So žiakmi si zopakujeme pojem súčet a rozdiel. 

4/2 Žiaci porovnávajú čísla. Použijú znaky >, < alebo =. 
4/3 Žiaci dopĺňajú ďalšie chýbajúce znaky v postupnostiach. 
4/4 a), b), c), d) Žiaci skladajú dvojciferné čísla s daným počtom desiatok a jedno-
tiek. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4/5 Žiaci pozorujú šifru (ktoré číslo je priradené danému obrázku). Zapisujú a riešia 
reťazové príklady na odčítanie. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 7 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Čísla do 100 
Sčítanie a odčítanie celých desiatok 
a jednociferných čísel 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (čísla do 100, sčítanie a odčíta-
nie celých desiatok a jednociferných čísel). Nachádzajú sa tu úlohy na zväčšovanie 
a zmenšovanie o daný počet, hľadanie čísel za určitých podmienok, na sčítanie 
a odčítanie, úloha z logiky s časom. 
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľky. Do prvej dopisujú čísla o 20 väčšie ako dané 
čísla a do druhej čísla o 30 menšie ako dané čísla. 
V druhej úlohe žiaci pri určovaní väčších a menších čísel pozorujú rôznorodosť za-
daní, ktoré môžu vyjadrovať tú istú matematickú operáciu. Správne číslo z dvojice 
zakrúžkujú. 
V tretej úlohe žiaci určia a dopíšu jedno číslo, ktoré leží medzi dvoma danými de-
siatkami. Riešia opačnú úlohu k úlohe na strane 6/4. Ako pomôcka im slúži rad čísel 
do 100 pod úlohou, kde sú farebne zvýraznené dané desiatky. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. V každom príklade je toľko riešení, koľko čísel chýba medzi dvomi 
uvedenými číslami. Napr. medzi číslami 40 a 50 môžeme doplniť akékoľvek z deviatich čísel 41 až 49. 

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie do 100. Automatizujú si spoje 
počítania, ktoré neskôr využijú pri počítaní pod sebou. 
V piatej úlohe žiaci vyberajú a píšu dvojciferné čísla za daných podmienok. Precvi-
čujú si pozornosť a orientáciu v rade čísel. 
V šiestej úlohe žiaci pozorujú displeje digitálnych hodín a označia správnu odpoveď. 
Správne riešenie je ÁNO. Pri riešení úlohy môžu žiaci danú situáciu vymodelovať 
na analógových hodinách, na ciferníku. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 9 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 4, PZ 1. časť, strana 8,  

Zbierka úloh od str. 2 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Čísla do 100, sčítanie a odčítanie v obore do 100. Slovné úlohy. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 napísať a prečítať číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 rozložiť číslo na jednotky a desiatky 
 určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách 
 znázorniť čas na digitálnych a ručičkových hodi-

nách 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, me-
nej, rovnako 
kontrola správnosti (skúška správnosti) 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 
jednotky, desiatky 
časové údaje 
jednotky času – hodina, minúta 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o športových aktivitách žiakov, o ich obľú-

bených športoch a hrách, o potrebe športovania a dôležitosti pohybu.  
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 4 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Slovné úlohy 

Strana je zameraná na sčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok a odčítanie 
celých desiatok od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 (opakovanie 
učiva 2. ročníka). Žiaci riešia slovné úlohy rôzneho typu. Riešia slovnú úlohu z ob-
lasti finančnej gramotnosti. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

4/6, 7, 8 Žiaci riešia jednoduché slovné úlohy na odčítanie. V tejto fáze utvoria prí-
klad k danej úlohe, vyriešia ho a sformulujú odpoveď. Správnosť riešenia môžu 
overiť skúškou správnosti. 
Poznámka: Zápisu k slovnej úlohe sa budeme venovať neskôr (postupnými krokmi). 

4/9 Hlavičkové úlohy sú určené žiakom, ktorí chcú výraznejšie napredovať v rozví-
janí matematických predstáv. Úlohu je potrebné žiakom vysvetliť, pri náročnejších 
úlohách pomôžeme zvoliť stratégiu. 
4/10 Žiaci riešia úlohu na opakované sčítanie. 
Poznámka: So žiakmi si zopakujeme pojem sčítanec a súčet. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4/11 Žiaci riešia slovnú úlohu z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so žiakmi uva-
žujeme, že pri splácaní požičanej sumy od banky splácame nielen požičanú sumu 
ale aj určitú časť z požičanej sumy (úrok). Banka Požičaj má úrok 2 eurá a banka 
Zlatá minca má úrok 1 euro, čiže od tejto banky je výhodnejšie požičať si.  

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 8 
Opakovanie učiva 2. ročníka:  
Čísla do 100 
Rozklad čísel na jednotky a desiatky 
Slovné úlohy 
Úlohy s časom 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (čísla do 100, sčítanie a odčíta-
nie, rozklad čísel na desiatky a jednotky, slovná úloha, určovanie času). Nachádzajú 
sa tu úlohy na prácu s číslami do 100, precvičovanie sčítania a odčítania celých de-
siatok, prácu s tabuľkami, slovná úloha a úloha s časom. 
V prvej úlohe žiaci si precvičujú odčítanie celých desiatok od dvojciferných čísel. 
V druhej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou, kde dopisujú počet desiatok a počet jedno-
tiek pod dané čísla podľa vzoru. Žiaci využívajú tabuľku ako nástroj na riešenie úloh. 
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť (aby bol príklad správny). 
Precvičujú si rozklad čísla, čím sa pripravujú na zautomatizovanie spojov počítania 
do 100. Riešia nepriamo sformulované úlohy. 
Poznámka: Úloha môže mať rôzne riešenia, ale my sa sústredíme na rozklad čísla na celé desiatky 
a jednotky podľa vzoru v prvom stĺpci. 

V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Správnosť riešenia skontrolujú skúškou 
správnosti. Zostavia príklad a riešenie dopíšu do odpovede. Môžu zapísať chýbajúci 
údaj do zápisu, aj keď v 3. ročníku nie je tvorba zápisu povinná (zápis ako taký budú 
žiaci zostavovať vo 4. ročníku). Neskôr budú tvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 
V piatej úlohe a) Žiaci určujú a dokresľujú ručičky na ciferník podľa daného času. 
b) Žiaci určujú čas a zapisujú ho číslom pod ciferník. 
Pri práci si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom. 
Poznámka: Žiaci v tejto úlohe môžu v ciferníkoch dopísať čísla 1 – 12. Pri úlohách s hodinami, určovaním 
času, dokresľovaním správneho času nemusia žiaci pracovať len s ciferníkom hodín z prílohy. Ak majú 
niektorí žiaci problémy s orientáciou na ciferníku, môžu využiť iný spôsob. Napr. pri určovaní trvania času 
si môžu pomôcť mechanickým počítaním, počítaním na počítadle, na prstoch. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk  

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 10 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 79, PZ 1. časť, strana 2  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Opakujeme si geometriu - Rysovanie úsečiek, priamok, polpriamok, dĺžka úsečky 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vyznačiť bod a pomenovať ho 
 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-

priamku, úsečku 
 vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, 

priamke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí 
 narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body 
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 

na centimetre)  
 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centi-

metre) 
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 odmerať dĺžku za pomoci neštandardných jedno-

tiek 

bod, označenie bodu veľkými tlačeným písmenom 
priamka, polpriamka, úsečka 
bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na útvare 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), meter (m) 
dĺžka úsečky v centimetroch 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 
stavba z kociek 
neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť a pod. 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom (rozprávaním) o lete, prázdninách, kúpaní a pod. Po-

tom pokračujeme rozprávaním o blížiacom sa príchode jesene. 
3. expozičná časť 
Práca s učebnicou, str. 79 
Opakovanie 
Bod, úsečka, priamka, polpriamka 
Vyznačovanie bodov, rysovanie úse-
čiek, priamok, polpriamok 
Dĺžka úsečky 
Stavby z kociek 

Lienka aj koník Skočko v úvode strany pripomínajú žiakom, čo je priamka a ako sa 
označuje. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

79/1 Žiaci rysujú podľa pokynov. Najskôr narysujú priamku s. Vyznačia na nej bod 
S, ktorý leží na priamke s a bod T, ktorý neleží na priamke s. 
79/2 a),b), c) Žiaci rysujú úsečky a priamky podľa pokynov. 
79/3 Žiaci merajú úsečky a porovnávajú ich veľkosť. Môžu merať pásikom papiera, 
nitkou alebo pravítkom. 
79/4 Žiaci rysujú úsečky podľa pokynov v zadaní. 
79/5 Žiaci pozorujú stavby a určia koľko kociek potrebujú na každú z nich, v prípade, 
že ich budú aj prakticky stavať. Potom určujú koľko kociek je v jednotlivých stĺpcoch. 
Stĺpce sú farebne rozlíšené. 
79/6 a), b) žiaci rysujú podľa pokynov polpriamky a vyznačujú na nich dané body. 
79/7 Žiaci si precvičujú orientáciu v štvorcovej sieti (centimetrovej). Pohybujú sa 
v smeroch hore, dole, vpravo. Hľadajú najkratšiu a najdlhšiu cestičku myšky k syru 
a zisťujú ich dĺžku. Každá jedna úsečka v štvorčeku je dlhá 1cm. 
79/8 Žiaci pomocou neštandardných jednotiek dĺžky merajú rôzne predmety okolo 
seba. Výsledky si zapisujú do tabuľky a údaje si neskôr navzájom porovnajú. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-

rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 2 
Opakovanie: 
Vyznačovanie bodov, rysovanie úse-
čiek, priamok, polpriamok 
Dĺžka úsečky 

Strana je zameraná na rysovanie priamok, polpriamok, úsečiek, dĺžky úsečiek, me-
ranie dĺžok úsečiek v centimetroch, zápis dĺžok úsečiek (opakovanie učiva 2. 
ročníka). Strana obsahuje rozvíjajúce a upevňujúce úlohy. 
V prvej úlohe žiaci rysujú úsečky podľa zadania. Pri rysovaní dodržiavajú hygienické 
návyky a pravidlá. 
V druhej úlohe a) Žiaci narysujú priamku m, ktorá prechádza bodom M. Vyznačia na 
nej úsečku MN s danou dĺžkou (7 cm). Pomenujú jej krajné body. b) Žiaci narysujú 
polpriamku CD, vyznačia bod Z, ktorý polpriamke patrí (leží na polpriamke) a bod Y, 
ktorý polpriamke nepatrí (neleží na polpriamke). Pri rysovaní dodržiavajú hygienické 
návyky a pravidlá. 
V tretej úlohe a) Žiaci narysujú úsečku, ktorej dĺžka je daná (8 cm). b) Žiaci doplnia 
a vyznačia správne odpovede. Overia si, či dodržali dané podmienky. V obidvoch 
odpovediach na otázky označia políčka so slovom ÁNO. 
V štvrtej úlohe žiaci spájajú body podľa zadania, rysujú úsečky HI, JK. Odmerajú 
a zapíšu ich dĺžky. Úlohu môžeme rozšíriť dokresľovaním do obrázka. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 11 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 5, PZ 1. časť, strana 9,  

Zbierka úloh od str. 5 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Slovné úlohy. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
kontrola správnosti (skúška správnosti) 
nepriamo sformulované úlohy 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o športových aktivitách žiakov, o ich obľú-

bených športoch a hrách, o potrebe športovania a dôležitosti pohybu. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 5 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Nepriamo sformulované úlohy 

Strana je zameraná na sčítanie dvojciferných čísel a jednociferných čísel a odčíta-
nie jednociferných čísel od dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 
(opakovanie učiva 2. ročníka). Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. 
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na dve vyučovacie hodiny. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

5/1 Žiaci sčitujú dvojciferné čísla s jednocifernými a odčitujú jednociferné čísla 
od dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. So žiakmi si pripomenieme po-
čítanie s nulou. 
5/2 Žiaci tvoria príklady na sčítanie (z daných susedných čísel) a riešia ich. Spolu 
utvoria a vyriešia 9 príkladov. V úlohe si precvičujú ľavopravú orientáciu. 
Poznámka: Pre žiakov je dôležitý aj tento typ úlohy, pretože tu sa musia sústrediť nielen na riešenie 
pripravených numerických príkladov, ale aj na ich tvorbu. 

5/3 Žiaci v úlohe riešia nepriamo sformulované úlohy. Hľadajú a doplňujú zakryté 
sčítance. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 9 
Opakovanie učiva 2. ročníka 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie čísel 
do 100, slovné úlohy). Žiaci si riešením úloh precvičujú pamäťové spoje sčítania 
a odčítania v obore do 100. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Slovné úlohy 

V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie podľa vzoru. Pozorujú súvis medzi vý-
sledkom a sčítancom, ktorý sa zväčšuje o 1, o 2, o 3. 
V druhej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Môžu doplniť zápis (nepovinný údaj), zos-
tavia príklad na odčítanie, vypočítajú ho, riešenie skontrolujú skúškou správnosti 
a doplnia ho do odpovede. 
V tretej úlohe žiaci pracujú s tabuľkami. Dopĺňajú čísla tak, aby bol súčet čísel 
v riadku dané (farebne zvýraznené) číslo. Riešením úlohy si precvičujú rozklad ce-
lých desiatok na tri sčítance. Pri hľadaní chýbajúcich čísel si môžu pomôcť 
dopĺňaním alebo iným ľubovoľným spôsobom. Môžu si vziať kartičky s číslami – ce-
lými desiatkami a skladať ich. Využiť môžu aj paličky, špáradlá zviazané po desať 
alebo stovkové počítadlo. Niektorí žiaci si môžu pomôcť počítaním na prstoch (1 prst 
= 1 desiatka). 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Príklad, v ktorom sú dve okienka a nie je poskytnutý vzor počítania, 
bude mať vždy viac riešení. Matematicky menej zdatným žiakom môžeme pomôcť určením nejakej celej 
desiatky, príp. si môžu písať medzivýpočty. 

V štvrtej úlohe žiaci tvoria úlohy z daných čísel podľa farby, vypočítajú ich a zapíšu 
súčet. Na poradí sčítancov nezáleží (komutatívnosť sčítania). 
V piatej úlohe žiaci pracujú podľa vzoru. Rozkladajú čísla na dve rovnaké časti (už 
nie na desiatky a jednotky), na polovice (pojem nepoužívame). Pri riešení si môžu 
pomáhať počítadlom, číselným radom alebo grafickým znázornením ako na strane 
5 v úlohe 2. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 12 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 5, Zbierka úloh od str. 5 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Slovné úlohy. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
kontrola správnosti (skúška správnosti) 
nepriamo sformulované úlohy 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o športových aktivitách žiakov, o ich obľú-

bených športoch a hrách, o potrebe športovania a dôležitosti pohybu. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 5 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Slovné úlohy 

Strana je zameraná na sčítanie dvojciferných čísel a jednociferných čísel a odčíta-
nie jednociferných čísel od dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 
(opakovanie učiva 2. ročníka). Žiaci riešia slovné úlohy, tvoria dvojciferné čísla. Rie-
šia úlohu na viacnásobné odčítanie. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

 5/4 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie. Správnosť riešenia si overia 
skúškou správnosti. 
5/5 Žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Dá sa riešiť ako 83 – ___ = 60 
alebo 83 – 60 =.___ Druhý spôsob je jednoduchší na vyriešenie, ale zložitejší na 
zostavenie správneho príkladu. Prvý je naopak ľahší na zostavenie, ale ťažšie sa 
hľadá riešenie. 
5/6 a) Žiaci by mali pri riešení tejto úlohy znovu postupovať systematicky. Najprv 
utvoria čísla, ktoré majú na mieste desiatok číslicu 3 (36, 39). Potom utvoria čísla, 
ktoré sa začínajú číslicou 6 (63, 69). Nakoniec napíšu čísla, ktoré majú na začiatku 
číslicu 9 (93, 96).Možnosti 33, 66, 99 vylúčime, pretože lienka udala podmienku, že 
daná číslica sa v čísle nesmie opakovať. 
b) Túto časť môžu žiaci dokončiť za domácu úlohu. Od každého utvoreného čísla 
odčítajú číslo 7. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
5/7 V úlohe pripomenieme žiakom postup počítania zľava doprava. Doplnené číslo 
využijú pri zápise nasledujúcich príkladov. Žiaci v tejto úlohe musia počítať po-
stupne. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 5 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Slovné úlohy 

5/8 Žiaci riešia úlohu na viacnásobné odčítanie rovnakého čísla. 
5/9 Žiaci si pri riešení úlohy môžu pomôcť číselnou osou. Hľadajú počet čísel, ktorý 
sa nachádza na číselnej osi medzi číslom 80 a 100. 
5/10 Žiaci si pri riešení úlohy môžu pomôcť papierovými modelmi peňazí. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 13 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 10, Zbierka úloh od str. 5 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
spôsoby usporiadania dvoch (troch) predmetov, znakov, symbolov 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o sporení, význame sporenia a pod.  
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 10 
Opakovanie učiva 2. ročníka:  
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie čísel 
do 100, porovnávanie čísel). Žiaci si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100, 
známe spoje, porovnávajú čísla a pracujú s peniazmi. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci dopĺňajú do tabuľky chýbajúce údaje. Sčitujú v smere šípky v čí-
selnom obore do 100. Riešením si precvičujú orientáciu a pozornosť. Využívajú 
tabuľku ako nástroj na riešenie úloh a zároveň si opakujú pojmy riadok tabuľky, 
stĺpec tabuľky a údaj v tabuľke. Vyfarbujú a krúžkujú podľa zadania. 
V druhej úlohe žiaci tvoria príklady postupným odčítaním čísla 1 až 9. Pozorujú súvis 
medzi zväčšujúcim sa menšencom, zväčšujúcim sa menšiteľom a výsledkom. Úloha 
slúži na zautomatizovanie spojov počítania. 
V tretej úlohe žiaci vyfarbujú čísla podľa zadania. Čísla väčšie ako 50 vyfarbia čer-
venou ceruzkou, čísla menšie ako 50 vyfarbia modrou ceruzkou. Precvičujú si 
orientáciu v číselnom rade a pojmy usporiadania. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 10 
Opakovanie učiva 2. ročníka:  
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

V štvrtej úlohe žiaci kontrolujú vyriešené úlohy a rozhodujú o správnosti výsledkov. 
Nesprávne výsledky opravia. 
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú autíčka tak, aby stáli za sebou vždy v inom farebnom 
poradí. Pri vyfarbovaní používajú tri farby – červenú, modrú a zelenú. Úloha má viac 
riešení, ďalšie riešenia môžu žiaci zapísať resp. znázorniť na pomocný papier alebo 
na tabuľu. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V šiestej úlohe žiaci zapisujú, koľko eur si nasporilo každé dieťa. Pri práci si môžu 
pomôcť papierovými modelmi peňazí. Žiaci riešia obrázkovú slovnú úlohu z oblasti 
finančnej gramotnosti. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 14 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 11, Zbierka úloh od str. 5 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
sudoku s rozmermi max. 5x5 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
kontrola správnosti (skúška správnosti) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Pred prácou s úlohami na strane žiaci skladajú papier a skúšajú podľa svojej fantá-

zie, resp. podľa návodu vytvoriť rôzne objekty z papiera.  
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 11 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Strana slúži na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie čísel do 100). Žiaci 
si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100, známe spoje, porovnávajú čísla 
a riešia sudoku a slovnú úlohu. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie. Pripočítavajú celé desiatky k dvojcifer-
ným číslam. Riešením si upevňujú známe spoje počítania. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla podľa logického usporiadania, riešia 
sudoku. 
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú znak sčítania alebo odčítania tak, aby platila rovnosť. 
Pri dopĺňaní znakov môžu postupovať ich náhodným vkladaním, ale aj dopočítaním 
do výsledku. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 11 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Porovnávanie 
Slovná úloha 

V štvrtej úlohe žiaci priraďujú čísla z číselného radu podľa zadania. Určujú čísla, 
ktoré sú menšie ako 40, väčšie ako 60, menšie ako 60 a zároveň väčšie ako 40. 
S určovaním čísel, ktoré sú menšie ako 60 a zároveň väčšie ako 40, môžu mať žiaci 
problém, pretože musia sledovať obe podmienky. V takom prípade si môžu pomôcť 
tým, že najprv priradia čísla do prvých dvoch skupín (červenej a zelenej) a zvyšné 
napíšu do tretej skupiny (modrej). 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na sčítanie. Môžu doplniť údaje do zápisu 
(v 3. ročníku je zápis nepovinný údaj, pripravujú sa na zostavenie zápisu vo 4. roč-
níku) zostavia príklad, vypočítajú ho a riešenie doplnia do odpovede. Po vyriešení 
danej úlohy urobia žiaci kontrolu správnosti (skúšku správnosti). Postupne budeme 
žiakov viesť k samostatnému tvoreniu odpovede. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 15 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica, str. 80, PZ 1. časť, strana 3  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Opakujeme si geometriu – Meranie úsečiek. Dĺžka úsečiek v centimetroch. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vyznačiť bod a pomenovať ho 
 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-

priamku, úsečku 
 narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body 
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 

na centimetre)  
 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centi-

metre) 
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 identifikovať a pomenovať mnohouholníky 

bod, označenie bodu veľkými tlačeným písmenom 
priamka, polpriamka, úsečka 
bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na útvare 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), meter (m) 
dĺžka úsečky v centimetroch 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 
stavba z kociek 
pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, štvoruholník, ... 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre druhákov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Pri každej úlohe si zvolí pedagóg vhodnú formu motivácie (bližšie informácie sa na-

chádzajú v komentároch k jednotlivým úlohám). 
3. expozičná časť 
Práca s učebnicou, str. 80 
Opakovanie 
Bod, úsečka 
Rysovanie úsečiek 
Dĺžka úsečky v centimetroch 
Meranie úsečky 

Žiaci si na strane opakujú geometrické útvary. Odhadnú, merajú a porovnávajú 
dĺžky úsečiek. Rysujú úsečky a pracujú so štvorcovou sieťou. Koník Skočko žiakov 
oboznamuje s meraním približne – zaokrúhľovaním dĺžky na celé centimetre. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

71/1 Žiaci pomenúvajú dané geometrické útvary. Dbáme na správnu terminológiu. 
71/2 Žiaci najprv odhadnú a potom odmerajú dĺžky úsečkových hadov. Potom dĺžky 
porovnajú a určia, ktorý je najdlhší. 
71/3 Žiaci rysujú do zošita dve úsečky, ktoré sa pretínajú a dve úsečky, ktoré sa 
nepretínajú. Pomenujú úsečky, odmerajú a zapíšu ich dĺžky v celých centimetroch. 
71/4 Žiaci pozorujú vyznačenú časť štvorcovej siete. Hľadajú dielik, ktorý patrí na vy-
značené miesto. Správnu možnosť môžu vyfarbiť danou farbou. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 3 
Opakovanie: 
Rysovanie úsečiek 
Dĺžka úsečky 
Meranie dĺžok úsečiek v centimetroch 

Strana je zameraná na rysovanie úsečiek, dĺžky úsečiek, meranie dĺžok úsečiek 
v centimetroch, zápis dĺžok úsečiek (opakovanie učiva 2. ročníka ). Strana obsahuje 
rozvíjajúce a upevňujúce úlohy. 
V prvej úlohe prácu motivujeme rozhovorom o geometrických útvaroch a o podob-
nosti predmetov s geometrickými útvarmi. So žiakmi opakujeme pojmy, dbáme na 
správnu terminológiu. V úlohe žiaci spájajú body (rysujú úsečky od bodu k bodu) 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Stavby z kociek tak, aby vznikli geometrické útvary určené zadaním (trojuholníky ABJ, štvoruholník 

OPGF, štvoruholník TVML, päťuholník YZRIH). Potom žiaci pokračujú v rysovaní 
podľa pokynov pedagóga. Napríklad: Narysuj úsečku DS, EK, ..., trojuholník WXN, 
.... Skús narysovať ľubovoľný štvoruholník a pod. 
Poznámka: Útvary môžu žiaci farebne odlíšiť. 

V druhej úlohe prácu motivujeme opakovaním pravidiel správneho rysovania a do-
držiavania hygienických návykov. Potom žiaci postupne rysujú úsečky podľa 
zadania. Každú úsečku odmerajú a zapíšu jej dĺžku. Riešením úlohy sa žiaci zdo-
konaľujú v rysovaní úsečiek aj pri ich meraní na centimetre. 
Poznámka: Žiakov upozorníme na zápis (označenie) dĺžky úsečky v zátvorke. 

V tretej úlohe žiakov motivujeme prácou so stavebnicou. Žiaci pozorujú stavby a za-
píšu, koľko kociek potrebujeme na postavenie každej stavby. 
Poznámka: Žiaci si môžu stavby postaviť podľa vzoru a tým si zároveň overia svoje riešenie. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 16 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 6, PZ 1. časť, strana 12, 

Zbierka úloh od str.7 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore 

do 100 
 vyriešiť jednoduché nerovnice 
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, posledný 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
sudoku s rozmermi max. 5x5 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
rovnice (na propedeutickej úrovni) 
nerovnice (na propedeutickej úrovni) 
vzostupný a zostupný číselný rad 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci by mal predchádzať motivačný rozhovor o jeseni, o hrách v tomto období a 

o púšťaní šarkanov, ktoré patrí medzi obľúbené činnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre-
chádzky prírodou, starostlivosť o zdravie. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 6 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Strana je zameraná na sčítanie dvojciferných čísel a jednociferných čísel do celej 
desiatky a odčítanie jednociferných čísel od celých desiatok (opakovanie učiva 2. 
ročníka). Žiaci riešia úlohu s tajničkou a dopĺňajú do príkladov správne znaky plus 
a mínus. Riešia nerovnice a sudoku. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

6/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie dvojciferných čísel a jednociferných čísel na celé 
desiatky a odčítanie jednociferných čísel od celých desiatok. Najväčší súčet a naj-
menší rozdiel označia danými symbolmi. 
Poznámka: So žiakmi si zopakujeme pojem súčet a rozdiel. 
6/2 Žiaci porovnajú a vyberú z každej trojice čísel najmenšie a najväčšie číslo, utvo-
ria z nich príklad na odčítanie (s väčším číslom na začiatku) a vyriešia ho. 
Poznámka: Žiak v úlohe opäť samostatne tvorí príklady podľa určitého pravidla. Nerieši len už pripravené 
numerické príklady. 

6/3 a) Žiaci vyriešia príklady (zistia, ktoré čísla je potrebné doplniť namiesto písmen). 
b) Doplnené čísla usporiadajú od najmenšieho po najväčšie. 
c) Usporiadané čísla nahradia písmenami, čím vytvoria povzbudzujúcu vetu: SU-
PER! Úloha má motivačný charakter. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
6/4 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie. Na overenie riešenia môžu 
žiaci spraviť skúšku správnosti. 
6/5 Pri riešení úlohy žiaci postupujú zľava doprava. V prvom stĺpci pozorujú prvé 
a posledné čísla v príkladoch. Ak je výsledok väčší ako prvé číslo, doplnia znak plus. 
Ak je výsledok menší, doplnia znak mínus. V druhom stĺpci môžu opäť porovnávať 
prvé a posledné čísla v príkladoch. Ak je výsledok väčší ako prvé číslo, určite bude 
aspoň jeden zo znakov plus, druhý znak doplnia podľa toho, či sa dané číslo zväč-
šuje alebo zmenšuje. Znaky môžu dopĺňať aj spôsobom pokus – omyl. 
6/6 Pri riešení danej úlohy si žiaci precvičujú pozornosť, postreh a vnímanie detailov. 
6/7 Žiaci riešia nerovnice na propedeutickej úrovni. 
6/8 Žiaci riešia sudoku. Pred samotným dopĺňaním chýbajúcich čísel a písmen si 
so žiakmi zopakujeme pravidlá vypĺňania sudoku. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 12 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (pripočítanie do celých desiatok 
a odčítanie do celých desiatok). Žiaci si riešením úloh precvičujú a upevňujú spoje 
počítania v obore do 100. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie v obore do 100. Pripočítavajú jednoci-
ferné čísla k dvojciferným do celých desiatok. 
V druhej úlohe žiaci riešia šípkové úlohy postupným odčítaním a sčítaním. Postu-
pujú zľava doprava. 
V tretej úlohe žiaci riešia jednoduché nerovnice (na propedeutickej úrovni, pojem 
nerovnice nepoužívame). Hľadajú a zapisujú tri vhodné riešenia daných nerovností. 
Ako vyhovujúce čísla môžu písať aj čísla väčšie ako 100. 
V štvrtej úlohe žiaci tvoria príklady na odčítanie podľa vzoru. Menšiteľ je daný. Žiaci 
si z daných čísel vyberú menšenca (koník Skočko im tento pojem pripomína), zos-
tavia príklad a vyriešia ho. Pri riešení si opakujú pojmy menšenec, menšiteľ, rozdiel. 
V piatej úlohe a) Žiaci dopĺňajú číselný rad na okraji strany. Postupujú ľubovoľným 
spôsobom, pripočítaním, odčítaním daného čísla – na číselnej osi, na číselnom 
páse, na prstoch (dopočítaním), na počítadle... 
b) Po doplnení číselného radu vypisujú alebo vyfarbujú čísla, ktoré majú na mieste 
jednotiek číslicu 0, 2, 4, 6, 8. 
Poznámka: Riešením úlohy si žiaci opakujú učivo o párnom a nepárnom počte predmetov, pripravujú sa 
na učivo o párnych a nepárnych číslach.  

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 17 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 7, PZ 1. časť, strana 13,  

Zbierka úloh od str.7 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore 

do 100 
 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore 

do 100 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-

sať pomocou relačných znakov >, <, = 
 znázorniť čas na digitálnych i ručičkových hodi-

nách 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
zložené slovné úlohy na sčítanie 
rovnice (na propedeutickej úrovni) 
relačné znaky >, <, = 
časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
nepriamo sformulované úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane začneme motivačným rozhovorom o jeseni, o dozrievaní rôznych 

suchých plodov (oriešky, gaštany, žalude, bukvice) a pod. Výstava jesenných plo-
dov. Doplnením môže byť, podľa možností, aj vychádzka do lesa, parku. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 7 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
s prechodom cez základ 10 
Nepriamo sformulované úlohy 
Práca s časom 
Práca s eurami 
Porovnávanie 
Slovná úloha 

Žiaci sčitujú dvojciferné čísla s jednocifernými a odčitujú jednociferné čísla od dvoj-
ciferných čísel s prechodom cez základ 10, tvoria a riešia príklady na sčítanie, riešia 
nepriamo sformulované úlohy, porovnávajú čísla, riešia úlohu s eurami, s časom a 
zloženú slovnú úlohu. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

7/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie dvojciferných čísel s jednocifernými a odčítanie 
jednociferných čísel od dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Môžu si po-
môcť ľubovoľným spôsobom, rozkladom alebo grafickým znázornením. 
7/2 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Dopĺňajú do príkladov chýbajúce za-
kryté čísla. Môžu si pomôcť znázornením, dopočítaním alebo rozkladom pomocou 
prechodu cez desiatku. 
7/3 Žiaci riešia úlohy s peniazmi. Pri ich riešení si môžu pomáhať modelmi papiero-
vých peňazí z prílohy. Vhodné je, ak najprv sčítajú 10-, 20- a 50-eurové bankovky 
a potom menšie sumy. Úlohu možno rozšíriť zadaním: V ktorom písmene sa ukrýva 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
najviac/najmenej eur? Zoraď všetky štyri sumy podľa veľkosti. O koľko eur je 
viac/menej v danom písmene ako v inom písmene? 
7/4 a)Žiaci vyberú z každej trojice najväčšie a najmenšie číslo. 
b) Z vybraných čísel utvoria príklad na sčítanie a vypočítajú ho. 
7/5 Žiaci porovnávajú čísla relačnými znakmi >,<, =. Najprv porovnávajú desiatky, 
číslo s väčším počtom desiatok je väčšie. Ak majú obe čísla rovnaký počet desiatok, 
o veľkosti rozhodujú jednotky. Ak majú čísla zhodný aj počet jednotiek, obe čísla sú 
rovnaké. Žiaci si môžu pri porovnávaní pomôcť aj číselnou osou. Čím je číslo vzdia-
lenejšie od nuly na číselnej osi, tým je väčšie. 
7/6 Žiaci znázornia na modeli ručičkových hodín dané časy. 
7/7 Žiaci môžu riešiť úlohu viacnásobným sčítaním alebo si môžu pomôcť papiero-
vými modelmi peňazí. 
7/8 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu typu a + b + c. V tejto fáze riešenia slovných 
úloh môžeme pomôcť žiakom so zápisom slovnej úlohy – vyberieme dôležité slová 
(neskôr ich spoločne vyhľadávajú v zadaní). Žiaci doplnia číselné údaje, zostavia 
a vyriešia príklad a sformulujú odpoveď. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 13 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
s prechodom cez základ 10 
Slovná úloha 
Práca s eurami 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie čísel 
do 100 s prechodom cez základ 10). Žiaci si v úlohách precvičujú sčítanie a odčíta-
nie v obore do 100, známe spoje, tvoria príklady, riešia slovnú úlohu, dopĺňajú čísla 
a pracujú s peniazmi. 
V prvej úlohe žiaci vypočítajú príklady (pripočítavajú jednociferné čísla). Potom po-
zorujú skupiny príkladov a ich výsledky. Pri riešení postupujú ľubovoľným 
spôsobom. Žiaci, ktorí majú zautomatizované rozklady, môžu využiť počítanie s vy-
užitím rozkladu. Ostatní žiaci si môžu pomôcť počítaním po jednom – na prstoch, 
na číselnej osi, na páse, na stovkovom počítadle. 
Poznámka: Žiaci počítajú príklady po stĺpcoch. Môžu pozorovať analógiu počítania s prechodom cez zá-
klad v číselnom obore do 20. 

V druhej úlohe žiaci zostavujú a riešia príklady v domčekoch podľa vzoru. V domče-
koch sa nachádzajú pomôcky, ktoré im majú uľahčiť riešenie. Náročnosť úlohy sa 
stupňuje ubúdaním pomôcok v jednotlivých domčekoch (v poslednom musia prísť 
na riešenie bez pomoci). Riešením úlohy si precvičujú tvorbu príkladov z daných 
čísel (tvoria sčítacie a odčítacie rodinky) a opakujú si komutatívnosť sčítania. 
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu o zbere gaštanov. Môžu ju riešiť ako sčítanie 
troch sčítancov alebo si ju rozdeliť na dve úlohy. Môžu doplniť zápis (nepovinný 
údaj), zostavia príklad na sčítanie, vypočítajú ho a riešenie zapíšu do odpovede. 
S pomocou pedagóga môžu vytvárať rôzne obmeny tejto úlohy. 
Napríklad: Spolu nazbierali za tri dni 67 kg gaštanov. Koľko gaštanov mohli nazbie-
rať v jednotlivé dni (pondelok, utorok, stredu)? (20, 37, 10 alebo 2, 43, 22 a pod.) 
Poznámka: V texte slovnej úlohy sú podčiarknuté údaje, ktoré sú dôležité pri tvorbe zápisu. Takto vyzna-
čené údaje sa budú vyskytovať aj pri iných slovných úlohách v PZ pre 3. ročník. Žiakov týmto spôsobom 
pripravujeme na samostatnú tvorbu zápisu vo 4. ročníku. 

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do sčítacích pyramíd (správne súčty a sčítance). 
Úlohy takého typu sú náročnejšie na pozornosť. 
Poznámka: Súčet čísel v dvoch okienkach vedľa seba sa rovná číslu v okienku nad nimi. 

V piatej úlohe žiaci riešia úlohu s peniazmi. Sčítajú a zapíšu celkovú sumu v eurách 
v jednotlivých peňaženkách. Pri práci využívajú papierové modely peňazí z prílohy. 
Žiaci si pomáhajú tak, že najprv sčítajú celé desiatky, potom sčítajú jednotky a spo-
čítajú oba výsledky. Úlohu môžu riešiť aj postupným pripočítaním. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 18 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 14, Zbierka úloh od str.7 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na odčítanie 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane môžeme motivovať témou privítanie prvákov žiackeho cechu alebo 

hrou na indiánov. Pri prvej z možností začneme prácu rozhovorom o príchode no-
vých žiakov (prvákov) do školy, o tom, ako ich starší žiaci privítali, pripravili pre nich 
program a darčeky. Po vhodnej motivácii môžeme začať prácu riešením úlohy 4. 
Pri druhej možnosti motivácie (hra na indiánov) vedieme so žiakmi rozhovor o hrách 
počas leta, letnom tábore, hry na indiánov. V tomto prípade začneme prácu 
na strane riešením úlohy 2. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 14 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
s prechodom cez základ 10 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie čísel 
do 100 s prechodom cez základ 10). Žiaci si precvičujú rôzne typy úloh na sčítanie 
a odčítanie v obore do 100, upevňujú si známe spoje, tvoria príklady, riešia slovnú 
úlohu, dopĺňajú chýbajúce čísla do reťazového príkladu. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie s prechodom cez základ 10. Výsledky 
zapíšu aj do farebných okienok pod príkladmi. Najväčšie čísla zo štvoríc čísel 
v okienkach zakrúžkujú (prípadne vyznačia iným spôsobom). 
V druhej úlohe žiaci pozorujú obrázok a podľa vzoru vyberajú dve čísla tak, aby ich 
súčet bolo číslo vyznačené v streche domu. Pre lepšiu orientáciu si môžu čísla vy-
značiť aj iným spôsobom. Nezaradené čísla môžu preškrtnúť. Pri riešení si 
pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Najjednoduchšia metóda je pokus – omyl, pri kto-
rej postupne skúšajú možnosti, pokým sa nedopracujú k správnemu riešeniu. 
Ďalšou možnosťou je orientovať sa podľa jednotiek v daných číslach. Napríklad pri 
prvom príklade hľadáme také dve čísla, ktorých súčet jednotiek je číslo 5 alebo 15, 
pretože číslo na streche (45) má na mieste jednotiek 5. 
Poznámka: Riešením úlohy si žiaci precvičujú pojmy sčítance a súčet. Cieľom takýchto úloh je zopako-
vanie matematickej štvorice – tvorenie štyroch príkladov. V tomto prípade sú tu len čísla bez 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
matematických znakov. Nesmieme zabudnúť na pravidlo v príklade na odčítanie: najväčšie číslo je vždy 
na začiatku príkladu. Napr. 28 + 17 = 45, 17 + 28 = 45, 45 – 28 = 17, 45 – 17 = 28. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 14 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
s prechodom cez základ 10 
Postupnosť 
Slovná úloha 

V tretej úlohe žiaci najprv zistia pravidlo postupnosti a potom doplnia chýbajúce 
čísla. Postupujú zľava doprava, v smere šípky. Pravidlo postupnosti (zelená: + 6, 
fialová: – 4) môžu písať aj medzi každú dvojicu čísel ako v šípkových príkladoch. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu o prváckej slávnosti. Pozorujú, že okrem 
otázky sú zvýraznené aj iné časti zadania slovnej úlohy. Pokúsia sa zistiť, či majú 
podčiarknuté slová súvis so zápisom slovnej úlohy. Môžu doplniť zápis (nepovinný 
údaj), zostavia príklad na odčítanie, vypočítajú ho a riešenie doplnia do odpovede. 
S pomocou pedagóga môžu žiaci vytvárať rôzne obmeny tejto úlohy. 
V piatej úlohe žiaci počítajú a dopĺňajú čísla v smere šípky. Precvičujú si spoje od-
čítania, orientáciu a pozornosť. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku.  
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 19 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 8, PZ 1. časť, strana 15, 

Zbierka úloh od str.7 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore 

do 100 
 pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-

nosti 
 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore 

do 100 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-

sať pomocou relačných znakov >, <, = 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
jednoduché slovné úlohy na odčítanie 
zložené slovné úlohy na odčítanie 
kontrola správnosti (skúška správnosti) 
rovnice (na propedeutickej úrovni) 
relačné znaky >, <, = 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 
časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny, celá hodina 
nepriamo sformulované úlohy 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujem zberateľskými záľubami rôzneho druhu. Zbieranie poš-

tových známok – filatelistika. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 8 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Práca s tabuľkou 
Slovné úlohy 
Porovnávanie 

Žiaci sčitujú dvojciferné čísla s dvojcifernými a odčitujú dvojciferné čísla od dvojci-
ferných čísel bez prechodu cez základ 10, precvičujú si sčítanie a odčítanie v obore 
do 100, porovnávajú čísla, pracujú s tabuľkou, riešia slovné úlohy, tvoria príklady 
na sčítanie, opakujú si pamäťové spoje do 20, riešia úlohu s časom. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

8/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez pre-
chodu cez základ 10. 
Poznámka: So žiakmi si zopakujeme pojem súčet a rozdiel. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
8/2, 3 Žiaci riešia jednoduché slovné úlohy. Správnosť riešenia overia žiaci urobe-
ním skúšky správnosti. 
8/4 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu typu a – b – c. 
8/5 Žiaci si najprv zopakujú pojmy menšenec, menšiteľ, rozdiel. Potom si do zošita 
vytvoria rovnakú tabuľku a dopĺňajú do nej chýbajúce čísla. Postupujú po riadkoch 
(príklady na odčítanie). 
8/6 Žiaci najprv vypočítajú príklady na ľavej strane a potom porovnajú výsledky s da-
nými číslami. 
8/7 Žiaci si z každej skupiny čísel vyberú dva sčítance, ktorých súčet je zhodný s da-
ným súčtom (so súčtom v príklade pod skupinou čísel, z ktorej vyberáme sčítance). 
Matematicky menej zdatným žiakom pomôžeme tak, že im poradíme pri výbere pr-
vého sčítanca. Druhého už vyberú a doplnia sami. Ostatným žiakom poradíme, aby 
si všímali jednotky v daných číslach, vylučovali nesprávne možnosti a potom spô-
sobom pokus – omyl hľadali správne sčítance. Napríklad pri prvej skupine čísel 
hľadajú sčítance, ktorých súčet je číslo 75. V čísle 75 sa nachádza 5 jednotiek. V po-
nuke preto hľadajú čísla, ktorých súčet bude mať na mieste jednotiek 5. Zo skupiny 
čísel vyhovuje len číslo 35. Dopočítaním zistia, že do súčtu 75 im chýba 40, čo je 
ďalšie číslo v ponuke, takže riešenie je správne. Ak by sa však číslo 40 v ponuke 
nenachádzalo, žiaci by museli hľadať iné riešenie. 
8/8 Žiaci riešia ústne príklady na sčítanie jednociferných čísel. V úlohe si precvičujú 
pamäťové spoje v obore do 20. 
8/9 Žiaci si pozorne prečítajú zadanie úlohy. Rozhodnú, či tréner hovoril pravdu. Čas 
je zobrazený vedľa úlohy. Úloha je zameraná na prepojenie s reálnym životom a vy-
užitie práce s hodinami v každodenných situáciách (napr. riadenie sa hodinami pri 
rôznych aktivitách, nebyť závislý od pomoci dospelých pri sledovaní času v rôznych 
situáciách...). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť. str. 15 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Postupnosti 
Nepriamo sformulované úlohy 

Prácu motivujeme rozhovorom o jesennej vychádzke, na ktorej sme pozorovali prí-
rodu a živočíchy. Uskutočniť ju môžeme pred začatím práce na strane. 
Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie dvoch dvoj-
ciferných čísel do 100 bez prechodu cez základ 10, sčítanie a odčítanie 
s prechodom cez základ 10). Žiaci si precvičujú riešenie rôznych typov úloh na sčí-
tanie a odčítanie v obore do 100, upevňujú si známe spoje, dopĺňajú postupnosť a 
čísla podľa určitých pravidiel. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu 
cez základ 10. Pomáhajú si ľubovoľným spôsobom, rozkladom – postupným pripo-
čítaním desiatok k prvému číslu a potom pripočítaním jednotiek alebo grafickým 
znázornením. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pomôcť najprv sčítaním de-
siatok s desiatkami a potom jednotiek s jednotkami (môžu si pomôcť farebným 
zvýraznením desiatok a jednotiek). 
V druhej úlohe žiaci zisťujú pravidlo postupnosti pri vyfarbovaní. V prvom a druhom 
riadku priamo pokračujú vo vzore. V treťom riadku oddelenú časť vnímajú ako vzor, 
ktorý majú opakovať. 
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu 
cez základ 10. Pomáhajú si ľubovoľným spôsobom, rozkladom – postupným odčí-
taním desiatok od prvého čísla a potom odčítaním jednotiek alebo grafickým 
znázornením. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pomôcť najprv odčítaním de-
siatok od desiatok a potom jednotiek od jednotiek (môžu si pomôcť farebným 
zvýraznením desiatok a jednotiek). 
V štvrtej úlohe žiaci počítajú a dopĺňajú čísla podľa vzoru. Môžu sčítať naraz štyri 
sčítance alebo si úlohu rozdeliť na menšie časti, najprv sčítať dvojice čísel a potom 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
ešte súčty navzájom. (12 + 13 + 16 + 7 = 48 alebo 12 + 13 = 25, 16 + 7 = 23, 25 + 
23 = 48) 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby im vyšiel daný súčet alebo rozdiel. Pri 
hľadaní chýbajúceho čísla si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, rozkladom – pre-
chodom cez 10 alebo počítaním po jednom. Riešia nepriamo sformulované úlohy 
na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 100. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 20 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 9, PZ 1. časť, strana 16. 

Zbierka úloh od str.7 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. Ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 sčítať prirodzené čísla písomne 
 odčítať prirodzené čísla písomne 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore 

do 100 
 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore 

do 100 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
jednoduché slovné úlohy na odčítanie 
zložené slovné úlohy na odčítanie 
rovnice (na propedeutickej úrovni) 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 
nepriamo sformulované úlohy 
pravda, nepravda 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom o zmenách počasia na jeseň. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 9 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Usporiadanie čísel 
Pravda, nepravda 
Slovná úloha 
Písomné sčítanie a odčítanie 

Žiaci si opakujú sčítanie a odčítanie v obore do 100 v rôznych podobách. Tvoria 
štvorice príkladov, usporadúvajú čísla podľa veľkosti, určujú pravdivosť (nepravdi-
vosť) matematických tvrdení, riešia slovnú úlohu, riešia príklady na písomné 
sčítanie a odčítanie bez prechodu i s prechodom cez základ 10. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

9/1 Žiaci tvoria z daných trojíc čísel štvorice príkladov(dva na sčítanie a dva na od-
čítanie). Žiaci si môžu všimnúť súvislosť medzi sčítaním a odčítaním ako aj 
komutatívnosť sčítania. 
Poznámka: Pojem komutatívnosť nepoužívame. 

9/2 Žiaci usporiadajú trojice čísel podľa veľkosti. Vysvetlíme im distributívnosť: Ak 
a je menšie ako b a b je menšie ako c, tak aj a je menšie ako c. Distributívnosť platí 
len v danej trojici. 
Poznámka: Pojem distributívnosť nepoužívame. 

9/3 Žiaci rozhodujú, či sú matematické tvrdenia pravdivé alebo nie. Využívajú tu 
svoje vedomosti z prebratého učiva. 
9/4 Žiaci riešia príklady v smere zľava doprava. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
9/5 Žiaci riešia dve slovné úlohy, pričom druhá slovná úloha nadväzuje na prvú. 
a) Pri riešení prvej slovnej úlohy je vhodné, aby si žiaci danú situáciu nakreslili. Lep-
šie tak pochopia, že od čísla 68 majú dva razy odčítať číslo 7. 
b) Žiaci musia rozdeliť výsledok z prvej slovnej úlohy na dve rovnaké časti (musia 
nájsť dva rovnaké sčítance, ktorých súčet je dané číslo). Pri riešení si môžu pomôcť 
grafickým znázornením. 
9/6 a), b), c) Žiaci zostavujú a riešia reťazové príklady na sčítanie podľa šifry (kaž-
dému písmenu je pridelené číslo). V úlohe si precvičujú pozornosť. 
9/7 Pred samotným riešením si spolu so žiakmi zopakujeme algoritmus písomného 
sčítania a odčítania. Potom si žiaci prepíšu príklady do zošita a vypočítajú ich. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 16 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Písomné sčítanie a odčítanie 
Nepriamo sformulované úlohy 
Pravda, nepravda 
 

Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie dvoch dvoj-
ciferných čísel do 100 bez prechodu aj s prechodom cez základ 10 pod sebou 
a vedľa seba). Žiaci si precvičujú rôzne typy úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 
100, upevňujú si známe spoje, tvoria skupiny, dopĺňajú čísla podľa určitých pravidiel, 
tvoria úlohu podľa obrázkov a rozhodujú o správnosti alebo nesprávnosti výsledkov. 
V prvej úlohe žiaci písomne sčitujú a odčitujú. Pri riešení môžu porovnať výhody/ne-
výhody rôznych spôsobov sčítania a odčítania. 
V druhej úlohe žiaci vytvárajú skupiny s daným počtom. Riešením úlohy sa pripra-
vujú na násobenie a delenie. 
V tretej úlohe žiaci pozorujú obrázky domčekov. Hľadajú chýbajúce čísla k daným 
súčtom a rozdielom. Riešia nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie 
v číselnom obore do 100. 
V štvrtej úlohe žiaci tvoria slovnú úlohu podľa obrázkov. Zápis môžu vytvoriť s po-
mocou pedagóga (nepovinný údaj). Úlohu riešia kreslením alebo znázornením 
(pomocou obrázka vyjadria matematickú podstatu slovnej úlohy). Napokon sformu-
lujú odpoveď (s pomocou pedagóga). 
Poznámka: Pedagógom odporúčame akceptovať každý zmysluplný spôsob znázornenia, ktorý žiaci vy-
myslia. 

V piatej úlohe žiaci rozhodujú o pravdivosti alebo nepravdivosti výsledkov príkladov. 
Označujú ich podľa vlastných zistení P (pravda – správny výsledok) alebo N (nep-
ravda – nesprávny výsledok). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 21 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 10, PZ 1. časť, strana 17, 

Zbierka úloh od str. 11 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. Ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore 

do 100 
 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore 

do 100 
 vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa v nej 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100 
 určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách 
 doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na odčítanie 
zložené slovné úlohy na odčítanie 
rovnice (na propedeutickej úrovni) 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 
nepriamo sformulované úlohy 
časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny 
sudoku s rozmermi max. 5x5 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o živote vtáčikov na jeseň (sťahovavé 

a nesťahovavé vtáky). 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 10 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Žiaci si precvičujú písomné sčítanie a odčítanie bez prechodu i s prechodom cez 
základ 10. Môžu si vybrať, či budú pri riešení postupovať zhora nadol alebo zdola 
nahor. Dôležité však je, aby správne podpisovali čísla pri prepisovaní príkladov (jed-
notky pod jednotky, desiatky pod desiatky). V prípade odčítania s prechodom cez 
základ 10 postupujú zdola nahor. Upozorníme ich na odlišnosť výsledkov pri ne-
správnom podpisovaní. Zdôrazníme im, aby pri riešení príkladov s prechodom cez 
základ 10 (pri sčítaní) nezabudli na zvyšné desiatky pri sčitovaní jednotiek. Pri rie-
šení postupujú sprava doľava. Ďalej riešia príklady s výsledkom na začiatku, úlohu 
s tajničkou, slovné úlohy, porovnávajú čísla a hľadajú chybne vyriešené príklady. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

10/1 Žiaci si prepíšu príklady do zošita pod seba a vypočítajú ich. 
Poznámka: K vyriešeným príkladom je vhodné urobiť skúšku správnosti. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
10/2 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie. Dopĺňajú chý-
bajúce čísla v príkladoch, ktoré majú výsledok na začiatku. Začínajú ich preto čítať 
od prostriedku. 
Poznámka: Je vhodné, aby sa žiaci naučili riešiť aj takýto typ príkladov, kde je výsledok (súčet alebo 
rozdiel) na začiatku príkladu. 

10/3 a) Žiaci porovnávajú dvojice čísel a zisťujú, ktoré z nich je väčšie. 
b) Žiaci určujú, o koľko je dané číslo väčšie. 
10/4 Žiaci si vytvoria do zošita rovnakú tabuľku. Potom vyriešia príklady a doplnia 
do nej písmená podľa výsledkov. Ak správne vyriešili príklady a doplnili písmená, 
dozvedia sa odpoveď na otázku: Koľko krokov urobí vrabec za 10 rokov? Odpoveď: 
ŽIADEN, PRETOŽE SKÁČE.  
Poznámka: Úloha má motivačný charakter napriek tomu, že ju žiaci prepisujú do zošita. 

10/5 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie typu o koľko viac. 
10/6 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na odčítanie. Dopĺňajú do príkladov 
chýbajúce menšence. Môžu si pomôcť sčítaním sprava doľava. 
10/7 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu typu a + b – c. 
10/8 Žiaci hľadajú chybne vyriešené príklady a prepíšu ich správne. Rozlišujú 
pravdu/nepravdu, opravujú nesprávne výsledky. 
10/9 V úlohe žiaci pracujú s časom. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 17 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Prácu motivujeme rozprávaním o rôznych druhoch loptových hier (minifutbal, mi-
nibasketbal, futbal – u chlapcov pravdepodobne najobľúbenejší...), o dodržiavaní 
pravidiel a bezpečnosti pri hrách a o náročnosti hier vzhľadom na vytrvalosť a zdra-
vie. Strana je zameraná na opakovanie učiva 2. ročníka (sčítanie a odčítanie dvoch 
dvojciferných čísel do 100 s prechodom cez základ 10). Žiaci si precvičujú a upev-
ňujú známe spoje sčítania a odčítania, pracujú s tabuľkou, riešia sudoku a slovnú 
úlohu. 
V prvej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie dvoch dvojciferných čísel v obore 
do 100 s prechodom cez základ 10. Pomáhajú si ľubovoľným spôsobom, rozkladom 
– postupným pripočítaním desiatok k prvému číslu a potom pripočítaním jednotiek 
alebo grafickým znázornením. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pomôcť naj-
prv sčítaním desiatok s desiatkami a potom jednotiek s jednotkami. 
V druhej úlohe žiaci podľa vzoru, ku každému číslu pripočítajú číslo vo farebnom 
kruhu a dopĺňajú súčty do tabuliek. Počítajú v smere šípky. 
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie dvoch dvojciferných čísel v obore do 
100 s prechodom cez základ 10. Pomáhajú si ľubovoľným spôsobom, rozkladom – 
postupným odpočítaním desiatok menšiteľa od menšenca a potom odpočítaním jed-
notiek menšiteľa od menšenca alebo grafickým znázornením. 
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla podľa logického usporiadania, riešia 
sudoku. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby boli príklady pravdivé. Pri do-
pĺňaní si môžu pomôcť dopočítaním, zostavením opačného príkladu alebo 
ľubovoľným spôsobom, ktorý ich privedie k správnemu riešeniu. Riešia nepriamo 
sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 100. 
V šiestej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu typu o koľko menej. Môžu doplniť zápis, 
zostavia príklad na odčítanie, vypočítajú ho a riešenie doplnia do odpovede. 
Poznámka: V texte slovnej úlohy sú podčiarknuté údaje, ktoré sú dôležité pri tvorbe zápisu. Takto vyzna-
čené údaje sa budú vyskytovať aj pri iných slovných úlohách v PZ pre 3. ročník. Žiakov týmto spôsobom 
pripravujeme na samostatnú tvorbu zápisu vo 4. ročníku. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 22 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 11, Zbierka úloh od str. 11 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100.  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 sčítať prirodzené čísla písomne 
 odčítať prirodzené čísla písomne 
 určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane môžeme motivovať podľa zamerania slovných úloh (cestovanie, 

výlety – úloha 2, narodeninové darčeky – úloha 7, nákupy – úloha 8, 10, záujmy detí 
– úloha 9 a pod). 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 11 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

Žiaci si precvičujú písomné sčítanie a odčítanie bez prechodu i s prechodom cez 
základ 10. Môžu si vybrať, či budú pri riešení postupovať zhora nadol alebo zdola 
nahor. Dôležité však je, aby správne podpisovali čísla pri prepisovaní príkladov (jed-
notky pod jednotky, desiatky pod desiatky). V prípade odčítania s prechodom cez 
základ 10 postupujú zdola nahor. Upozorníme ich na odlišnosť výsledkov pri ne-
správnom podpisovaní. Zdôrazníme im, aby pri riešení príkladov s prechodom cez 
základ 10 (pri sčítaní) nezabudli na zvyšné desiatky pri sčitovaní jednotiek. Pri rie-
šení postupujú sprava doľava. Riešia slovné úlohy, úlohu s časom, úlohy z finančnej 
gramotnosti. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

11/1 Žiaci si môžu vybrať svoj postup počítania. Príklady môžu počítať vedľa seba 
alebo pod sebou. Dôležité je, aby sa dopracovali k správnemu výsledku. 
11/2 a) Žiaci zisťujú vzdialenosti medzi jednotlivými rozprávkovými mestami sčito-
vaním čiastkových vzdialeností (riešia reťazové príklady). 
b) Žiaci určujú najdlhšiu a najkratšiu trasu. 
Poznámka: Vzdialenosti sú zadané len číselne. Údaje nie sú doplnené jednotkou dĺžky (nie je podstatná). 

11/3 Žiaci riešia reťazové príklady. Pri riešení postupujú zľava doprava. 
11/4 Žiaci riešia príklady na písomné sčítanie pod sebou. 
11/5 V úlohe žiaci vytvoria z daných čísel príklad na sčítanie. Vymyslia naň slovnú 
úlohu a vyriešia ju. 

Relaxačná chvíľka 
 

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 11 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

11/6 Žiaci pričitujú k dvojciferným číslam číslo 7 a k jednociferným číslam číslo 37. 
Pri tejto úlohe je dôležité, aby žiaci vedeli rozlíšiť jednociferné a dvojciferné číslo, 
správne zostavili príklad a vyriešili ho. 
11/7 Predpokladáme, že žiaci by si chceli za 20 eur niečo kúpiť. Dôležitý je odhad, 
čo si možno kúpiť za uvedenú sumu a čo nie. 
11/8 Žiaci riešia úlohu s logickým zameraním. Lenka má o 25 centov menej ako je 
cena balóna. Balón stojí rovnako ako cukrová vata. 
11/9 Žiaci riešia úlohy s časovými súvislosťami. Určujú trvanie a porovnávajú 
(o koľko dlhšie trval tréning). 
11/10 Žiaci riešia úlohu zameranú na finančnú gramotnosť. Uvažujú nad výhodnej-
šou alternatívou splatenia požičanej sumy. Keďže sama nedisponuje financiami, 
výhodnejšie je pre ňu odpracovať si pôžičku u staršej sestry. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 23 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 18 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Čísla do 100. Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100. Zhrnutie 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 
 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore 

do 100 
 znázorniť čas na digitálnych i ručičkových hodi-

nách 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
číselný rad, číselná os 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
jednoduché slovné úlohy na odčítanie 
rovnice (na propedeutickej úrovni) 
časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny 
 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Strana má charakter diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo 

vhodné nasmerovať motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich apli-
kovať v praktických činnostiach. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 18 
Opakovanie učiva 2. ročníka: 

Strana je určená na overenie vedomostí. Žiakov oboznámime s tým, ako so stranou 
a úlohami pracovať a potom už pracujú samostatne. S úlohami, ktoré sa na tejto 
strane nachádzajú, sa už stretli na predchádzajúcich stranách (učivo bolo prebraté). 
Po skončení práce si vypracujú sebahodnotenie. Spoločne s pedagógom ho porov-
najú a určia, ktoré oblasti treba častejšie precvičovať. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú do príkladov správne znaky + alebo – tak, aby platila 
rovnosť. 
V tretej úlohe žiaci písomne sčitujú a odčitujú. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 18 
Opakovanie učiva 2. ročníka 

V štvrtej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na sčítanie viacerých sčítancov (a + 
b + c). Môžu vytvoriť zápis slovnej úlohy (nemusia, nie je to povinný údaj), zostavia 
príklad na sčítanie, vypočítajú ho a riešenie doplnia do odpovede. 
V piatej úlohe žiaci doplnia vždy jedno číslo, ktoré leží na číselnej osi medzi dvoma 
danými číslami. Riešenie úlohy nemusí byť rovnaké u všetkých žiakov. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. V každom príklade je toľko riešení, koľko čísel chýba medzi dvoma 
uvedenými číslami. Napr. medzi číslami 40 a 46 môžeme doplniť akékoľvek z piatich čísel 41 až 45. Dva 
príklady majú len jedno riešenie (18, 19, 20), (22, 23, 24), ostatné majú viac riešení. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Šiesta úloha je určená pre žiakov, ktorí skončili skôr. Žiaci dokresľujú chýbajúcu 
časť ciferníka na obrázku, dopíšu čísla na ciferník hodín a dokreslia malú ručičku 
tak, aby hodiny ukazovali 9 hodín. Pri práci si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. 
Môžu použiť prílohu s hodinami (www.aitec.sk). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Pri hodnotení 

práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé rie-
šenie a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) 
počas celej hodiny. 
Poznámka: Návrh na hodnotenie testových strán: 

Jednotlivé úlohy sú obodované podľa kognitívnej náročnosti. Úlohy zamerané 
na zapamätanie – 1 bod, úlohy na porozumenie – 2 body, úlohy na aplikovanie – 
3 body. 
18/1 – za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 16 bodov 
18/2 – za každý správny zápis znaku 2 body, spolu 20 bodov 
18/3 – za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 10 bodov 
18/4 – slovná úloha: zápis 1 bod (nepovinný údaj – tento bod rátame ako prémiový 
bod na záver k celkovému počtu dosiahnutých bodov), príklad a správne riešenie 2 
body, doplnenie odpovede 1 bod, spolu 3 body(+ 1 bod prémia za zápis) 
18/5 – za každé správne doplnené číslo 1 bod, spolu 12 bodov 
18/6 – 3 body (aj tieto body zarátame na záver ako prémiové body, pretože nie všetci 
žiaci stihnú vypracovať túto úlohu, je nepovinná) 
Spolu: 61 bodov (čo je 100 %) + 4 body prémiové  
Klasifikácia (slovné hodnotenie) testových strán je postavená na základe per-
centuálnej úspešnosti žiakov: 
100 % – 90 %  stupeň 1 (veľmi dobré výsledky) 
89 % – 79 %  stupeň 2 (veľmi dobré výsledky) 
78 % – 68 %  stupeň 3 (dobré výsledky) 
67 % – 57 %  stupeň 4 (uspokojivé výsledky) 
56 % a menej  stupeň 5 (neuspokojivé výsledky) 
Pri testovaní sa používa táto stupnica hodnotenia 
100-90% 
89-75% 
74-50% 
49-30% 
29-0% 
Úlohy na diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov pre tretiakov sú zamerané 
najčastejšie na zapamätávanie a porozumenie. Ak sa pedagógom zdá klasifikácia 
na základe percentuálnej úspešnosti náročná, môžu zostať pri bodovom hodnotení 
a stupnicu klasifikácie si zostavia podľa vlastného návrhu. Môže sa však stať, že pri 
hodnotení dôjde k podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu testových výsledkov. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 24 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov – PZ 1. časť, strana 19 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Úlohy koníka Skočka 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Strana je projektová (Úlohy koníka Skočka). Pri motivácii práce na tejto strane vy-

chádzame z ilustrácie koníka Skočka, ktorý je podobne ako lienka nositeľom 
matematickej informácie (napr. jeho skoky po číslach budeme využívať pri násobilke 
a pod.). Žiakom povieme, že s úlohami podobného typu sa budú stretávať počas 
celého školského roka, podobne ako sa stretávali v prvom a druhom ročníku s úlo-
hami od lienky. S lienkou sme sa rozlúčili, pretože aj ona potrebuje prázdniny 
(dovolenku) a podobne. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 19 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Sčítanie a odčítanie v číselnom obore 
do 100 

Úlohy na strane sú zamerané na opakovanie prebratého učiva (sčítanie a odčítanie 
v obore do 100). Žiaci si precvičujú a upevňujú známe spoje sčítania a odčítania, 
pracujú s tabuľkou, riešia reťazové úlohy a rébusy. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci riešia úlohu s tajničkou. Kľúčom sú písmená pri výsledkoch, ktoré 
potom doplnia do tabuľky. Ak správne vypočítajú príklady a doplnia písmená, podarí 
sa im vylúštiť tajničku. Pri riešení úloh si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom, 
rozkladom jednociferného čísla, počítaním po jednom. Pri príkladoch typu 3 + 79 
využijeme komutatívnosť (pojem nepoužívame). So žiakmi si pripomenieme, že je 
ľahšie pripočítať menšie číslo k väčšiemu ako naopak. 
Poznámka: Riešenie tajničky: SKOČKOVE VESELÉ SKOKY 

V druhej úlohe žiaci vypočítajú rozdiel susedných čísel a zapíšu ho na vyznačené 
miesto. Pripomenieme im pravidlo o susedných číslach a o väčšom čísle na za-
čiatku príkladu na odčítanie. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 19 
Opakovanie učiva 2. ročníka 

V tretej úlohe žiaci riešia reťazové úlohy. Zväčšujú číslo vždy o rovnaký počet (2 – 
zelená, 3 – červená, 5 – modrá). Výsledky dopĺňajú do farebných rámčekov. Postu-
pujú v smere šípok zľava doprava. Riešením úlohy sa pripravujú na násobenie 
a delenie. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Sčítanie a odčítanie v číselnom obore 
do 100 

V štvrtej úlohe žiaci hľadajú a vyfarbujú rovnakou farbou tie čísla (sčítance), ktorých 
súčet je číslo v domčeku (číslo 100). Všetky riešenia spĺňajúce podmienku so súč-
tom sú správne. Niektoré čísla môžu mať viac farieb ako jednu. 
Poznámka: Ak číslo patrí do viacerých príkladov súčasne, vopred ich upozornime na to, že niektoré číslo 
sa zvýrazní viacerými farbami. Dáme pokyn, aby si okienka s daným číslom rozdelili na 2, 3 časti. Pri 
splnení danej podmienky vyfarbia žiaci len jednu časť. 

V piatej úlohe žiaci riešia rébus. Začínajú od písmena T. Ak budú postupovať podľa 
pokynov v zadaní, nájdu slovo TOPÁNKY. V prípade, že to bude pre niektorých žia-
kov ťažké, môžeme im pomôcť slovnou inštrukciou opisujúcou smer spájania 
(opisovania) písmen (Od T dole doprava, potom rovno doľava, dole doprava... 
V opise pokračujeme, pokým žiak rébus nerozlúšti.) 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 25 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 12 
Tematický celok Opakovanie učiva 2. ročníka 
Učivo Slovné úlohy z lesa. Hodinové úlohy. Vyber správnu možnosť. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 sčítať prirodzené čísla spamäti 
 odčítať prirodzené čísla spamäti 
 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore 

do 100 
 určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách 

prirodzené čísla 1 – 100 a 0 
pamäťové sčítanie a odčítanie 
zložené slovné úlohy 
časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Strana je projektová. Práci na strane môže predchádzať motivačný rozhovor 

o lese, jeho význame a o rôznych druhoch stromov. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 12 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Slovné úlohy z lesa 
Hodinové úlohy 
Vyber správnu možnosť 

Strana je rozdelená na tri časti. V každej z nich sa nachádzajú úlohy iného typu. 
V časti s názvom Slovné úlohy z lesa žiaci riešia slovné úlohy, v časti Hodinové 
úlohy žiaci riešia úlohy s časovými súvislosťami a v časti s názvom Vyber správnu 
možnosť žiaci riešia úlohy, pri ktorých určujú z viacerých ponúknutých riešení 
správnu možnosť. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

Slovné úlohy z lesa 
12/1, 2 
Žiaci riešia slovné úlohy motivované tematikou les. 
Hodinové úlohy 
12/3 
Žiaci v oboch častiach úlohy najprv určia čas, ktorý je zobrazený na ciferníkoch a di-
gitálnych displejoch. Potom určia čas, ktorý bude po a) o 30 minút na ciferníkoch, 
po b) o polhodinu na digitálnych displejoch. Pri riešení si môžu pomôcť modelom 
hodín z prílohy. Úloha je dôležitá z hľadiska jej prepojenia s reálnym životom. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 12 
Opakovanie učiva 2. ročníka 
Slovné úlohy z lesa 
Hodinové úlohy 
Vyber správnu možnosť 

Vyber správnu možnosť 
S typom úloh, ktoré sa nachádzajú v tejto časti, sa už žiaci stretli v 2. ročníku. 
Pri týchto úlohách si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti. Správnu možnosť určia 
a vyberú z troch daných možností (iba jedna možnosť je správna). 
Poznámka: Tento typ úloh je zaradený zámerne, pretože sa s ním žiaci v budúcnosti stretnú. Vyskytuje 
sa pri overovaní vedomostí formou testu, pri monitore (Testovanie 9) a pod. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 26 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 81, PZ 1. časť, strana 4,  

Zbierka s. 20 
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Dĺžka úsečky v milimetroch. Zavedenie dĺžky milimeter. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-
priamku, úsečku 

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-
metre) 

 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 
na milimetre) 

 odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pra-
vítka (s presnosťou na milimetre) a výsledok 
merania zapísať 

 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 identifikovať a pomenovať mnohouholníky 
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 

priamka, polpriamka, úsečka 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky v milimetroch 
dĺžka, šírka, meranie 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 
pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, štvoruholník, ... 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, hy-
giena a bezpečnosť pri rysovaní 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o jeseni, zmenách v prírode a pod. 
3. expozičná časť 
Práca s učebnicou, str. 81 
Dĺžka úsečky v milimetroch 

Žiaci sa na strane oboznamujú s pojmom milimeter, merajú úsečky s presnosťou 
na milimeter a približne na centimetre. V pravej hornej časti strany sa nachádzajú 
zápisy jednotiek dĺžky centimeter a milimeter spolu s číselnými údajmi. Žiaci môžu 
tieto zápisy priebežne pozorovať, aby si ich rýchlejšie zapamätali. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

81/1 Žiaci merajú vyznačené úsečky približne na centimetre.81/2 Žiaci sa obozna-
mujú s tým, že jeden dielik na pravítku je 1 milimeter. Žiaci v tejto úlohe merajú 
úsečky s presnosťou na milimetre(dĺžky úsečiek sú v celých desiatkach milimet-
roch). 
81/3 Žiaci sa oboznamujú s meraním úsečky s presnosťou na milimeter. 
Žiaci zisťujú a zapisujú dĺžky jednotlivých pasteliek v milimetroch.81/4 Žiaci merajú 
dĺžku predmetov, ktoré si zvolia. Rozhodnú sa o jednotkách dĺžky, v akých budú 
merať. Výsledky zistených meraní si zapíšu do tabuľky.81/5 Žiaci si najprv zapíšu 
do zošita dané dĺžky. Následne hľadajú predmety približne s rovnakou dĺžkou. Svoje 
odhady si zapíšu k jednotlivým dĺžkam. Žiaci si odhady overia meraním a navzájom 
si porovnajú svoje zistenia. 
Poznámka: Pri riešení tejto úlohy je dôležitý odhad. Odhadu je potrebné venovať pozornosť priebežne. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 4 
Dĺžka úsečky v milimetroch 
Rysovanie úsečky s danými dĺžkami 
Porovnávanie dĺžky úsečiek 
Mnohouholníky 

Úlohy sú zamerané na zavedenie jednotky dĺžky milimeter, rysovanie úsečiek danej 
dĺžky, porovnávanie dĺžky úsečiek, prácu s mnohouholníkmi. 
V prvej úlohe žiaci rysujú úsečky s danými dĺžkami (mm, zmiešané jednotky) 
a krajné body označujú písmenami. Riešením úlohy si opakujú označovanie úsečiek 
veľkými tlačenými písmenami. 
V druhej úlohe žiaci porovnávajú dĺžky úsečiek (mm, zmiešané jednotky). Pri porov-
návaní si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Dlhšiu úsečku z dvojice označia 
vyfarbením políčka. Najdlhšiu úsečku z celej úlohy vyznačia na číselnej osi (rieše-
nie: 100 mm = 10 cm). 
Poznámka: Pri porovnávaní jednotiek dĺžky v milimetroch žiaci používajú pravidlo porovnávania čísel. Pri 
zmiešaných jednotkách dĺžky rozhodujú pri porovnávaní centimetre. 

V tretej úlohe žiaci pozorujú mnohouholníky, vyfarbujú ich podľa vzoru danou farbou 
a útvary pomenujú. Lúčny koník Skočko im predstavuje šesťuholník, zároveň si žiaci 
opakujú pojmy trojuholník, štvoruholník a päťuholník. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 

  



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

56 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 27 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 13, PZ 1. časť, strana 20, 

Zbierka úloh od str.13 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie. Princíp násobenia. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 
 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-

cerých rovnakých sčítancov a násobením 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná 4 . 3 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Žiaci sa na strane bližšie zoznámia s motivačnou postavou, koníkom Skočkom, 

s ktorým sa budú stretávať namiesto lienky. Prácu na strane motivujeme rozhovo-
rom o lúčnom koníkovi, prípadne si pre žiakov pripravíme prezentáciu o jeho živote, 
aby sa s týmto živočíchom lepšie zoznámili. Vyzveme žiakov, aby o lúčnom koníkovi 
zistili ďalšie informácie, ktoré môžu prezentovať na nasledujúcej vyučovacej hodine.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str.13 
Násobenie 
Princíp násobenia 

Lúčny koník Skočko oboznamuje žiakov s princípom násobenia ako viacnásobného 
sčítania a s čítaním príkladu na násobenie. Dôležitosť nekladieme na poznávanie 
samotného pojmu (násobenie), ale vysvetleniu princípu (počet skupín s daným poč-
tom). Upriamime pozornosť žiakov na názorný príklad – tri rovnaké skupiny jabĺk 
(v každej skupine je 5 jabĺk). Žiaci na strane riešia úlohy na viacnásobné sčítanie 
(propedeutika násobenia) a násobenie. Žiaci sa oboznamujú s princípom násobenia 
(ako viacnásobného sčítania), vychádzajúc z reálnych situácií zo života. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

13/1 
Žiaci zapisujú a riešia príklady k skupinám čerešní na obrázkoch (podľa vzoru s ja-
blkami). Môžu si pomôcť otázkou: Koľko je dvojíc čerešní? 
Poznámka: Žiaci najprv skontrolujú správnosť a postup zapísania vzorovo vyriešeného príkladu a potom 
pokračujú v riešení ďalších príkladov. 

13/2 Žiaci riešia príklady na viacnásobné sčítanie. Ide o propedeutiku násobenia. 
13/3 Žiaci postupujú podobne ako v úlohe 1. Zistia a zapíšu počty vidličiek (každá 
z nich má tri zuby) príkladom na sčítanie aj násobenie a príklad vyriešia. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
13/4 Žiaci každé z daných čísel viacnásobne (štyrikrát) sčitujú (podobne ako v úlohe 
2). 
13/5 Žiaci pozorujú číselné postupnosti, určia pravidlo danej postupnosti a doplnia 
chýbajúce čísla. 
13/6 Žiaci využívajú princíp násobenia v praktickom živote. Pracujú podľa vzoru, 
zapíšu najprv príklad na viacnásobné sčítanie, potom ho zapíšu ako príklad na ná-
sobenie (môžu si pomôcť informáciami o násobení v úvode strany a vypočítajú ho). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 20 
Príprava na násobenie 

Samotnej práci na strane by mala predchádzať manipulačná činnosť s drobnými 
predmetmi, ktoré majú žiaci k dispozícii (žiaci ich zoraďujú po 2, 3, 4, 5 do 20). Cie-
ľom úloh je pripraviť žiakov na násobenie, hľadanie súvislostí medzi viacnásobným 
sčítaním a násobením. 
V prvej úlohe žiaci najprv zisťujú pravidlo vyfarbovania a potom vyfarbujú čísla v čí-
selnom rade do 20 podľa vzoru. Pri vyfarbovaní „skokov“ sa pripravujú 
na pochopenie násobkov čísel. Počítajú po dvoch, troch, štyroch a piatich v obore 
do 20. 
V druhej úlohe žiaci pozorujú obrázky čerešní a zapisujú ich počet. Počítajú 
po dvoch. Riešením úlohy sa pripravujú na pochopenie násobenia 2. 
V tretej úlohe žiaci zapíšu príklady podľa hracích kociek a vypočítajú ich. Riešia 
úlohy na opakované sčítanie, aby pochopili výhody násobenia. Pri práci si môžu 
pomáhať hracími kockami, prípadne inými drobnými predmetmi, ktoré zoraďujú 
po dvoch, troch, štyroch a piatich. Modelujú situácie na obrázkoch a hovoria ko-
nečné súčty podľa situácie. 
V štvrtej úlohe žiaci dokresľujú daný počet. Potom dopíšu konečný súčet. Úlohu mô-
žeme rozšíriť aj o ďalšie počty tak, aby si postupne zautomatizovali počítanie po 2, 
3, 4, 5..., 10 vzostupne. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 

  



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

58 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 28 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 14, PZ 1. časť, strana 21, 

Zbierka úloh od str. 13 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie. Princíp násobenia. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 
 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-

cerých rovnakých sčítancov a násobením 
 pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

prirodzených čísel v obore násobilky do 100 
 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientá-

ciou v čase 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná 4 . 3 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej úrovni) 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Motiváciou k práci na tejto strane bude prezentovanie informácií o živote lúčneho 

koníka, ktoré zistili žiaci. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 14 
Násobenie 
Princíp násobenia 

Žiaci sa oboznamujú s princípom násobenia číslami (ako viacnásobného sčítania), 
vychádzajúc z reálnych situácií zo života. Porovnávajú čísla v číselnom obore 
do 100, riešia slovné úlohy s využitím viacnásobného sčítania, riešia úlohy s časom 
a peniazmi. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

14/1 Žiaci pracujú podľa vzoru. Podľa ilustrácií zapíšu príklad na sčítanie i na náso-
benie a oba príklady vypočítajú. 
14/2 Žiaci si precvičia porovnávanie čísel v číselnom obore do 100. Použijú relačné 
znaky >, <, =. 
14/3 Žiaci hľadajú správne dvojice príkladov, zapíšu si ich do zošita a vypočítajú ich. 
14/4 Žiaci prepíšu príklady na násobenie do zošita, napíšu k nim príklady na viac-
násobné sčítanie, nakreslia si ilustráciu k daným príkladom podľa vzoru a vypočítajú 
príklady. 
14/5 Žiaci si pri riešení tejto úlohy môžu pomôcť viacnásobným sčítaním. Úloha si 
vyžaduje pozornosť pri čítaní s porozumením. Pri príprave 2 koláčov potrebujeme 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
dvojnásobné množstvo surovín a pri príprave 3 koláčov potrebujeme trojnásobné 
množstvo surovín. 
14/6 Žiaci riešia úlohu na viacnásobné sčítanie, ktorá je propedeutikou násobenia. 
Poznámka: Žiaci si môžu pripraviť kartičky s číslom 4. Môžu pracovať vo dvojiciach, môžu ukladať vedľa 
seba kartičky a hovoriť si medzivýsledky až dovtedy, kým nedostanú výsledok 36. 

K,14/7 Žiaci pracujú s papierovými modelmi peňazí. Hľadajú tri rôzne spôsoby zap-
latenia daných súm.  
Poznámka: Úloha je dôležitá z hľadiska praktického využitia v reálnom živote (práca s peniazmi, spore-
nie). 

14/8 Žiaci riešia slovnú úlohu pomocou viacnásobného sčítania. Po vyriešení sfor-
mulujú aj odpoveď. 
14/9 Žiaci riešia úlohu s časom z praktického života. Sami si môžu vyskúšať, čo 
všetko môže trvať 1 sekundu. Najprv môžu povedať svoj odhad a potom ho overiť 
prakticky. Nakoniec si žiaci navzájom porovnajú svoje odhady a zistené skutočnosti.  

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 21 
Príprava na násobenie 

Samotnej práci by mala predchádzať manipulačná činnosť s drobnými predmetmi, 
ktoré majú žiaci k dispozícii. Ich úlohou bude vytvárať modelové situácie zoraďova-
ním predmetov po 2, 3, 4, 5... a určiť konečný počet podľa situácie. Úlohy sú 
zamerané na násobenie a delenie (príprava na násobenie, hľadanie súvislostí me-
dzi viacnásobným sčítaním a násobením). 
V prvej úlohe žiaci pozorujú karty so symbolmi. Pomocou opakovaného sčítania zis-
tia a zapíšu počet symbolov (4 + 4 + 4 = 12, 3 + 3 + 3 = 9 atď.). 
V druhej úlohe žiaci dokresľujú do každej misky rovnaký počet plodov podľa vzoru. 
Potom zistia a zapíšu celkový počet plodov (2 + 2 + 2 + 2 = 8 atď.). Riešia úlohy 
na opakované sčítanie. 
V tretej úlohe žiaci pozorujú obrázky s rôznym počtom dievčat. Určujú a zapisujú 
správny počet vrkočov dievčat na obrázku (pri podmienke, že každé dievča má 2 
vrkoče). Počítajú po dvoch. Úlohu možno doplniť určovaním ďalších príkladov 
zo svojho okolia, pri ktorých žiaci opakovane sčitujú to isté číslo. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na viacnásobné sčítanie. Postupujú zľava doprava. 
Podobné úlohy už riešili. 
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú dvojice, príklad a správny výsledok, rovnakou farbou. 
Riešením úlohy si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100 a upevňujú si 
známe spoje. 
Poznámka: Od tejto strany sa začínajú úlohy s presýpacími hodinami – úlohy pre žiakov, ktorí skončili 
s prácou skôr. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame 
niektoré z nich zadať na domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 29 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 15, PZ 1. časť, strana 22, 

Zbierka úloh od str.13 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie. Princíp násobenia. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 
 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-

cerých rovnakých sčítancov a násobením 
 pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

prirodzených čísel v obore násobilky do 100 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cii 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná 4 . 3 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej úrovni) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o obľúbených hračkách 

a zberateľských záľubách. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 15 
Násobenie 
Princíp násobenia 

V úvodnej časti strany vysvetľuje koník Skočko ako vyzerá príklad na násobenie 
a z akých častí sa skladá. Na tejto strane žiaci riešia úlohy na násobenie, viacná-
sobné sčítanie. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

15/1 a), b), c), d) Žiaci počítajú počet odtlačkov prstov, ktoré je možné získať z rôz-
neho počtu rúk na jednotlivých obrázkoch. Úlohu riešia ako viacnásobné sčítanie, 
počítajú so skupinami po 5. Pri riešení si môžeme opäť pomôcť praktickým znázor-
nením (počet rúk, prstov v skupine detí v triede). 
15/2 Žiaci zapisujú príklady k obrázkom znázorňujúcim rôzne počty guľôčok. Pri ich 
zostavovaní môžu vychádzať z riadkov alebo stĺpcov, v ktorých sú usporiadané gu-
ľôčky. Príklady môžu byť na násobenie, ale i viacnásobné sčítanie. 
Poznámka: Žiaci si môžu prekresliť obrázky do zošita a farebne odlíšiť riadky a stĺpce ako je to vyobra-
zené vo vzore. Žiaci rozlišujú, že napr. model 2 . 3 sa nerovná modelu 3 . 2 hoci ich výsledok je rovnaký. 
Žiaci sa tu stretávajú s komutatívnosťou ako vlastnosťou násobenia (na propedeutickej úrovni). Pojem 
komutatívnosť nepoužívame. 

15/3 a), b), c) Žiaci prvýkrát riešia slovnú úlohu na násobenie. Pri jej riešení môžu 
využiť viacnásobné sčítanie. Matematicky zdatnejší žiaci si môžu pomôcť výsled-
kami násobenia na predchádzajúcich stranách. Úlohu možno rozšíriť o písanie 
počtu ľudí na jednom až po desať motocyklov (budú písať násobky čísla 2 ako me-
dzivýsledky viacnásobného sčítania). Potom budú počítať podľa pokynov. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
15/4 a), b), c) Žiaci riešia úlohu podobne ako úlohu 1. Ide o propedeutiku násobenia 
čísla 4. 
Poznámka: prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín a doplníme úlohami z PZ. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 22 
Zavedenie násobenia a vysvetlenie 
princípu násobenia 

Strana je zameraná na zavedenie a vysvetlenie princípu násobenia. Sprievodná po-
stavička lúčny koník Skočko žiakom v úvode strany podáva informácie o násobení 
a upozorňuje ich na postup riešenia. Oboznamuje žiakov s princípom násobenia 
a so znakom násobenia (bodka, ktorú voláme krát). Na základe obrázka s kartami 
a príkladu vysvetľuje, ako budeme postupovať pri riešení ďalších úloh (3 karty po 2 
symboly, 3-krát po 2). Násobenie zavedieme ako opakované sčítanie. Zaraďujeme 
také činnosti, pri ktorých si žiaci prakticky vyskúšajú zoraďovanie predmetov po 2, 
3, 4, 5..., 10 niekoľkokrát. Žiaci na strane riešia úlohy s analógiou viacnásobného 
sčítania a násobenia, pričom si upevňujú pamäťové spoje sčítania. 
V prvej úlohe žiaci pozorujú karty so symbolmi, píšu a riešia úlohy podľa vzoru. Tvo-
ria príklad na sčítanie aj násobenie (pomocou znaku krát). Násobenie riešia formou 
opakovaného sčítania. 
V druhej úlohe žiaci prečítajú príklady a dokreslia podľa nich do obrázkov, čo chýba. 
Potom vyriešia príklad a napíšu výsledok. 
V tretej úlohe žiaci vyriešia príklady na sčítanie a násobenie. Výsledky si môžu za-
písať k vozňom. Potom priradia správne vozne k lokomotívam vyfarbovaním alebo 
spájaním. Pozorujú spoločné výsledky pri sčítaní a násobení. 
V štvrtej úlohe žiaci v úlohe s pizzou používajú násobenie. Zapíšu príklad podľa ob-
rázka na násobenie a viacnásobné sčítanie a vyriešia ho. 
Poznámka: Žiaci budú neskôr riešiť úlohy na pomenúvanie rovnakých častí. Od tejto strany začínajú 
úlohy pre bystré hlavičky určené žiakom, ktorí chcú výraznejšie napredovať v rozvíjaní matematických 
predstáv. 

V piatej úlohe žiaci vyfarbujú na obrázku rovnaké časti rovnako. Po vyfarbení určia, 
koľko je: okien so závesom, okien bez závesu, vchodov... 
Poznámka: Úlohu môžeme využiť na propedeutiku násobenia. Napr. Nad jednými vchodovými dverami 
sú dve okná. Koľko okien je nad dvoma vchodmi? 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku.  
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 30 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 15, PZ 1. časť, strana 23, 

Zbierka úloh od str.13 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie. Princíp násobenia. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 
 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-

cerých rovnakých sčítancov a násobením 
 pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cii 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná 4 . 3 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej úrovni) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o zvieratkách. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 15 
Násobenie 
Princíp násobenia 

Na tejto strane žiaci riešia úlohy na násobenie, na viacnásobné sčítanie, tvoria úlohy 
k ilustráciám. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

15/5 Žiaci vytvoria k daným ilustráciám príklady na násobenie a príklady na po-
stupné sčítanie a vypočítajú ich. 
15/6 Žiaci priradia k obrázkom správne príklady a vypočítajú ich. Pri jej riešení môžu 
využiť viacnásobné sčítanie. Matematicky zdatnejší žiaci si môžu pomôcť výsled-
kami násobenia na predchádzajúcich stranách. 
15/7 Žiaci riešia úlohu typu Hádaj, na ktoré číslo myslí... Úloha si vyžaduje pozor-
nosť. Žiaci sledujú výroky – otázky aj odpovede a vylučujú podľa nich možnosti 
z ponuky, pokiaľ im neostane práve jedno riešenie (2). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 23 
Zavedenie násobenia 

Strana je zameraná na zavedenie násobenia. Žiaci si na rôznych typoch úloh upev-
ňujú predstavu o význame násobenia. 
Poznámka: Pri riešení žiaci stále využívajú sčítanie. 

V prvej úlohe žiaci zapíšu a vyriešia úlohu podľa vzoru. Dopisujú počet nádob (ak-
várií) a počet rybičiek (po koľko). Tvoria príklad na sčítanie (2 po 3 – zapíšu 3 + 3 = 
6, 2 po 4 – zapíšu 4 + 4 = 8). 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Pri riešení sa žiaci musia sústrediť na počet rybičiek, aby sa nestalo, že podľa zapísaných 
čísel 2 a 3 utvoria príklad 2 + 3. 
Poznámka: Pri viacnásobnom sčítaní sčitujeme rovnaké sčítance. 

V druhej úlohe žiaci zapíšu počet podľa vzoru. Tvoria príklady na násobenie:(2 po 3 
– zapíšu 2 . 3 = 6, 3 po 4 – zapíšu 3 . 4 = 12). 
Poznámka: Pri takomto zápise násobia čísla, ktoré zapísali. 

V tretej úlohe žiaci zapisujú daný počet ako súčet rovnakých sčítancov. Ku každému 
z daných súčtov hľadajú a zapisujú aspoň dve riešenia. 
Poznámka: Propedeutika násobenia – viacnásobné sčítanie rovnakého sčítanca. 
Úloha má rôzne riešenia, napr. číslo 8 sa dá zapísať ako 2 + 2 + 2 + 2, číslo 10 ako 5 + 5, 
2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, číslo 16 ako 8 + 8, 4 + 4 + 4 + 4, 2 + 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +2..., číslo 20 ako 10 + 10, 5 + 5 + 5 + 5, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 2 + 2 + 2 + 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2... 
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na odčítanie. Môžu doplniť zápis (nepovinný 
údaj), zostavia príklad na odčítanie, vypočítajú ho a zostavia odpoveď slovnej úlohy 
(Vyliahlo sa 39). Žiaci riešia nepriamo sformulovanú úlohu na odčítanie (58 - ? = 19, 
správny je aj takto zostavený príklad 58 – 19 = ?). 
V piatej úlohe žiaci doplnia čísla tak, aby vznikli sčítacie rodinky ako súčty. Dopĺňajú 
súčty daných čísel podľa vzoru. 
Poznámka: Ak by táto informácia v zadaní chýbala, úloha by mala viac ako jedno riešenie. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 31 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 5, Zbierka str. 20  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Dĺžka úsečky v milimetroch. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-
priamku, úsečku 

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-
metre) 

 odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pra-
vítka (s presnosťou na milimetre) a výsledok 
merania zapísať 

 odhadnúť dĺžku úsečky 
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 

priamka, polpriamka, úsečka 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky v milimetroch 
dĺžka, šírka, meranie 
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, hy-
giena a bezpečnosť pri rysovaní 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o veciach, predmetoch okolo nás, o ich 

meraní a pomôckach na ich meranie (pravítko, pásmo, krajčírsky meter...). Žiakom 
môžeme meranie aj prakticky predviesť. 

3. expozičná časť 
Práca s PZ 1. časť, str. 5 
Dĺžka úsečky v milimetroch 
Porovnávanie, meranie a odhad dĺžok 
úsečiek 

Na strane sa nachádzajú úlohy venované jednotkám dĺžky (mm), porovnávaniu, me-
raniu a odhadu dĺžok úsečiek, vyznačovaniu bodov, priamok, polpriamok úsečiek a 
porovnávaniu dĺžky úsečiek bez merania. Strana obsahuje rozvíjajúce a upevňujúce 
úlohy. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci najprv odhadnú a zapíšu odhadovanú dĺžku každej pastelky. Po-
tom si svoj odhad overia meraním a zapíšu skutočnú dĺžku každej pastelky. 
V druhej úlohe žiaci označia vrcholy geometrických útvarov písmenami veľkej tlače-
nej abecedy. Merajú a zapisujú dĺžky všetkých strán geometrických útvarov 
v milimetroch. Dbáme na správne pomenovanie geometrických útvarov a presnosť 
merania. 

Relaxačná chvíľka 
 

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 5 
Dĺžka úsečky v milimetroch 
Porovnávanie, meranie a odhad dĺžok 
úsečiek 

V tretej úlohe a) Žiaci si opakujú pojmy bod a úsečka. Podľa zadania vyznačujú 
na obrázku postupne 3 úsečky modrou ceruzkou, a 3 body červenou ceruzkou. Do-
plnením úlohy môže byť označenie bodov a úsečiek písmenami veľkej tlačenej 
abecedy. b) Žiaci si opakujú pojmy priamka a polpriamka. Podľa zadania vyznačujú 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
na obrázku postupne 3 priamky modrou ceruzkou a aspoň 2 polpriamky fialovou 
ceruzkou. 
Poznámka: Úloha má viaceré riešenia. 

V štvrtej úlohe žiaci pozorujú dvojice úsečiek, porovnajú každú dvojicu úsečiek bez 
merania a doplnia vetu. Pri práci si môžu pomôcť pásikom papiera alebo inou po-
môckou (nitkou, stužkou a pod.). Doplnením úlohy môže byť meranie dĺžky 
a porovnávanie dĺžky rôznych predmetov, ktoré majú žiaci v triede pomocou už spo-
mínaných pomôcok (napr.: žiaci si môžu navzájom porovnávať dĺžku pasteliek podľa 
farieb). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 32 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 16, PZ 1. časť, strana 24  

Zbierka úloh od str. 16 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Delenie. Princíp delenia 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie 
podľa obsahu) 

 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (de-
lenie na rovnaké časti) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním via-
cerých rovnakých menšiteľov a delením 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne 
 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-

cerých rovnakých sčítancov a násobením 

delenie podľa obsahu (rozdelenie na skupiny danej veľkosti) 
delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet rovnakých častí) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Stranu motivujeme rozprávaním o pečení a varení, pomoci mamičke, starej mame 

pri týchto prácach v kuchyni, o správnom stolovaní, hygiene a pod. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 16 
Delenie 
Princíp delenia 

Na strane Skočko oboznamuje žiakov s princípom delenia. Radí žiakom, ako majú 
rozdeliť 12 lentiliek dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe ich rozdeľujú na tri rovnaké 
časti a potom zisťujú, koľko bude v jednej časti. Pri druhom spôsobe nepoznajú po-
čet častí, ale vedia, že v každej bude po tri lentilky. Žiaci sa oboznámia len 
s princípom delenia. Samotnému deleniu sa budú venovať neskôr. Pri riešení úloh 
na delenie (ale i násobenie) si môžu žiaci pomôcť gombíkmi, lentilkami, fazuľkami 
alebo inými drobnými predmetmi. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

16/1 Úlohou žiakov je rozdeliť rôzne množstvá lentiliek na dve rovnaké kôpky. Úlohu 
riešia postupne. V zadaní je za sebou 5 farebných čísel, s každým z nich pracujú 
samostatne. Platí to aj pre ďalšie podobné úlohy. 
16/2, 3 Žiaci riešia úlohy podobne ako úlohu 1. 
Poznámka: prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín a doplníme úlohami z PZ. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 24 
Príprava na delenie 

Práci na strane predchádza manipulačná činnosť s drobnými predmetmi, ktoré majú 
žiaci k dispozícii. Rozdeľujú určitý počet kociek, gombíkov, pečiatok atď. na skupiny 
s rovnakým počtom. Potom vo svojom okolí pozorujú iné situácie, v ktorých treba 
deliť skupinu predmetov na skupiny s daným počtom. Takýmito činnosťami sa žiaci 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
pripravujú na pochopenie delenia. Úlohy na strane sú zamerané na násobenie a de-
lenie (príprava na delenie, hľadanie súvislostí medzi vytváraním skupín a delením). 
V prvej úlohe žiaci riešia obrázkové úlohy. Rozdeľujú medovníky na dve rovnaké 
časti (delia predmety na skupiny s rovnakým počtom) a riešenia dokresľujú. Skočko 
im na vzore v bubline ukazuje, ako majú deliť. 
V druhej úlohe žiaci rozdeľujú predmety v obrázkoch spravodlivo (na rovnaké časti) 
trom deťom. Spôsob, ktorý si zvolia je ľubovoľný. Skupinu predmetov môžu zakrúž-
kovať, oddeliť čiarou, farebne odlíšiť a podobne. 
V tretej úlohe žiaci rozdeľujú daný počet lodiek na dve časti. Do okienok na stĺpikoch 
môžu zapísať počet priviazaných lodí (po 5). Pri práci si môžu pomôcť postupným 
priviazaním lodiek, najprv jednu loďku k prvému stĺpiku, potom jednu loďku k dru-
hému stĺpiku. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Súčin zapisujú pod príklad v smere 
šípky do rámčeka rovnakej farby. Riešením úlohy si upevňujú spoje násobilky 
v obore do 20. Pri práci si môžu pomôcť viacnásobným sčítaním (3 + 3 + 3 + 3 = 12, 
4 . 3 = 12). 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú do tabuľky čísla od 1 do 4 tak, aby sa žiadne číslo 
neopakovalo ani v riadku, ani v stĺpci. Riešia sudoku. Pri dopĺňaní čísel v tomto čí-
selnom hlavolame môžu postupovať ľubovoľným spôsobom. Mali by začať vypĺňať 
ten riadok alebo stĺpec, v ktorom chýba najmenej čísel. V tomto prípade zvýraznený 
riadok, stĺpec. Sledujeme, kde nemôže byť doplnené číslo 3, a doplníme ho do su-
sedného okienka. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 33 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 16, PZ 1. časť, strana 25, 

Zbierka úloh od str. 16 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Delenie. Princíp delenia 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie 
podľa obsahu) 

 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (de-
lenie na rovnaké časti) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním via-
cerých rovnakých menšiteľov a delením 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne 
 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 
 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motivá-

ciou 

delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na skupiny danej veľ-
kosti) 
delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet rovnakých častí) 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
aplikačné úlohy 
násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni manipulácie 
a znázorňovania) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme drobnými nákupmi ( uč. úloha 4, PZ úloha 3, 5). 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 16 
Delenie 
Princíp delenia 

Pokračujeme v riešení úloh rôzneho typu. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

16/4 Žiaci riešia kombinatorickú úlohu. Pri riešení si pomáhajú papierovými modelmi 
peňazí z prílohy. Ako podmienku môžeme uviesť, že si kúpia z každého druhu líza-
niek. Na poradí nezáleží. Riešenia: Napr. 20 + 10 + 10 + 5 + 5, 20 + 10 + 5 + 5 + 5 
+ 5 
16/5 Žiaci si precvičujú princíp násobenia, resp. viacnásobné sčítanie pri zisťovaní 
počtu štvorčekov v štvorcovej sieti. Pri riešení úlohy najskôr odhadnú počet, potom 
počítajú po riadkoch hovoria si medzivýsledky viacnásobného sčítania. Správnosť 
riešenia si overia počítaním po stĺpcoch podobným spôsobom. 
16/6 Žiaci rozdeľujú dané sumy na dve rovnaké časti. Pri riešení si môžu pomôcť 
prácou s papierovými modelmi peňazí alebo prácou s drobnými predmetmi: lentil-
kami, fazuľkami. 
Poznámka: Koník Skočko pripomína, že na dve rovnaké časti sa dajú rozdeliť len sumy (skupiny) s pár-
nym počtom. 

16/7 Žiaci riešia aplikačnú úlohu súvisiacu s orientáciou v čase. 
a) Pri riešení si môžu pomôcť s papierovým modelom hodín alebo postupným pri-
počítaním daného čísla. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
b) Žiaci najprv pozorujú postupnosť nasledujúcich odchodov autobusov – striedanie 
10 a 20 minútových intervalov. Potom napíšu jednotlivé odchody autobusov za po-
moci modelu hodín alebo striedavým pripočítaním čísel 10 a 20. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 24 
Príprava na delenie 

Prácu na strane motivujeme témou vodné živočíchy (akváriové rybičky, starostlivosť 
o ne). Práci na strane predchádza manipulačná činnosť s drobnými predmetmi, 
ktoré majú žiaci k dispozícii. Podľa pokynov pedagóga vytvárajú modelové situácie 
na postupné odoberanie z daného počtu predmetov (guľôčky, gombíky, kocky sta-
vebnice a pod.) po 2, 3, 4, 5...,10. Strana je zameraná na násobenie a delenie 
(príprava na delenie, hľadanie súvislostí medzi opakovaným odčítaním a delením). 
Žiaci v úlohách odčítavajú od daného čísla postupne niekoľko rovnakých čísel. Viac-
násobným odčítaním sa pripravujú na pochopenie výhod delenia. 
V prvej úlohe žiaci podľa zadania postupne odčitujú rovnaké čísla od daného počtu 
a zakrúžkujú číslo, ktoré zodpovedá počtu, koľkokrát sa odčitovalo (číslo je také isté, 
aký bude výsledok pri delení). 
V druhej úlohe žiaci rozdeľujú skupiny vodných živočíchov na rovnaké časti podľa 
zadania. Spôsob, ktorý si zvolia je ľubovoľný. Skupiny môžu zakrúžkovať, oddeliť 
čiarou, farebne odlíšiť a podobne. 
V tretej úlohe žiaci pracujú s peniazmi. Vyfarbujú peňaženky, v ktorých sa nachádza 
suma, ktorá sa dá rozdeliť na dve časti. Skočko žiakov upozorňuje na to, že eurá 
nesmú zameniť za centy. Pri delení peňazí na dve rovnaké skupiny si môžu pomá-
hať papierovými modelmi peňazí z prílohy alebo škrtaním. 
V štvrtej úlohe žiaci tvoria podľa vzoru príklady a zapisujú ich do štvorcovej siete. 
Zapisujú počet štvorčekov príkladom na násobenie v obore do 20. Pri riešení využí-
vajú skúsenosti so stavbami z kociek. Úlohy takéhoto typu si môžu tvoriť sami 
v štvorčekovom zošite. 
V piatej úlohe žiaci zapisujú pomocou centov, ako zaplatia danú sumu. Pracujú 
podľa vzoru. Môžu si pomáhať papierovými modelmi peňazí (centy boli súčasťou 
prílohy v 2. ročníku).  

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 

  



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

70 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 34 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 17, 18,  

Zbierka úloh od str. 16 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Delenie. Princíp delenia 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie 
podľa obsahu) 

 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (de-
lenie na rovnaké časti) 

 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rov-
naké časti pomocou znaku delenia 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním via-
cerých rovnakých menšiteľov a delením 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 

delenie prirodzených čísel v obore násobilky 
do 100 

 rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky 
 rozhodnúť opravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia  

delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na skupiny danej veľ-
kosti) 
delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet rovnakých častí) 
aplikačné úlohy 
delenie, znak delenia : (delené)  
násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
jednoduché slovné úlohy 
kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden 
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Pred prácou odporúčame zvoliť vhodnú motiváciu. Napr.: Hra Bingo 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 17 
Delenie 
Princíp delenia 

Žiaci sa oboznamujú so zápisom príkladu na delenie, jeho správnym čítaním, po-
jmami delenec, deliteľ, podiel. Venujeme sa zatiaľ princípu delenia a vzájomného 
súvisu s postupným odčítaním. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

17/1 Žiaci riešia úlohu podľa vzoru v úvode strany. Postupne odčitujú číslo 2, kým 
nedostanú 0. 
17/2 Žiaci pri riešení postupujú ako v úlohe 1. Postupne odčitujú rovnaké čísla, ho-
voria si medzivýsledky, kým nedostanú nulu. 
Poznámka: Žiaci sa riešením tejto úlohy pripravujú na delenie. 

17/3 Žiaci si prepíšu príklady na delenie do zošita, zapíšu ich ako postupné odčítanie 
a vypočítajú ich. 
17/4 Žiaci riešia úlohu postupným odčítaním. Úlohu možno rozšíriť – pomocou ná-
sobenia skontrolovať správnosť riešení. Postačí viacnásobne sčitovať. 
Hra Bingo 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
a), b) Hry majú v matematike motivačný a aktivizujúci charakter. Spestrujú nume-
rické počítanie. Zaraďujeme ich po precvičení daných spojov. 
Pri hre Bingo žiaci riešia príklady v smere šípok a škrtajú výsledky v tabuľke. Jedno 
políčko je prázdne, aby sa žiaci mohli ľahšie skontrolovať. 
Hra Bingo sa nachádza i v prílohe na webovej stránke www.aitec.sk, kde sú tabuľky 
s výsledkami príkladov, ku ktorým sa dajú tvoriť vždy nové príklady (viac použití). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 18 
Delenie 
Princíp delenia  

Koník na strane vysvetľuje dva spôsoby počítania – delenie po častiach a delenie 
na rovnaké časti a vzájomnú súvislosť. Žiaci riešia príklady na delenie využívajúc 
postupné odčítanie, slovné úlohy na delenie, úlohy s výrokmi, rozlišujú pravdivé 
a nepravdivé tvrdenia. 
18/1 Žiaci delia na rovnaké časti. Pri riešení si môžu pomôcť kreslením. Postupne 
kreslia do misiek kopčeky po rovnakom počte, najjednoduchšie po jednom, pokým 
nenakreslia daný počet. 
18/2, 3 Úlohy 2 a 3 navzájom súvisia. V úlohe 2 žiaci delia predmety na časti. 
V úlohe 3 zase delia predmety po častiach. Obe úlohy majú pre žiakov matematický 
význam. 
Poznámka: Žiaci nemusia vyriešiť celé úlohy naraz, môžu ich riešiť po častiach. 

18/4 Žiaci riešia príklady na delenie postupným odčítaním. 
18/5 Žiaci riešia slovnú úlohu s jedným číselným údajom. Druhý musia zistiť (že za 
1 deň Simona nakreslí tri obrázky). Príklad vyriešia pomocou viacnásobného sčíta-
nia. 
18/6 Žiaci vytvoria ľubovoľné dve matematické hádanky, aby spĺňali dané kritériá. 
Pred samotným riešením si spolu so žiakmi vysvetlíme pojmy práve jeden, aspoň 
jeden. 
18/7 Žiaci sa orientujú v čase. Z daných tvrdení si vyberú iba pravdivé tvrdenia a na-
píšu si ich do zošita. 
Poznámka: Pred samotným triedením výrokov si spolu so žiakmi vysvetlíme pojmy aspoň, práve, najviac. 

18/8 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie s použitím slovného spojenia krát viac. 
Žiakov upozorníme, že pri riešení tohto typu úlohy použijeme násobenie. 
18/9 V úlohe žiaci využijú praktickú činnosť. Zo špáradiel (pasteliek, fixiek...) poskla-
dajú danú číslicu. Potom uberajú dané predmety tak, aby vznikli iné číslice. Úloha 
má význam v upevňovaní tvarov digitálnych číslic, ktoré žiaci využívajú pri určovaní 
času na digitálnom displeji. 
Poznámka: Úlohu možno rozšíriť: utvárať iné číslice, utvárať číslice s použitím daného počtu špáradiel. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 35 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 19, PZ 1. časť, strana 26, 

Zbierka úloh od str. 16 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Delenie. Niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie 
podľa obsahu) 

 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (de-
lenie na rovnaké časti) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním via-
cerých rovnakých menšiteľov a delením 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-
cerých rovnakých sčítancov a násobením 

 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rov-
naké časti pomocou znaku delenia 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 

delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na skupiny danej veľ-
kosti) 
delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet rovnakých častí) 
delenie, znak delenia : (delené)  
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme hrou s guľôčkami. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 26 
Delenie 
Princíp delenia 
Niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej 

Sprievodná postavička lúčny koník Skočko žiakom v úvode strany podáva prvotné 
informácie o delení, znaku delenia a spôsobe prečítania príkladu na delenie. V mod-
rom rámčeku si žiaci zopakujú pojmy delenec, deliteľ, podiel (pomenovanie členov 
delenia mali v učebnici). Strana je zameraná na násobenie a delenie, zavedenie de-
lenia a vysvetlenie princípu delenia na určený počet skupín rovným dielom (delenie 
po častiach). 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie podľa vzoru. Delia dané čísla na dve (tri) 
rovnaké časti a zakrúžkujú správny výsledok z ponuky čísel (podiel). 
V druhej úlohe žiaci riešia úlohu s delením plodov pomocou delenia. Delia dané 
čísla na tri a na štyri rovnaké časti. Riešenie znázornia a zapíšu podľa vzoru. Pri 
riešení si môžu pomáhať odčítaním. 
V tretej úlohe žiaci vystrihujú štvorčeky a ukladajú ich podľa vzoru. Jeden štvorček 
budú mať navyše, ten môžu nalepiť na koniec vzoru. Pri riešení úlohy si precvičujú 
pozornosť a jemnú motoriku. 
Poznámka: S podobnou prácou sa už stretli pri skladaní kociek s obrázkami alebo puzzle. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V štvrtej úlohe žiaci a) pozorujú obrázok a nakreslia trikrát viac domčekov, ako je 
na obrázku (riešenie: 9 domčekov), b) pozorujú obrázok a nakreslia dvakrát menej 
domčekov, ako je na obrázku (riešenie: 5 domčekov). 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 19 
Niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej 

Žiaci sa na strane oboznamujú s novými pojmami krát viac a krát menej. Koník 
Skočko vysvetľuje za pomoci ilustrácií, že slovné spojenie krát viac súvisí s náso-
bením a slovné spojenie krát menej súvisí s delením. Žiaci kreslia dané predmety 
v počte niekoľkokrát väčšom a niekoľkokrát menšom. Riešia príklady na násobenie 
pomocou postupného sčítania a príklady na delenie pomocou postupného odčíta-
nia, porovnávajú výsledky príkladov na násobenie, riešia sudoku. 
19/1 a), b) Žiaci kreslia 2-krát viac a 3-krát viac predmetov, ako je na každom ob-
rázku. 
Úlohy, kde žiaci určujú počet koľkokrát viac, sú vlastne úlohy na násobenie. 
19/2 Žiaci pri riešení úlohy pochopia, že slovné spojenie 3-krát drahšia má rovnaký 
význam ako 3-krát viac. 
19/3 Žiaci kreslia do zošita 2-krát menej predmetov ako je nakreslených v plôškach. 
Poznámka: Prázdna plôška označuje počet nula. Pomôžeme žiakom, že pri delení nuly akýmkoľvek čís-
lom je výsledok vždy nula. 

19/4 Žiaci opakovane sčitujú číslo 2. Ak sa niektorý z medzivýsledkov nachádza 
v skupine napísaných čísel, napíšu ho žiaci do zošita. 
19/5 Žiaci pracujú rovnako ako v úlohe 4. Opakovane sčitujú číslo 3. 
19/6 Žiaci riešia príklady na delenie. Pomáhajú si postupným odčítaním, kým nedo-
stanú výsledok 0. 
19/7 Žiaci riešia úlohy bez počítania príkladov na násobenie. Môžu si pomôcť slov-
ným komentárom. Napr. Čo je viac(menej, rovnako): tri misky po štyri jablká alebo 
päť misiek po štyri jablká? 
Poznámka: Žiaci si jeden príklad môžu prakticky znázorniť, aby pochopili, že pri rovnakom počte skupín 
rozhoduje počet predmetov v skupine. 

19/8 Žiaci riešia písmenkové sudoku. Dopĺňajú chýbajúce písmená podľa daných 
pravidiel. Tabuľky si môžu prekresliť do zošita Š. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 36 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 6  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Jednotky dĺžky. Meranie dĺžky. Bod, priamka, úsečka. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-
priamku, úsečku 

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-
metre) 

 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 
na milimetre) 

 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 

priamka, polpriamka, úsečka 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky v milimetroch 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Stranu motivujeme rozhovorom (rozprávaním) o jeseni.  
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 6 
Dĺžka úsečky v milimetroch 
Rysovanie úsečky s danými dĺžkami 
Porovnávanie dĺžky úsečiek 

Úlohy sa venujú bodu, úsečke, jednotkám dĺžky, meraniu dĺžky úsečky a rysovaniu 
úsečiek s danými dĺžkami. Žiaci v nich označujú vrcholy geometrických útvarov, me-
rajú dĺžku úsečiek, rysujú úsečky, porovnávajú a zoraďujú úsečky podľa dĺžky. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci pozorujú geometrické útvary, správne ich pomenujú a označujú 
vrcholy obdĺžnika, štvorca a trojuholníka písmenami veľkej tlačenej abecedy podľa 
zadania. Vymenujú postupne úsečky, ktoré vznikli označením vrcholov. 
V druhej úlohe žiaci merajú dĺžky úsečiek z 1. úlohy. Správne ich zapisujú v rovna-
kej jednotke – mm. Dbajú na presnosť merania. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 6 
Dĺžka úsečky v milimetroch,  
v centimetroch 
Rysovanie úsečky s danými dĺžkami 
Porovnávanie dĺžky úsečiek 

V tretej úlohe žiaci rysujú úsečky s danými dĺžkami a označujú ich veľkými tlačenými 
písmenami. Pracujú s jednotkami dĺžky – centimetrami a milimetrami. Pri rysovaní 
dodržiavajú hygienické návyky a pravidlá. b) Žiaci porovnávajú dĺžky narysovaných 
úsečiek znakmi <, >, =. c) Žiaci zoraďujú úsečky podľa dĺžky od najdlhšej úsečky po 
najkratšiu úsečku. Údaje zapisujú do tabuľky. 
V štvrtej úlohe a), b) Žiaci pozorujú obrázky a určujú počet obdĺžnikov, ktoré možno 
nájsť v každom obrázku. Obdĺžniky si môžu aj vyfarbiť. Úloha je pomerne náročná. 
Môžeme ju riešiť spoločne so žiakmi. Každý nájdený obdĺžnik odlíšime (obtiahneme) 
inou farbou. 
Poznámka: Dbáme na dodržiavanie zásad rysovania, hygieny a bezpečnosti pri rysovaní. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 37 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 20, PZ 1. časť, strana 27  

Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky.  
Učivo Delenie na rovnaké časti 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (de-
lenie na rovnaké časti) 

 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rov-
naké časti pomocou znaku delenia 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-
benie a delenie v obore násobilky 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 
delenie prirodzených čísel v obore násobilky 
do 100 

 pomenovať jednu časť celku 
 určiť aká časť celku je vyznačená 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet rovnakých častí) 
delenie, znak delenia: delené 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
jednoduché slovné úlohy typu: rozdeliť dané číslo na daný počet 
rovnako veľkých častí (delenie na rovnaké časti) 
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 
 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Pred samotnou prácou sa so žiakmi rozprávame o jedlách, ktoré majú radi. Aké 

jedlá poznajú aj z iných krajín, ktoré už ochutnali a kde (pizzeria, druhy pizze, suro-
viny na prípravu pizze, pizza ako inonárodné jedlo). Na danú tému môžeme pripraviť 
prezentáciu. Vhodné by bolo zážitkové učenie (žiaci si spolu upečú pizzu a rozde-
ľujú ju na rovnaké časti). 

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 20 
Násobenie a delenie 
Delenie na časti 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V úvode strany sa žiaci oboznamujú s delením na rovnaké časti, ktoré majú graficky 
znázornené a priblížené na obrázkoch rozkrájanej pizze (rozdelenej na rovnaké 
časti). Pri jednotlivých častiach sa nachádzajú pomenovania jednotlivých častí (po-
lovica, tretina, štvrtina – propedeutika zlomkov). 
Poznámka: Zdôrazníme žiakom, že dané pomenovania platia len pre rovnaké časti. 

20/1 a), b), c) Žiaci rozdeľujú lentilky na rovnaké kôpky. Odporúčame, aby pri prak-
tickej práci (rozdeľovaní na kôpky) neodoberali po jednej lentilke, ale po viacerých. 
V tejto úlohe je dôležitejšie pomenovanie danej jednej časti ako daný počet. 
20/2 Úlohou žiakov je rozdeliť dané množstvo gombíkov na dve rovnaké časti (po-
lovice). V časti úlohy po c) zistia, že gombíky s daným počtom sa nedajú rozdeliť 
na dve rovnaké časti, takže úloha nemá riešenie. Riešením úlohy sa učia pochopiť, 
že nie všetky čísla (počty) sa dajú rozdeliť na rovnaké časti. V tomto prípade sa dajú 
rozdeliť na polovice len párne čísla. Žiaci môžu badať súvis s deliteľnosťou číslom 
2. Neskôr to budeme môcť aj odôvodniť – dané číslo nie je násobkom čísla 2. 
Poznámka: Riešenie úlohy spojíme s praktickou manipuláciou s gombíkmi (prípadne s inými predmetmi). 

20/3 Žiaci určujú polovicu z daného počtu. Úlohu môžu riešiť aj prakticky. Pri čísle 
11 zistia, že sa daný počet nedá rozdeliť na dve rovnaké časti (polovice), takže táto 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
časť úlohy nemá riešenie. Opýtame sa však žiakov, aký by musel byť počet strúha-
diel, aby sa dal rozdeliť na polovice. Najbližšie počty sú 10, 12. 
20/4 Žiaci rozdeľujú 18 kvetov na tri rovnaké časti. Časti môžeme pomenovať (tre-
tiny). 
20/5 Žiaci rozdeľujú dané množstvá cukríkov na tri časti. V zadaní sa nachádza viac 
číselných údajov. Žiaci s nimi môžu pracovať postupne alebo ich pedagóg rozdelí 
po skupinách. 
20/6 Žiaci určujú tretinu z daných počtov. 
20/7 Žiaci rozdeľujú dané počty na štvrtiny. 
20/8 Žiaci riešia slovné úlohy na porovnávanie.  
a) Vyberajú tri možnosti, tri čísla, ktoré sú menšie ako je číslo 94. 
b) Vyberajú tri možnosti, tri čísla, ktoré sú menšie ako je číslo 100 a väčšie ako číslo 
64. 
20/9 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie pomocou postupného 
sčítania ako je uvedené vo vzore. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 27 
Násobenie a delenie 
Delenie na časti 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na násobenie a delenie, delenie na rovnaké časti a na prípravu 
na prácu so zlomkami. Žiaci sa oboznamujú s tým, že časť celku, ktorá vznikne pri 
delení, sa môže pomenovať. Je potrebné, aby pochopili, že toto pomenovanie pou-
žijeme len v prípade, ak je celok rozdelený na rovnaké časti. Žiaci v úlohách 
rozdeľujú na polovice, tretiny, štvrtiny. Pri riešení úloh na delenie využívajú známe 
spoje násobenia. 
Poznámka: Žiaci budú neskôr kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia a naopak. Rozdeľovanie 
na rovnaké časti si môžu precvičovať pomocou prílohy Obrázky na strihanie na www.aitec.sk. 

V prvej úlohe žiaci najprv v úvode strany pozorujú modré rámčeky s pizzou, ktorá je 
rozdelená na rovnaké časti (2, 4, 3). Skočko im pripomína, že rovnaké časti po de-
lení môžeme pomenovať (polovice, štvrtiny, tretiny). Potom žiaci pristúpia k riešeniu 
úlohy. Rozdeľujú v nej geometrické útvary rovnými čiarami podľa vyznačenia, vyfar-
bujú každú časť inak a určujú, ktorú časť obrázka práve vyfarbili. Pri práci používajú 
pravítko. 
V druhej úlohe žiaci označujú, ktorá časť obrázka je vyfarbená. Používanie pojmov 
(polovica, tretina, štvrtina) nevyžadujeme, žiaci ich používajú intuitívne. Úloha slúži 
ako propedeutika zlomkov. 
V tretej úlohe žiaci počítajú a dopĺňajú príklady podľa obrázka. Riešením tejto úlohy 
sa žiaci pripravujú na osvojenie súvislosti medzi násobením a delením, neskôr kon-
trolu násobenia delením a naopak. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Vyfarbujú políčko s príkladom podľa 
farby škatule, ku ktorej patrí výsledok. Pri riešení si môžu pomôcť sčítaním, využitím 
modelov napr. grafické znázornenie, štvorcová sieť. 
V piatej úlohe žiaci rozhodujú o pravdivosti tvrdenia, či možno danú sumu zaplatiť 
práve tým množstvom peňazí, ktoré je na obrázku. Žiaci si precvičujú pozornosť 
a pozorovanie detailov pomocou pozorovania a označovania rozdielov na ilustrácii. 
Pomôcť si môžu papierovými modelmi peňazí. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 38 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 21, Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Delenie na rovnaké časti 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (de-
lenie na rovnaké časti) 

 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rov-
naké časti pomocou znaku delenia 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 
delenie prirodzených čísel v obore násobilky 
do 100 

 pomenovať jednu časť celku 
 určiť aká časť celku je vyznačená 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 

delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet rovnakých častí) 
delenie, znak delenia: delené 
jednoduché slovné úlohy typu: rozdeliť dané číslo na daný počet 
rovnako veľkých častí (delenie na rovnaké časti) 
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina 
časť celku: dve tretiny, tri štvrtiny 
jednotky času: hodina, minúta, sekunda 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavným motívom strany je : kalendár, rok, ročné obdobia, mesiace v roku. Preto aj 

motiváciu zameriame týmto smerom. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 21 
Násobenie a delenie 
Delenie na časti 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci počítajú polovicu, tretinu a štvrtinu z daných čísel. Oboznamujú sa so spôso-
bom delenia daného čísla číslami 2, 3, 4. Opakujú si pamäťové počítanie v číselnom 
obore do 20, riešia úlohu s časom. 
21/1 Žiaci pomenúvajú vyfarbenú časť obrázkov. Je dôležité, aby vedeli určiť časť 
z celku aj v takýchto prípadoch. Má to význam pri využití v reálnom živote, napríklad 
pri skladaní papiera či pri práci s inými materiálmi. Podmienkou však je, že predmety 
musia byť rozdeliteľné. 
21/2 Žiaci určujú polovicu (polhodinu), štvrtinu (štvrťhodinu) a tretinu hodiny. Môžu 
si pomôcť ciferníkom hodín z prílohy. 
21/3 Žiaci počítajú polovicu z daných čísel (delia ich číslom 2). Vysvetlíme žiakom, 
ako vypočítame časť z reálneho čísla (musíme ho vydeliť číslom vyjadrujúcim počet 
častí). Pri väčších číslach ako 20 si môžu pomôcť hodinami (minútami na ciferníku), 
kalendárom (dňami v kalendári) a podobne. 
21/4 Žiaci musia vypočítať tretinu z daného čísla (koľko zošitov odovzdal Andrej uči-
teľke). Ide o náhodu, že tretina z daného čísla je 3. 
21/5 Žiaci počítajú tretinu z daných čísel (delia ich číslom 3). 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s učebnicou, str. 21 
Násobenie a delenie 
Delenie na časti 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

21/6 Úlohu je vhodné riešiť prakticky (namiesto sliviek môžu žiaci použiť ceruzky). 
a) Pred odobratím bolo na miske 12 sliviek (6 sliviek – polovica, ktorá zostala a 6 
sliviek – polovica, ktorá sa odobrala). 
b) Po odobratí zostala v miske spomínaná polovica (6 sliviek). 
21/7 Žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Pred odobratím bolo v košíku 
trikrát viac, čiže 18 hrušiek. 
21/8 Určovanie prvej polovice, druhej polovice a tretej tretiny mesiaca má i praktický 
význam – pri určovaní trvania času. 
21/9 Žiaci si precvičujú pamäťové spoje sčítania a odčítania v číselnom obore 
do 100. 
Poznámka: Žiaci môžu medzi sebou súťažiť, kto z nich je najrýchlejší počtár. 

21/10 Pri riešení je vhodné nakresliť si danú situáciu: 4 košíky a v každom košíku 
po 15 hrušiek. Potom prečiarknu toľko hrušiek, koľko sa dalo bratovi a koľko sa dalo 
sestre. Výsledok úlohy je počet neprečiarknutých hrušiek. 
Poznámka: Žiaci môžu úlohu riešiť i postupným sčítaním čísla 15 a následným odčítaním čísla 6 
a čísla 5. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 39 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 22, Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-
cerých rovnakých sčítancov a násobením 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
prirodzených čísel v obore násobilky do 100 

 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-
cie 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná 4 . 3 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
jednoduché slovné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci na strane by mala predchádzať motivácia. Hlavný motív strany: Bratislava – 

hlavné mesto SR (medzipredmetová integrácia). 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 22 
Násobenie a delenie 1. časť 

Na týchto stranách sa budeme venovať precvičeniu doteraz prebratých úloh spoje-
ných v súvislosti s postupným sčítaním a odčítaním. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

22/1 Žiaci vyjadrujú počty plodov príkladmi na sčítanie aj na násobenie. Príklady 
môžu zapisovať podľa riadkov alebo stĺpcov, v ktorých sú plody zoradené. Príklady 
vyriešia. 
22/2 Žiaci musia pozorne prečítať zadanie. Majú vypočítať čísla 2-krát väčšie ako 
dané čísla (budú násobiť). 
22/3 Žiaci musia pozorne prečítať zadanie. Majú vypočítať čísla 3-krát väčšie ako 
dané čísla (budú násobiť). 
22/4 Matematicky zdatnejší žiaci pri riešení využijú vzťah viacnásobného sčítania 
a násobenia. Napr. počet 10 rozdelia na 5 rovnakých častí, aby bolo v každej rov-
nako. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pomôcť rozdeľovaním fazuliek 
na daný počet kôpok. 
22/5, 6 Žiaci si najprv zapíšu príklady podľa zadania a potom ich vypočítajú. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s učebnicou, str. 22 
Násobenie a delenie 1. časť 

22/7 Žiaci dopĺňajú do príkladov správne znaky. V príkladoch pozorujú prvé čísla 
a výsledky. Ak je výsledok väčší, doplnia znak plus (+). Ak je menší, doplnia znak 
mínus (–) alebo znak delené (:). Žiaci dopĺňajú znaky metódou pokus – omyl. 
Poznámka: Žiaci ešte zatiaľ nepochopia, že po odčítaní vyjde väčší výsledok ako po delení. 

22/8 Žiaci riešia slovnú úlohu. Slovné spojenie krát vyššia je synonymické k spojeniu 
krát viac. 
22/9 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie s použitím slovného spojenia krát viac. 
Zápis môžeme urobiť spoločne so žiakmi. Podrobnejšie sa mu budeme venovať 
na stranách 36 a 37. 
22/10 Pri tejto úlohe vylučujeme nesprávne možnosti. Už tu nie je dialóg dvoch po-
stáv. Úloha si vyžaduje vedomosti zo slovenského jazyka a zároveň je prepojená aj 
s vlastivedným učivom. 
22/11 a) Žiaci pomocou násobenia alebo viacnásobného sčítania vypočítajú oba 
príklady a zistia, či majú rovnaký výsledok. 
b) Žiaci si môžu oba modely násobenia nakresliť do štvorcovej siete a zistia, že 
vysiate časti nebudú mať rovnaký tvar. 
22/12 Žiaci si precvičujú písomné sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 100. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 40 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 23, PZ 1. časť, strana 28, 

Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 1 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-
cerých rovnakých sčítancov a násobením 

 pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-

bilky do 100 spamäti 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná 4 . 3 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej úrovni) 
násobok čísla 
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
jednoduché slovné úlohy na násobenie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Stranu motivujeme rozprávaním o zdravej a vyváženej strave, o potrebe vitamínov, 

bielkovín a iných výživných látok pre zdravý vývin organizmu, o škodlivosti cukrov 
a tukov a pod. Žiakom môžeme pripraviť prezentáciu na túto tému. 

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 23 
Násobenie a delenie 1 

Žiaci sa na tejto strane oboznamujú s násobením a delením 1. Úlohy obsahujú ná-
sobenie číslom 1 aj násobenie čísla 1. V hornej časti strany sa nachádza tabuľka 
násobenia a delenia číslom 1. V dolnej časti strany sa nachádza tabuľka na náso-
benie čísla 1. Obe tabuľky môžu žiaci využiť ako pomôcku pri riešení príkladov 
na násobenia a delenie 1 (aj zautomatizovanie spojov). Lúčny koník Skočko vysvet-
ľuje, že ak je pri násobení jeden činiteľ číslo 1, výsledok bude rovnaký ako druhý 
činiteľ. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

23/1 Žiaci násobia číslom 1. Ako kontrola správnosti im môžu slúžiť ilustrácie kviet-
kov. Príklady si môžu zapísať do zošita a vypočítať ich. 
Poznámka: Pri riešení si môžu pomôcť aj tabuľkou násobenia a delenia v úvode strany, alebo viacná-
sobným sčítaním čísla 1, s ktorým sa už stretli na predchádzajúcich stranách. 

23/2 Žiaci násobia číslom 1 (číslo 1 je druhý činiteľ v príklade) aj násobia číslo 1 
(číslo 1 je prvý činiteľ v príklade). Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou alebo prí-
kladmi z úlohy 1. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
23/3 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. Žiaci zapíšu príklad na násobenie 1, 
vypočítajú ho a sformulujú jednoduchú odpoveď. 
23/4 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu typu: zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. 
Poznámka: prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín a doplníme úlohami z PZ. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 28 
Násobenie 1 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na násobenie a delenie (násobenie 1). Žiaci sa na nej stretávajú 
s násobilkou 1. Postupne si osvojujú spoje násobenia 1 v obore do 10, precvičujú si 
sčítanie, riešia slovnú úlohu na násobenie a pracujú s peniazmi. 
V prvej úlohe sa žiaci stretávajú s násobilkou 1 aj v PZ. Na okraji sa nachádza časť 
násobilky v obore do 10. Skočko prezentuje pravidlo, ktoré sa uplatňuje pri násobení 
1. Ak je pri násobení jeden činiteľ jednotka, súčin bude rovnaký ako druhý činiteľ. 
Žiaci sa podľa tohto pravidla môžu rýchlo naučiť násobiť ľubovoľné číslo 1. 
V druhej úlohe žiaci riešia reťazové príklady na sčítanie v obore do 100. Postupujú 
v smere šípok, výsledky zapisujú do rámčekov. 
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby bol príklad správne vyriešený. 
Pri riešení si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Môžu zvoliť aj opačný postup – 
od výsledku smerom k prvému číslu. Vtedy pri odčítaní menia znamienko na + 
a opačne. 
Poznámka: Tento postup nemusí byť zrozumiteľný pre každého žiaka. Úloha je pomerne náročná, vyža-
duje si pomoc pedagóga. 

V štvrtej úlohe žiaci a) pozorujú obrázok a nakreslia dvakrát viac kvapiek, ako je 
na obrázku (riešenie: 10 kvapiek), 
b) pozorujú obrázok a nakreslia trikrát menej listov, ako je na obrázku (riešenie: 3 
listy). 
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. Pozorujú, že okrem otázky sú 
zvýraznené aj niektoré slová. Uvedomujú si súvis podčiarknutých slov so zápisom 
slovnej úlohy. Môžu doplniť zápis (nepovinný údaj), zostavia príklad na násobenie, 
vypočítajú ho a riešenie doplnia do odpovede. S pomocou pedagóga môžu vytvárať 
rôzne obmeny úlohy. 
Poznámka: Niektorí žiaci ešte nemusia mať osvojený pamäťový spoj 3 . 4. Pri riešení môžu použiť viac-
násobné sčítanie. 

V šiestej úlohe žiaci pozorujú cenovky na tovare. Zapisujú podľa zadania, aký bude 
výdavok, ak pri nákupe platíme jedným eurom. Pred prácou využijeme manipuláciu 
s peniazmi a zopakujeme si, koľko centov má jedno euro. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku.  
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk. 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 41 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 23, PZ 1. časť, strana 29. 

Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 1 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie 
násobok čísla 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
matematizácia reálnej situácie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: obľúbené hračky 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 23 
Násobenie a delenie 1 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V ďalších úlohách na strane 23 žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie, precvičujú 
si sčítanie a odčítanie v obore do 100, určujú pravdu/nepravdu (správnosť/ne-správ-
nosť vyriešených príkladov), riešia úlohy s dichotomickým triedením (triedia 
predmety podľa dvoch vlastností), riešia slovné úlohy na porovnávanie a na náso-
benie. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

23/5 Žiaci riešia príklady na násobenie a delenie 1. Pomáhajú si ľubovoľným spôso-
bom, napríklad pomôckou, ktorú uvádza koník na okraji strany. 
Poznámka: Niektoré príklady sú mimo oboru násobilky, ale pravidlo násobenia a delenia, ktoré demon-
štruje Skočko platí v akomkoľvek príklade na násobenie alebo delenie. Viac príkladov na delenie číslom 
1 sa na tejto strane nenachádza, lebo budú uvedené pri každom učive násobenia a delenia číslom 2 až 
10. 

23/6 Žiaci si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100. Zároveň určujú pravdi-
vosť/nepravdivosť, resp. správnosť/nesprávnosť vyriešených príkladov. 
23/7 Žiaci riešia úlohu s dichotomickým triedením. Pred samotným triedením hru-
šiek si žiaci zvolia vlastnosť, podľa ktorej budú hrušky triediť: veľkosť a farba, poloha 
radu. 
23/8 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Odporúčame prácu vo dvojiciach. 
Dvojice môžu viesť dialóg podľa úlohy. 
23/9 Žiaci riešia úlohu s dichotomickým triedením. 
a) Hračky triedia podľa farby. 
b) Hračky triedia podľa účelu, na čo sa používajú. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-

rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 29 
Násobenie a delenie 1 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu žiakov motivujeme témou internet ako zdroj informácií. Žiaci používajú inter-
net pri hľadaní rôznych informácií týkajúcich sa školskej práce, ale aj ich záľub. Je 
dôležité, aby sme ich upozornili na riziká a nebezpečenstvá, ktoré sa môžu pri práci 
s internetom vyskytnúť. Strana je zameraná na násobenie a delenie 1. Žiaci sa 
oboznamujú s delením číslom 1.Tieto informácie im sprostredkuje sprievodná po-
stavička Skočko. Na strane si precvičujú násobenie v obore do 20, riešia slovnú 
úlohu na delenie, rozdeľujú počty na polovicu a riešia nepriamo sformulované úlohy 
na sčítanie v číselnom obore do 100. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie číslom 1. Na kontrolu delenia využívajú 
výpočet násobením podľa vzoru. Pri delení číslom 1 je podiel také isté číslo ako 
delenec. Žiaci pracujú s pyramídou násobkov 1, ktorá im uľahčí prácu pri riešení 
úloh na násobenie a delenie v obore násobilky. Postupne sa bude napĺňať ďalšími 
poschodiami s násobkami čísel podľa toho, ktorá násobilka sa preberie. Žiaci sa 
podľa pravidiel (ktoré im sprostredkúva Skočko) môžu rýchlo naučiť násobiť a deliť 
číslom 1. 
V druhej úlohe žiaci riešia úlohy typu niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej, o nie-
koľko menej, o niekoľko viac a kreslia podľa pokynov: 
a) 5-krát viac štvorčekov, 
b) 8-krát menej štvorčekov, 
c) o 5 menej štvorčekov a dokončujú označenie poradia pôvodných štvorčekov 
sprava doľava, 
d) o 5 viac štvorčekov a označia poradie nakreslených štvorčekov zľava doprava. 
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Uvedomujú si súvis podčiarknu-
tých slov so zápisom slovnej úlohy. Môžu doplniť zápis (nepovinný údaj), zostavia 
príklad na delenie, vypočítajú ho a doplnia riešenie do odpovede slovnej úlohy. 
V štvrtej úlohe žiaci rozdeľujú dané počty na polovicu podľa vzoru. Môžu si pomôcť 
grafickým znázornením alebo znázornením kockami resp. inými drobnými pred-
metmi. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú vhodné čísla tak, aby platil daný súčet v krúžku. Rieše-
ním úlohy si precvičujú a upevňujú známe spoje v obore do 100. Pri práci si môžu 
pomôcť ľubovoľným spôsobom napr. dopočítaním, číselným radom, ale aj odčítaním 
(54 – 24 = 30). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 42 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 24, PZ 1. časť, strana 30 

Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 2 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-
cerých rovnakých sčítancov a násobením 

 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-
cie 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
párne a nepárne číslo 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie 
násobok čísla 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane začneme motivačným rozhovorom o pozorovaných zmenách v prí-

rode, jesennej turistike a dôležitosti dodržiavania zásad bezpečnosti 
na vychádzkach v prírode počas jesene. Rozhovoru môže predchádzať samotná 
vychádzka (zážitkové učenie).  

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 24  
Násobenie a delenie 2 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci sa na tejto strane oboznamujú s násobením a delením 2. Úlohy obsahujú ná-
sobenie číslom 2 aj násobenie čísla 2. V hornej časti strany sa nachádza tabuľka 
násobenia a delenia číslom 2. Tabuľku môžu žiaci využiť ako pomôcku pri riešení 
príkladov na násobenia a delenie 2 (aj zautomatizovanie spojov). V ďalších úlohách 
si žiaci precvičujú viacnásobné sčítanie a viacnásobné odčítanie, riešia slovné 
úlohy, úlohy s časom, tvoria úlohu na násobenie k danému príkladu, usporadúvajú 
čísla podľa veľkosti. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

24/1 Žiaci násobia číslom 2. Ako kontrola správnosti im môžu slúžiť ilustrácie če-
rešní. Príklady si môžu zapísať do zošita a vypočítať ich. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Pri riešení si môžu pomôcť aj tabuľkou násobenia a delenia v úvode strany, alebo viacná-
sobným sčítaním čísla 1, s ktorým sa už stretli na predchádzajúcich stranách. Pri tejto úlohe si môžeme 
pripomenúť pojem pár, čerešne na obrázkoch sú v pároch. 

24/2 Žiaci násobia číslom 2 (číslo 2 je druhý činiteľ v príklade) ak násobia číslo 2 
(číslo 2 je prvý činiteľ v príklade). Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou v úvode 
strany alebo príkladmi z úlohy 1. 
Poznámka: Po vypracovaní úlohy 2 môžeme zaradiť prácu s PZ, kde precvičujeme násobenie dvomi. 

24/3 Žiaci pozorujú obrázky so skupinami predmetov. Majú ich rozdeliť dvom deťom 
spravodlivo. So žiakmi si pripomenieme delenie na rovnaké skupiny, s ktorým sa už 
stretli na predchádzajúcich stranách. Úlohu môžu riešiť prakticky vo dvojiciach, vy-
obrazené predmety môžu nahradiť inými a rozdeľovať ich spolužiakovi a sebe tak, 
aby každý z dvojice mal rovnaký počet predmetov. 
Poznámka: Pri tejto úlohe si zopakujeme pojem párny a nepárny počet, párne a nepárne číslo. Zopaku-
jeme si, že párny počet predmetov sa dá rozdeliť na dve rovnaké skupiny a nepárny počet predmetov sa 
nedá rozdeliť na dve skupiny s rovnakým počtom. Môžeme si pripomenúť, že všetky výsledky násobenia 
2 sú párne čísla a správnosť riešenia tejto úlohy si môžu skontrolovať podľa tabuľky násobenia delenia 
v úvode strany. 

24/4 Žiaci delia číslom 2. Pomáhajú si viacnásobným odčítaním čísla 2. 
Poznámka: Správnosť riešenia príkladov si môžu skontrolovať podľa tabuľky násobenia delenia v úvode 
strany. 

24/5 Žiaci vytvoria slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie. Úlohu vyriešia 
a zostavia jednoduchú odpoveď. 
24/6 Žiaci usporiadajú čísla podľa veľkosti vzostupne (od najmenšieho po najväč-
šie). 
24/7 Žiaci riešia úlohu, v ktorej je návod na prácu vo dvojici. Žiaci striedavo pripočí-
tavajú číslo dva. 
24/8 Žiaci riešia úlohu s časom prepojenú s praktickým životom. 
24/9 Pred samotným riešením si najprv zopakujeme, že slovné spojenie – krát viac 
znamená, že budeme násobiť. Žiaci si však najskôr vytvoria tabuľku kvôli sprehľad-
neniu riešení úlohy. 
24/10 Žiaci postupujú pri riešení úlohy podobne ako v úlohe 4. Tu sú však počty 
vyjadrené číslom. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci.. 

Práca s PZ 1. časť, str. 30 
Násobenie 2 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na násobenie 2. Sprievodná postavička Skočko žiakom v úvode 
strany podáva informácie o násobení 2 a násobkoch čísla 2. V modrom rámčeku si 
žiaci zopakujú pojmy činitele a súčin (pojmy členov násobenia). Žiaci si riešením 
rôznych typov úloh upevňujú spoje násobenia a zároveň pracujú s násobkami 
čísla 2. 
Poznámka: Žiaci si postupne osvojujú spoje násobenia dvomi, čo vedie k pochopeniu pojmu párne a ne-
párne číslo. 

V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie dvomi. Pomáhajú si motivačnými ob-
rázkami. Pripomenieme im, že úlohy môžu riešiť formou opakovaného sčítania, 
počítaním po dvoch. Na okraji strany sa nachádzajú spoje násobilky 2. Po vpísaní 
všetkých výsledkov do farebných okienok si môžu urobiť kontrolu správnosti svojho 
riešenia. Výsledky (násobky čísla dva) hovoria nahlas. 
Poznámka: Násobenie číslom 2 sa nachádza i na konci učebnice v zhrnutí .Žiakov vedieme k tomu, aby 
pochopili, čo znamená násobenie čísla (2) a násobenie číslom (2), príkladmi zapísané 2 . 1 a 1 . 2 (ko-
mutatívnosť). Žiaci majú ovládať oba spôsoby spojov násobenia. 

V druhej úlohe žiaci riešia reťazové príklady postupným odpočítavaním čísla 2. Vý-
sledky vpisujú do okienok. Sú to násobky čísla 2. 
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100 a upevňujú si 
známe spoje. Dopĺňajú čísla tak, aby súčet alebo rozdiel bolo číslo v čajníku. 
V štvrtej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou, v ktorej podľa daných súčtov v riadkoch a 
stĺpcoch hľadajú a dopĺňajú čísla ukryté v tekviciach (nahradia symboly číslami tak, 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
aby platila rovnosť). Úloha patrí medzi náročnejšie, žiaci ju nemusia vyriešiť hneď 
prvýkrát. Pri riešení si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, dopočítavajú do daného 
čísla. Riešením úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu, rozvíjajú si špecifické 
matematické myslenie. 
Poznámka: Ak by boli žiaci pri riešení neúspešní, poradíme im, aby začali druhým riadkom, kde môžu 
podľa vzoru zapísať číslo 5. 

V piatej úlohe žiaci vyfarbujú násobky čísla 2. Pri práci si môžu pomôcť ľubovoľným 
spôsobom (počítaním po dvoch, tabuľkou násobenia 2...). Na strane sa objavuje aj 
známa postavička lienka. Informuje žiakov o tom, že násobky čísla 2 sú zároveň aj 
párne čísla (okrem čísla 0). Ostatné čísla budú žiaci odteraz považovať za nepárne. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku.  
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk  

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 43 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 25, PZ 1. časť, strana 31, 

Zbierka úloh od str. 24 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 2 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie 

 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 
správnu odpoveď 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motivá-

ciou 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni manipulácie 
a znázorňovania) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane môže pedagóg motivovať obrázkom lienky s dvoma lízankami.  
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 25  
Násobenie a delenie 2 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci v úlohách násobia a delia číslom 2, pracujú s násobkami čísel, dopĺňajú chý-
bajúce čísla a znaky v príkladoch, pracujú s kalkulačkou, riešia slovné úlohy a 
kombinatorickú úlohu. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

25/1 a) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 2, v ktorej sa nachádzajú zelené a červené 
čísla. Vyberajú si zelené čísla a násobia ich 2. 
b) Žiaci vymenujú čísla z ilustrácie vzostupne od najmenšieho po najväčší. Prečí-
tame si Skočkovo vysvetlenie a dozvieme sa, že sme vymenovali násobky čísla 2. 
25/2 a) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 2, v ktorej sa nachádzajú zelené a červené 
čísla. Vyberajú si červené čísla a delia ich 2.  
b) Žiaci vymenujú čísla z ilustrácie zostupne od najväčšieho po najmenší. Pripome-
nieme si, že sme vymenovali násobky čísla 2. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Žiaci môžu riešiť obe úlohy (1, 2) písomne alebo ústne. Pri ústnom riešení však vyžadujeme, 
aby hovorili celé príklady, nielen výsledky. 

25/3 Žiaci do príkladov dopĺňajú chýbajúce čísla. Pri riešení si pomáhajú násobkami 
daného čísla, postupným sčítaním daného čísla, tabuľkou násobenia a delenia 2 
nachádzajúcou sa pod úlohou 6. Niektorí žiaci budú vedieť doplniť číslo spamäti. 
Poznámka: Posledný príklad 0 . ? = 0 má nekonečne veľa riešení. Namiesto otáznika možno dosadiť 
ľubovoľné prirodzené číslo vrátane 0. 

25/4 Žiaci riešia slovnú úlohu typu na násobenie. Slabší žiaci si môžu pomôcť na-
kreslením situácie. 
25/5 Žiaci dopĺňajú chýbajúce znaky +, –, . a : tak, aby boli príklady správne vypo-
čítané. Všetky štyri príklady sa líšia len výsledkom a, samozrejme, chýbajúcim 
znakom. Ak je výsledok väčší ako prvé číslo v príklade, doplníme znak násobenia 
alebo sčítania. Ak je výsledok menší ako prvé číslo v príklade, doplníme znak dele-
nia alebo odčítania. 
Poznámka: Pripomenieme žiakom, že znak krát je znakom násobenia a delené znakom delenia. 

25/6 Žiaci počítajú príklady na delenie 2. Po vyriešení si môžu skontrolovať výsledky 
pomocou tabuľky, ktorá sa nachádza na predchádzajúcej strane. 
25/7 Žiaci riešia slovnú úlohu, ktorá sa skladá z dvoch častí – zo slovnej úlohy typu 
a : b a slovnej úlohy typu a – c. 
Keďže sa v zadaní nachádzajú dve otázky, robia dva výpočty a píšu dve odpovede. 
25/8 a) Žiaci ľubovoľným spôsobom zistia polovicu z čísla 8 (pomocou delenia, po-
stupného odčítania...). 
b) Žiaci pracujú so špáradlami. Zisťujú, najmenej koľko špáradiel musia odobrať, 
aby z poskladaného čísla (digitálneho tvaru) vzniklo vypočítané číslo 4 z časti úlohy 
a). Namiesto špáradiel môžu použiť pastelky alebo fixky. Zápalky sa kvôli bezpeč-
nosti neodporúčajú. 
Poznámka: Podobným spôsobom môžu riešiť úlohu, kde majú zistiť štvrtinu z čísla 8 a najmenej koľko 
špáradiel musia odobrať, aby vzniklo vypočítané číslo.  

25/9 Žiaci riešia nový typ kombinatorickej úlohy, s ktorým sa doteraz nestretli. Na-
kreslia si do zošita 6 rovnakých párov čerešní. Každú čerešňu vyfarbia červenou, 
žltou a zelenou farbou (farby v čerešni sa nesmú opakovať), pričom každý pár musí 
byť vyfarbený odlišne. Pár obsahuje šesť farebných plôšok. 
25/10 Žiaci vymenujú násobky čísla 2 najprv vzostupne a potom zostupne. 
Poznámka: Spoločne si zopakujeme, že násobky čísla 2 okrem nuly nazývame párne čísla. 

25/11 Úlohu odporúčame riešiť spamäti. Žiaci delia dané čísla číslom 2. Pri riešení 
si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom, napr. hovorením násobkov čísla 2, postup-
ným odčítaním čísla 2 od daných čísel. 
25/12 Žiaci si zopakujú pojmy o niekoľko viac, o niekoľko menej, aby si utvrdili, že 
sa viažu k matematickej operácii sčítanie a odčítanie a by si ich nezamieňali s po-
jmami niekoľkokrát viac a niekoľkokrát menej. 
25/13 Žiaci sa v tejto úlohe stretávajú s ďalším novým pojmom – dvojnásobok ako 
číslo vynásobené 2. Úlohu môžu žiaci riešiť ako nepriamo sformulovanú úlohu 
na násobenie alebo úlohu na delenie. 
25/14 Pred samotným riešením si najprv zopakujeme, že slovné spojenie o niekoľko 
viac znamená, že budeme sčitovať. Žiaci si však najskôr vytvoria tabuľku kvôli 
sprehľadneniu riešení úlohy. 
Poznámka: Riešením tejto úlohy si utvrdia pojem o niekoľko viac. Žiaci budú tak lepšie odlišovať tento 
pojem od pojmu niekoľkokrát viac. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s PZ 1. časť, str. 31 
Násobenie a delenie 2 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu motivujeme rozhovorom o nakupovaní a nákupoch. Strana je zameraná 
na násobenie a delenie 2, využitie známych spojov násobenia pri riešení úloh na de-
lenie a matematické vyjadrenie jednoduchej reálnej situácie. Žiaci riešia rôzne typy 
úloh, ktoré im slúžia na pochopenie súvislosti medzi násobením a delením. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie podľa vzoru. Pracujú s pyramídou násob-
kov, kde pribudli násobky čísla 2. Pyramída žiakom uľahčí prácu pri riešení úloh 
na násobenie a delenie v obore násobilky. 
V druhej úlohe žiaci tvoria príklady z čísel a znakov na kartičkách podľa vzoru. Kar-
tičky môžu použiť aj viackrát. Riešením úlohy si upevňujú spoje násobenia a delenia 
a opakujú pojmy. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Napr. z čísel 2, 9 a 18 sa dá zostaviť štvorica príkladov: 2 . 9 = 18, 
9 . 2 = 18, 18 : 9 = 2, 18 : 2 = 9. Ku každým trom vhodným číslam sa dajú zostaviť 4 príklady. 

V tretej úlohe žiaci riešia úlohy s peniazmi. Zisťujú koľko majú deti nasporené, koľko 
zaplatia za nákup a koľko im vydajú. Pri práci si môžu pomáhať modelmi papiero-
vých peňazí. Doplnením môžu byť úlohy, ktoré si žiaci vymyslia a vyriešia sami. 
V štvrtej úlohe žiaci počítajú trojice príkladov. Hľadajú čísla, ktoré sa skrývajú pod 
rovnakými symbolmi, a správne ich dopĺňajú. Pedagóg im pri riešení môže pomôcť 
radou, že v každej trojici čísel je jedno z čísel 2. Žiaci riešia príklady na sčítanie, 
odčítanie a násobenie dvomi. 
V piatej úlohe žiaci spájajú násobky čísla 2 v správnom poradí tak, aby vznikol obrys 
mačičky. Obrázok si môžu ľubovoľne dokresliť. Riešením úlohy si precvičujú pozor-
nosť a drobnú motoriku pri spájaní bodov na krátku vzdialenosť.  

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk. 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 44 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 26, PZ 1. časť, strana 32, 

Zbierka úloh od str. 28 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 3 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o správnom stolovaní, hygiene a správaní 

sa pri jedle.  
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 26 
Násobenie a delenie 3 
Práca s tabuľkou 

Strana je zameraná na násobenie a delenie v obore násobilky – násobenie a dele-
nie 3, na zopakovanie princípu násobenia. Cieľom úloh je pripraviť žiakov 
na násobenie a delenie v obore násobilky, uvedomiť si súvislosti medzi viacnásob-
ným sčítaním a násobením. Žiaci pracujú s tabuľkou a usporadúvajú čísla podľa 
veľkosti. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

26/1 Žiaci vytvoria k ilustráciám príklady podľa vzoru a vypočítajú ich. Najprv zapíšu 
príklad ako sčítanie rovnakých sčítancov a potom ho zapíšu ako príklad na násobe-
nie. Tvorenie príkladu slovne komentujú. Napríklad: Každá vidlička má tri zuby. 
Koľko zubov majú dve vidličky spolu? 3 + 3 = 6, 2 . 3 = 6. 
26/2 Žiaci násobia číslom 3(číslo 3 je druhý činiteľ v príklade). Pri riešení si môžu 
pomôcť tabuľkou v úvode strany. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
26/3 a) Žiaci pracujú s tabuľkou. Hľadajú v nej násobky čísla 2, resp. čísla, ktoré sa 
dajú vydeliť 2. Začnú číslom 4 v ľavom dolnom rohu, lebo majú postupovať od naj-
menšieho čísla po najväčšie. Ak k číslam priradia správne písmená, dozvedia sa 
správne riešenie (dokončenie vety). 
Riešenie: Jeden člen pri násobení je ČINITEĽ. 
b) Žiaci usporiadajú čísla (spolu s písmenami) podľa veľkosti od najväčšieho po naj-
menšie a dozvedia sa dokončenie vety. 
Riešenie: Výsledok násobenia je SÚČIN. 
26/4 Žiaci zisťujú počet štvorčekov v každej zo zobrazených štvorcových sietí. Pri 
riešení využívajú násobenie (vynásobia počet riadkov počtom stĺpcov alebo 
opačne). Ku každej štvorcovej sieti možno zostavia dva príklady na násobenie. Ne-
cháme na žiakov, aký príklad zostavia. Môžu zostaviť i oba príklady (pochválime ich 
za to) a vypočítajú ich. 
Poznámka: Pri riešení dvojíc príkladov vedie úloha k pochopeniu komutatívnosti. Pojem komutatívnosť 
nepoužívame. 

26/5 Žiaci v danej úlohe násobia, sčitujú, odčitujú spamäti. Najskôr musia vypočítať 
obe strany príkladu a až potom porovnať vypočítané výsledky. Správnosť riešenia 
si môžu overiť pomocou kalkulačky. 
Poznámka: Po vypracovaní úlohy 5 môžeme zaradiť prácu s PZ, kde precvičujeme násobenie tromi. 

26/6 Žiaci riešia úlohy na delenie v obore násobilky číslom 3. Pri riešení si môžu 
pomôcť tabuľkou násobenia a delenia. 
26/7 Žiaci hovoria násobky čísla 3 najprv vzostupne a potom zostupne. 
26/8 Žiaci vytvoria štvorice príkladov podľa vzoru a potom ich vypočítajú. 
Poznámka: Žiaci pozorujú súvislosť medzi násobením a delením. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 32 
Násobenie 3 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu na strane motivujeme rozhovorom o zbere úrody, o oberačke ovocia v ovoc-
ných sadoch, vinohradoch, o slávnostiach po zbere úrody, o vzájomnej pomoci pri 
práci a pod. Strana je zameraná na násobenie 3. Žiaci sa na nej oboznamujú s ná-
sobilkou 3. Postupne si osvojujú spoje násobenia tromi, precvičujú si násobenie 1, 
2, sčítanie a odčítanie, riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie v obore 
násobilky. Zautomatizovaním spojov násobenia pochopia, že je jednoduchšie náso-
biť, ako viacnásobne pripočítať číslo. 
Poznámka: Všetky úlohy na násobenie môžu žiaci riešiť aj ako opakované sčítanie. 

V prvej úlohe sa žiaci oboznamujú s násobilkou 3. Podľa obrázkov stromov v ovoc-
nom sade tvoria príklady a riešia ich. Násobenie tromi vnímajú ako sčítanie plodov 
s počtom 3. Hovoria: Tri jablone po tri jablká je 3 . 3 = 9 jabĺk. Štyri stromy hrušky 
po tri hrušky je 4 . 3 = 12 hrušiek... Obrázok môžu žiaci využiť aj na tvorbu slovných 
úloh. Pred vyriešením príkladu vymyslia text slovnej úlohy a nakoniec formulujú od-
poveď. Na okraji strany sa nachádzajú spoje násobilky 3. Po vpísaní všetkých 
výsledkov do farebných okienok si môžu urobiť kontrolu správnosti svojho riešenia. 
Výsledky (násobky čísla tri) hovoria nahlas. 
V druhej úlohe žiaci počítajú reťazové príklady. Opakovaným sčítaním rovnakého 
čísla si upevňujú pochopenie významu násobenia. 
V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie v obore náso-
bilky. Dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby platila rovnosť (aby bol zápis správny). 
Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou násobenia na okraji strany. 
V štvrtej úlohe žiaci zväčšujú čísla 2, 1 a 0 podľa zadania a) 5-krát, b) 4-krát, c) 7-
krát. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do sčítacích pyramíd. Riešením úlohy si precvi-
čujú pozornosť a známe spoje sčítania v obore do 100. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 45 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 27, PZ 1. časť, strana 33, 

Zbierka úloh od str. 28 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 3 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie prirodzených čísel v obore násobilky 
do 100 

 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 
správnu odpoveď 

 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-
nie v číselnom obore do 100 

 pri riešení úlohy využiť komutatívnosť násobenia 
 overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej úrovni) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o obľúbených hrách 

a športových aktivitách a súťažiach žiakov. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 27 
Násobenie a delenie 3 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 
Práca s tabuľkou 

Žiaci násobia a delia 3, pracujú s násobkami čísel, riešia slovné úlohy, pracujú s ta-
buľkou. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

27/1 Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 3, v ktorej sa nachádzajú zelené a červené 
čísla. a) Vyberajú si zelené čísla a delia ich 3. b) Vyberajú si červené čísla a zmen-
šujú ich o 3. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
27/2 a), b), Žiaci vymenujú násobky 3 najprv vzostupne od najmenšieho po najväčší 
a potom zostupne od najväčšieho po najmenší. 
27/3, 4 Žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. 
27/5 Žiaci zisťujú počet štvorčekov v každej zo zobrazených štvorcových sietí. Pri 
riešení využívajú násobenie a sčítanie. Vynásobia počet riadkov počtom stĺpcov 
(alebo opačne) a pripočítajú počet vyfarbených štvorčekov. Riešením úlohy si pre-
cvičujú pozornosť a orientáciu v štvorcovej sieti. 
Poznámka: Riešením takéhoto typu úloh sa žiaci pripravujú na riešenie úloh s viacerými (rôznymi) 
znakmi, kde určujú, ktorý znak má prednosť. 

27/6 Žiaci si vytvoria do zošita rovnakú tabuľku. Namiesto trojkolky v jej záhlaví stačí 
nakresliť tri kolieska. V prvom riadku tabuľky má byť počet trojkoliek. V druhom 
riadku tabuľky má byť počet všetkých koliesok na trojkolkách. 
27/7 Žiaci si precvičujú násobenie 1, 2, 3. 
27/8 Žiaci riešia úlohu, kde zisťujú výšku dopravnej značky, ktorá sa rovná polovici 
dĺžky. Vo svojom riešení nesmú zabudnúť uviesť aj jednotku dĺžky – decimeter. 
Poznámka: Riešenie úlohy je propedeutikou zlomkov. 

27/9 Žiaci si vytvoria do zošita rovnakú tabuľku. Namiesto celej bábiky v jej záhlaví 
stačí nakresliť hlavu bábiky. V prvom riadku tabuľky má byť počet bábik. V druhom 
riadku tabuľky má byť počet vrkočov. 
27/10 Žiaci riešia dvojice príkladov. Pozorujú rovnaké výsledky dvojíc príkladov. 
Poznámka: Pri riešení dvojíc príkladov vedie úloha k pochopeniu komutatívnosti. Pojem komutatívnosť 
nepoužívame. 

27/11 Žiaci si precvičujú delenie 1, 2, 3. Po vyriešení príkladov na delenie urobia 
ku každému príkladu skúšku správnosti násobením podľa vzoru (ku každému prí-
kladu utvoria dva príklady a vypočítajú ich). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 33 
Násobenie a delenie 3 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si 
precvičujú násobenie a delenie tromi, pracujú s pyramídou násobkov, ktorá im 
uľahčí prácu pri riešení úloh na násobenie a delenie v obore násobilky. Postupne sa 
bude napĺňať ďalšími poschodiami s násobkami čísel podľa toho, ktorá násobilka sa 
preberie. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie, dopĺňajú chýbajúce podiely. Na strane je 
znázornená pyramída s násobkami čísel 1, 2, 3, ktoré sú farebne odlíšené. Žiaci si 
ňou môžu pomôcť pri riešení konkrétnych úloh na násobenie a delenie. Žiakov s po-
užívaním pyramídy oboznámi pedagóg. 
Poznámka: Na určovanie súčinov dvoch činiteľov je dôležitý prvý riadok pyramídy. 

V druhej úlohe žiaci podľa farebných častí štvorcovej siete zostavujú príklady na ná-
sobenie a riešia ich. Pri riešení úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu. 
Poznámka: Je dôležité, aby žiaci nechápali riešenie úlohy ako mechanickú prácu. Žiadame od nich, aby 
riešenie úlohy hovorili nahlas. Napríklad: 3 štvorčeky . 3 štvorčeky = 9 štvorčekov. Uvedomenie si plochy, 
ako aj samotné slovo štvorček je propedeutikou na prácu s jednotkami vo vyšších ročníkoch (štvorcový 
meter...). 

V tretej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu postupne. Zápis nie je v treťom roč-
níku povinný údaj. 
Poznámka: Ak sa žiaci pokúsia spolu s pedagógom urobiť zápis, môžu si pomôcť podčiarknutím dôleži-
tých údajov v zadaní. 

V štvrtej úlohe žiaci z daných čísel zostavujú a riešia príklady na delenie podľa 
vzoru. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú príklady (činitele) na násobenie k danému výsledku (sú-
činu). Skočko ich upozorňuje na komutatívnosť násobenia (pojem nepoužívame). 
Ukazuje im, že poradie činiteľov môžeme zameniť a súčin sa nezmení (podobne 
ako pri sčítaní). Napríklad 10 . 2 a 2 . 10 majú rovnaký súčin 20. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 46 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 28, PZ 1. časť, strana 34, 

Zbierka úloh od str. 28 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Precvičenie násobenia a delenia 1, 2, 3 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-
cerých rovnakých sčítancov a násobením 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
nepriamo sformulované úlohy 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
pravidlo vytvárania postupnosti 
pravidlo, symbol 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozprávaním, rozhovorom o potrebe čítania rôznej lite-

ratúry, návštevou knižnice a pod.  
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 28 
Precvičovanie násobenia a delenia 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na precvičenie násobenia a delenia v obore násobilky – náso-
benie a delenie 1, 2, 3. Žiaci pracujú s číselnými postupnosťami, riešia úlohy na 
porovnávanie, k príkladom na násobenie robia skúšku správnosti delením, riešia 
slovné úlohy a nepriamo sformulované úlohy. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

28/1 Žiaci pozorujú postupnosti čísel. Identifikujú pravidlo postupností a doplnia 
ďalšie chýbajúce čísla. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Žiaci si pri riešení môžu pomôcť násobkami 2, 3 v rámci oboru násobenia a delenia. Ďalšie 
čísla dopĺňajú pripočítavaním. 

28/2 Žiaci si precvičujú násobenie 1, 2, 3. Urobia kontrolu správnosti delením. 
28/3 Žiaci pozorujú počet kociek v jednotlivých stavbách a počty kociek, ktoré ubú-
dajú. 
28/4 Žiaci si precvičujú delenie 1. Pri riešení príkladov si môžu pomôcť i Skočkovou 
radou. 
28/5 Žiaci v danej úlohe násobia, sčitujú spamäti. Najskôr musia vypočítať obe 
strany príkladu a až potom porovnať vypočítané výsledky. 
28/6 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Pri riešení si môžu pomôcť výsled-
kami z predchádzajúcich úloh. 
28/7 Žiaci pracujú s násobkami čísla 2, 3 podľa zadania. 
28/8 Žiaci delia číslom 3 spamäti. 
28/9 Žiaci riešia slovnú úlohu na odčítanie. 
28/10 Žiaci si pri riešení môžu pomôcť zápisom M > V, B > E. Vetu Braňo je nižší 
ako Vilo zapíšu obrátene V > B. Následne zoradia deti podľa veľkosti: M > V, V > B, 
B > E. Najnižší z chlapcov je teda Edo. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 34 
Precvičovanie násobenia a delenia 
Násobenie a delenie 3 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu na strane motivujeme rozprávaním o jesennom upratovaní v záhrade (hraba-
nie, zametanie, vozenie a pod.). Strana je zameraná na násobenie a delenie 3 
(upevňovanie známych spojov násobenia), násobky čísel. Žiaci si riešením rôznych 
typov úloh precvičujú a upevňujú známe spoje násobenia. Vyznačujú násobky čísel, 
riešia úlohy, ktoré slúžia na lepšie pochopenie súvisu medzi viacnásobným sčítaním 
a násobením, riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie v obore násobilky, 
riešia sudoku, pri ktorom využívajú kombinatorické poznatky. 
V prvej úlohe žiaci vyznačujú na číselnej osi násobky daných čísel podľa vzoru. Zis-
ťujú pravidlo postupnosti a vyfarbujú ďalšie násobky pridávaním po 2 a 3. Počítajú 
po dvoch do 20, po troch do tridsať. Zároveň si uvedomujú súvis medzi násobením 
a sčítaním. Riešením úlohy takéhoto typu žiak propedeuticky vníma spoločné ná-
sobky čísel. 
V druhej úlohe žiaci každú skupinu čísel zapíšu ako dvojicu príkladov. Jeden bude 
na sčítanie rovnakých sčítancov a druhý na násobenie. Príklady vyriešia a dopíšu 
výsledok. Pri riešení úlohy si žiaci upevňujú predstavu, že viacnásobné sčítanie 
možno riešiť aj násobením. Uvedomujú si výhody násobenia. 
V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie v obore náso-
bilky. Dopĺňajú vhodné činitele tak, aby boli príklady vyriešené správne. Pri riešení 
si môžu pomôcť tabuľkami násobenia na okraji strán. 
V štvrtej úlohe žiaci násobia čísla a dopĺňajú ich súčin. S násobením v takejto po-
dobe sa ešte nestretli. V úlohe si precvičujú pozornosť a orientáciu. 
V piatej úlohe žiaci riešia sudoku. Dopĺňajú do tabuľky čísla od 1 do 5 podľa určitého 
logického usporiadania. Čísla v riadku a stĺpci sa nesmú opakovať. 
 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 
 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 47 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 82, PZ 1. časť, strana 7, 8  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Odhadovaná dĺžka a skutočná dĺžka 

Rysovanie priamok a úsečiek 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-
priamku, úsečku 

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-
metre) 

 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 
na milimetre)  

 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 
 odhadnúť dĺžku úsečky 
 odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch (milimet-

roch) a dlhšiu dĺžku v metroch 

priamka, polpriamka, úsečka 
krajné body úsečky 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky v milimetroch 
porovnávanie a usporiadanie úsečiek 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: Čo všetko môžeme merať? 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 82 
Odhadovaná dĺžka a skutočná dĺžka 
úsečky v centimetroch, v milimetroch 
Rysovanie úsečky s danými dĺžkami 

Žiaci rysujú priamky, úsečky, merajú dĺžky úsečiek s presnosťou na milimetre a od-
hadujú dĺžku predmetov. Odhad je dôležitý pri porovnávaní dĺžky predmetov 
v skutočnosti. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
Poznámka: Prácu na strane si môžeme rozdeliť na viac vyučovacích hodín a doplniť ju o úlohy z PZ- str. 
7, 8 

82/1 Žiaci narysujú priamku a vyznačia na nej úsečku podľa zadania. Dĺžku najprv 
určujú odhadom, potom overujú meraním. 
82/2 Žiaci merajú a zapisujú dĺžky úsečiek v milimetroch. 
82/3 Žiaci zisťujú a zapisujú dĺžky klincov s presnosťou na milimetre. 
82/4 Žiaci rysujú úsečky s danými dĺžkami. 
82/5 Žiaci najprv odhadnú šírku a dĺžku učebnice. Potom svoj odhad overia mera-
ním a zapíšu do zošita. 
82/6 Žiaci najprv odhadnú a zapíšu dĺžku najkratšej pastelky, ktorú majú v perační-
ku. Potom svoj odhad overia meraním a zapíšu do zošita. Úlohu možno rozšíriť, aby 
žiaci odhadli a odmerali dĺžku iných školských pomôcok – gumy, zošita, ceruzky, 
strúhadla, nožníc ... 
82/7 Žiaci odmerajú dané úsečky s presnosťou na milimetre. Zistené dĺžky úsečiek 
zapíšu do zošita a potom ich usporiadajú podľa veľkosti zostupne (od najdlhšej po 
najkratšiu). 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-

rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 7, 8 
Dĺžka úsečky, jednotky dĺžky 
Odhad a meranie 
Rysovanie priamok a úsečiek 

Stranu 7 motivujeme rozhovorom o jeseni, jesennom počasí, zmenách v prírode 
na jeseň a pod. Strana je venovaná bodu, priamke, úsečke, dĺžkam úsečiek, jednot-
kám dĺžok a rysovaniu úsečiek. Žiaci v úlohách označujú body, rysujú priamky a 
úsečky podľa zadania, spájajú body a rysujú geometrické útvary, odhadujú dĺžku 
a merajú skutočnú dĺžku. 
V prvej úlohe a) Žiaci pomenujú všetky body. Na označenie bodov využijú ľubovoľné 
písmená abecedy tak, aby sa neopakovali (A – M). 
b) Žiaci podľa zadania rysujú priamky, ktoré prechádzajú bodmi. 
c) Žiaci rysujú úsečky podľa zadania. Pomôckou pre žiakov je farebné odlíšenie 
bodov (napríklad priamky prechádzajú bodmi rovnakej farby, úsečky majú krajné 
body rovnakej farby...). Dbáme na to, aby žiaci dodržiavali pravidlá a hygienické ná-
vyky pri rysovaní. Žiaci rysujú podľa pokynov učiteľa. 
V druhej úlohe žiaci rysujú úsečky podľa zadania. Postupne spájajú body. Správnym 
spojením bodov vzniknú geometrické útvary. Geometrické útvary správne pome-
nujú. 
V tretej úlohe žiaci pozorujú obrázky rybičiek. Najprv odhadnú dĺžku a potom si svoj 
odhad overia meraním. Postupujú: 1. rybička – odhad aj meranie, 2. rybička – odhad 
aj meranie. 
Poznámka: Pri práci si žiaci pomáhajú pravítkom. 

Aj stranu 8 motivujeme rozhovorom o jeseni, jesennom počasí, o zmenách v sprá-
vaní ľudí počas jesene (teplejší odev, obuv, kúrenie v domoch...). Strana je 
venovaná meraniu neštandardnými jednotkami dĺžky, bodu, priamke, úsečke, ryso-
vaniu priamok a úsečiek. Žiaci merajú rôzne predmety v triede neštandardnými 
jednotkami dĺžky, spájajú a rysujú body, úsečky a priamky podľa zadania, pracujú 
s bodovou sieťou a pokračujú v rysovaní daného tvaru. Úlohy na strane komentuje 
sprievodná postavička lúčneho koníka Skočka, ktorý pomáha žiakom pri riešení 
úloh. 
V prvej úlohe a) Žiaci merajú dĺžku tabule v palcoch, dlaniach a lakťoch. 
b) Žiaci si vyberú druhý ľubovoľný predmet v triede a znova odmerajú jeho dĺžku 
v palcoch, dlaniach a lakťoch. Svoje zistenia zapisujú do tabuľky. Dĺžky predmetov, 
merané neštandardnými meradlami, budú mať u žiakov rôzne údaje. 
V druhej úlohe žiaci rysujú podľa pokynov. a) Najskôr vyznačia ľubovoľný bod, po-
menujú ho a rysujú tri priamky a, b, c tak, aby všetky prechádzali týmto bodom. b) 
Potom vyznačia tri ľubovoľné body, pomenujú ich a rysujú tri priamky tak, aby každá 
prechádzala vždy len jedným z týchto bodov. Dbáme na to, aby žiaci dodržiavali 
pravidlá pri rysovaní. 
V tretej úlohe žiaci pracujú s bodovou sieťou. Spájajú body čiarami tak, aby vždy 
vznikol iný obrázok. Úsečky sa môžu pretínať. 
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú tvar a pokračujú v rysovaní až dokonca. Dbáme na 
presnosť rysovania v bodovej sieti. Dbáme na to, aby žiaci dodržiavali základné zá-
sady rysovania. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk. 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

104 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 48 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 29, PZ 1. časť, strana 35, 

Zbierka úloh od str. 30 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 4 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5,...10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5,...10 zostupne 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100  
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
matematizácia reálnej situácie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o starostlivosti o zvie-

ratká. Prípadne využijeme motiváciu, ktorá je navrhnutá pri práci v PZ. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 29  
Násobenie a delenie 4 

Strana je zameraná na násobenie a delenie v obore násobilky – násobenie a dele-
nie 4. Žiaci v úlohách násobia a delia číslom 4, pracujú s násobkami čísel. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

29/1 Žiaci zisťujú počet nôh myšiek zobrazených na ilustráciách. K ilustráciám tvoria 
príklady na sčítanie rovnakých sčítancov a násobenie dvoch činiteľov. Tvorenie prí-
kladu slovne komentujú. 
Napríklad: Každá myška má 4 nohy. Koľko nôh majú 4 myšky spolu? 
4 + 4 + 4 + 4 = 16, 4 . 4 = 16. 
29/2 Žiaci zisťujú, akú dĺžku má myška Kiki. Určujú časť z celku – štvrtinu z dĺžky 
mačiatka Lili. Pri riešení si môžu pomôcť vyobrazenou číselnou osou. Môžu si ju 
prekresliť do zošita (dbajú na to, aby boli dieliky od seba rovnako vzdialené), doplniť 
chýbajúce čísla a farebne zvýrazniť jednu časť (jednu štvrtinu). Môžu však použiť aj 
známu pomôcku pri určovaní časti z celku (z čísla) – vydeliť dané číslo číslom 4. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Riešenie úlohy je propedeutikou zlomkov. 

29/3 Žiaci násobia číslom 4 aj násobia číslo 4. Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou 
v úvode strany, prípadne ju môžu využiť na overenie správnosti riešenia. Pripome-
nieme im pojmy činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel. 
Doplňujúce zadanie: Po vyriešení príkladov si správnosť riešenia môžu overiť skúškou správnosti – de-
lením. 
Poznámka: Po vypracovaní úlohy 3 môžeme zaradiť prácu s PZ, kde precvičujeme násobenie štyrmi. 
Prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 35 
Násobenie 4 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o obľúbených hrách 
a športových aktivitách detí. Strana je zameraná na násobenie 4. Žiaci si na rôznych 
typoch úloh upevňujú známe spoje násobenia a oboznamujú sa s násobením 4 
v obore násobilky. Ako pomôcka im slúži tabuľka násobenia 4 na okraji strany. Žiaci 
si ňou môžu pomáhať pri riešení úloh. 
V prvej úlohe žiaci sčítajú a zapíšu počet kolies na štvorkolkách. Výpočet doplnia do 
rámčeka. Oboznamujú sa s násobkami 4 analógiou so sčítaním. Opäť si pripomí-
najú súvis násobenia a sčítania. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do 40 pridávaním po štyroch, do 50 pridávaním 
po piatich. Pri tejto úlohe si majú uvedomiť, že postupným pridávaním štyroch/pia-
tich od nuly vzniknú násobky čísla 4/násobky čísla 5. 
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Po vyriešení vyfarbujú rovnakou pas-
telkou súčin a číslo v šále. Rovnako vyfarbený šál budú mať žiaci len vtedy, ak všetci 
použijú farby v rovnakom poradí, čo nie je podmienkou pri riešení úlohy.  
V štvrtej úlohe žiaci tvoria podľa vzoru príklady a zapisujú ich do štvorcovej siete. 
Zapisujú počet štvorčekov príkladom na násobenie v obore násobilky. Pri riešení 
využívajú skúsenosti so stavbami z kociek. Úlohy takéhoto typu si môžu tvoriť sami 
v štvorčekovom zošite. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce súčiny, resp. chýbajúce činitele. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 49 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 29, PZ 1. časť, strana 36 

Zbierka úloh od str. 30 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 4 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním via-
cerých rovnakých sčítancov a násobením 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie prirodzených čísel v obore násobilky do 100 
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-

stupnosti čísel, znakov, symbolov 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov 
doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o starostlivosti o zvie-

ratká, porovnanie starostlivosti na jeseň a v zime. Prípadne využijeme motiváciu, 
ktorá je navrhnutá pri práci v PZ. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 29 
Násobenie a delenie 4 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na násobenie a delenie v obore násobilky – násobenie a dele-
nie 4.Žiaci v úlohách násobia a delia číslom 4, pracujú s násobkami čísel, riešia 
slovné úlohy, usporadúvajú čísla podľa veľkosti, dopĺňajú chýbajúce čísla v čísel-
ných postupnostiach. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
29/4 Žiaci vytvoria ku každému obrázku dva príklady na delenie a vyriešia ich. Po-
tom k nim zostavia dva príklady na násobenie a ich vyriešením si overia správnosť 
svojho riešenia. V štvoriciach príkladov môžu pozorovať súvis medzi násobením 
a delením. 
Poznámka: Pri riešení tejto úlohy si so žiakmi pripomenieme skúšku správnosti a jej význam. Zdôraz-
níme, že pri riešení príkladov na skúšku správnosti neodpisujeme výsledky z predchádzajúcich príkladov, 
ale vyriešime ich a až potom si výsledky porovnáme. 

29/5 Žiaci riešia slovnú úlohu zloženú z dvoch častí. Najprv násobia a následne sči-
tujú. 
29/6 Žiaci vypočítajú príklady na násobenie a delenie v obore násobilky. Ak vý-
sledky s písmenami usporiadajú podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší, 
dozvedia sa, ktorý národ v dávnej minulosti uctieval mačku ako posvätné zviera. 
Riešenie: EGYPŤANIA. 
29/7 Žiaci pozorujú postupnosti čísel. Identifikujú pravidlo postupností a doplnia chý-
bajúce čísla. 
29/8 Žiaci násobia v obore i mimo oboru násobilky. Pri riešení využívajú viacná-
sobné sčítanie. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 36 
Násobenie a delenie 4 

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o správnom obliekaní na je-
seň, prevencii proti nachladnutiu a pod.  
Strana je zameraná na upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si 
na nej precvičujú násobenie a delenie štyrmi, pracujú s pyramídou násobkov, riešia 
slovnú úlohu, pracujú so štvorcovou sieťou. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie pomocou ilustrácií s cukríkmi. Rozdeľujú 
ich vždy štyrom deťom. Oboznamujú sa s delením 4 a sledujú v pyramíde násobky 
čísla 4. 
V druhej úlohe žiaci riešia stĺpčekové úlohy na delenie. Pri riešení si môžu pomáhať 
tabuľkou, pyramídou, resp. iným spôsobom. 
V tretej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu postupne. Môžu zostaviť zápis (ne-
povinný údaj), príklady, vypočítajú ich, jednu odpoveď napíšu sami podľa prvej 
otázky a do druhej odpovede doplnia výsledok. 
Poznámka: Pri zostavovaní zápisu (nepovinný údaj) si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. 

V štvrtej úlohe žiaci pracujú so štvorcovou sieťou. Ku každému príkladu na násobe-
nie hľadajú vhodný obdĺžnik a vyfarbia ho rovnakou farbou, ako má príklad. 
Riešením úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu. 
Poznámka: Úloha je podobná s úlohou 35/4, ale náročnejšia v tom, že dané plochy nie sú vyfarbené 
a žiaci ich musia vyfarbovať sami. Úlohy podobného typu môžu žiaci riešiť aj v štvorčekovom zošite. 

V piatej úlohe si žiaci precvičujú spoje násobenia v obore násobilky, dopĺňajú sú-
činy. Opakujú si pojmy – činiteľ a súčin. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 

 
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 50 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 30, Zbierka úloh od str. 30 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 4 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 orientovať sa v stĺpcovom grafe 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v tabuľke alebo v stĺpcovom grafe 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
niekoľkokrát menej 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
stĺpcový graf 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: domáce zvieratá 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 30 
Násobenie a delenie 4 
Slovné úlohy 

Žiaci si precvičujú násobky čísla 4, riešia príklady na násobenie a delenie 4, slovné 
úlohy, pracujú s údajmi zistenými z grafu, dopĺňajú chýbajúce čísla v príkladoch 
na násobenie a delenie. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

30/1 a) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 4. Vypisujú z nej čísla, ktorých ciferný súčet 
je väčší ako 5 (Skočko im v bublinke pripomína, čo je ciferný súčet.). Napísané čísla 
4-krát zmenšia (vydelia ich číslom 4). 
Poznámka: Diskusia môže nastať pri čísle 8 a určení jeho ciferného súčtu, keďže nie je dvojciferné. Ak 
si predstavíme, že vľavo od čísla 8 je 0 desiatok, tak jeho ciferný súčet môže byť 0 + 8 = 8. Ak sa však 
so žiakmi dohodneme, že pri ňom neurčíme ciferný súčet, tak budeme brať do úvahy všetky ostatné čísla, 
ktoré majú súčet cifier väčší ako 5 (16, 24, 28, 36). 

b) K ostatným číslam z ilustrácie (ktorých ciferný súčet nie je väčší ako 5) pripočíta-
vajú číslo 4. 
c) Žiaci vymenujú násobky čísla 4 vzostupne i zostupne. 
30/2 Žiaci budú zisťovať počet nôh živočíchov. Môžu ho vypočítať tak, že najprv 
zostavia príklad na viacnásobné sčítanie rovnakého sčítanca a potom ho zapíšu prí-
kladom na násobenie a vypočítajú. Môžu však počítať pomocou príkladov 
na násobenie. 
Poznámka: Ryby majú 0 nôh. 

30/3 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie. V časti úlohy 
a) sú súčiny na začiatku príkladov. Pri riešení si môžu pomôcť známymi spojmi ná-
sobenia a delenia alebo iným spôsobom. 
30/4, 5 Žiaci píšu len násobky daných čísel. Počítajú spamäti. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 30  
Násobenie a delenie 4 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie  

30/6 Žiaci riešia slovnú úlohu na priamu úmernosť. Najprv si vypočítajú, koľko stojí 
1 žuvačka, a potom vypočítajú, koľko stojí 6 žuvačiek. 
Poznámka: Žiaci si môžu pomôcť zakreslením danej situácie. 

30/7 Žiaci pri počítaní úlohy vychádzajú z poznatku, že jedna hodina má 60 minút. 
Poznámka: Žiaci si môžu pomôcť manipuláciou s ručičkovými hodinami. 

30/8 Žiaci sa tu po prvýkrát stretávajú s grafom – stĺpcovým diagramom. Spolu 
so žiakmi si vysvetlíme, že slúži na znázornenie viacerých údajov. Pri čítaní údajov 
z pripraveného grafu sledujú položku počet, položku zviera a hodnotu. Zisťujú 
z neho údaje z prieskumu. V častiach úlohy c), d) si pomáhajú násobením číslom 2 
a 3. 
30/9 Žiaci dopĺňajú chýbajúce znaky tak, aby boli príklady vyriešené správne. 
30/10 Žiaci si vytvoria do zošita rovnakú tabuľku. Namiesto kosačky v jej záhlaví 
stačí nakresliť štyri kolieska. V prvom riadku tabuľky má byť počet kosačiek. V dru-
hom riadku tabuľky má byť počet všetkých koliesok na kosačkách. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 51 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 31, PZ 1. časť, strana 37 

Zbierka úloh od str. 32 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 5 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať 
ho pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním 
poradia činiteľov) 

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100  
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 overiť správnosť riešenia (výsledku) slovnej 

úlohy 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti tvrdenia) 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie, štvor-
cová sieť) 
operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy  
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej úrovni) 
 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: platidlá – eurá, význam peňazí. Prácu na strane môže pedagóg 

motivovať obrázkom päťeurovej bankovky v pravej hornej časti strany. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 31 
Násobenie a delenie 5 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci násobia a delia 5, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebranými 
spojmi, riešia slovné úlohy a overujú, či sú príklady vypočítané správne alebo ne-
správne. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
31/1 Žiaci zapíšu situácie ako príklady na násobenie a vypočítajú. Pri riešení si 
môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia 5 v úvode strany. 
Poznámka: Ak sa žiaci naučia spoje násobenia a delenia 5 spamäti, zrýchli im to počítanie. 

31/2 Žiaci násobia (čísla v zelenom kvietku) a delia (čísla v ružovom kvietku) dané 
čísla číslom 5. Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia v úvode 
strany. 
31/3 Žiaci riešia úlohu s nákupmi. Počítajú s cenami tovarov vyobrazenými na tabuli. 
Pracujú podľa zadaní. Podobné zadania si môžu žiaci vymyslieť a zadávať medzi 
sebou. 
31/4 Príklady sú už vypočítané. Úlohou žiakov je skontrolovať, či sú príklady správne 
alebo nesprávne vyriešené. Prepíšu príklady do zošita a potom sa zahrajú na peda-
gógov. Vezmú si farebné pero a označujú, ktoré príklady sú vypočítané správne 
a ktoré nie. Nesprávne výsledky opravia na správne. 
31/5 Žiaci riešia slovnú úlohu na priamu úmernosť. Najprv vypočítajú, koľko stojí 
jeden lístok, a potom, koľko stoja dva lístky. 
31/6 Žiaci riešia úlohu na delenie. 
31/7 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnanie podielom. 
31/8 Žiaci najprv vypočítajú časť z celku u Dušana. Tretina z 18 je 6 a polovica z 12 
je tiež 6 (6 = 6). Dušan nemá pravdu, lebo tvrdí, že tretina z 18 je viac ako polovica 
z 12. Ani Edo nemá pravdu, lebo tvrdí, že polovica z 12 je viac ako tretina z 18. 
Poznámka: Pri riešení si môžu žiaci pomôcť delením číslom 3 (tretina) a číslom 2 (polovica) alebo roz-
deľovaním fazuliek, lentiliek na kôpky s rovnakým počtom. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 37 
Násobenie 5 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o zdravej strave, potrebe 
vitamínov a iných výživných látok pre rast a zdravý vývoj detského organizmu. 
Strana je zameraná na násobenie a delenie v obore násobilky – násobenie 5. Žiaci 
si na rôznych typoch úloh upevňujú známe spoje násobenia a delenia, oboznamujú 
sa s násobením 5 v obore násobilky a riešia slovnú úlohu. Ako pomôcka im slúži 
tabuľka násobenia 5 na okraji strany. Môžu si ňou pomáhať pri riešení úloh. 
V prvej úlohe žiaci vytvárajú balíčky s daným počtom hrušiek (5). Počítajú po piatich 
do 50. Riešením úlohy si osvojujú násobky čísla 5. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla po riadkoch. V pravých stĺpcoch sa postupne vy-
tvoria násobky čísla 4 a 5. 
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na delenie. Vytvárajú dvojice (chlapec – šarkan) 
a vyfarbujú ich rovnakou farbou. Precvičujú si známe spoje delenia v obore náso-
bilky. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Najprv analyzujú úlohu, potom môžu zosta-
viť zápis (nepovinný údaj), príklad, vypočítajú ho, spoločne vytvoria odpoveď 
a urobia skúšku správnosti na papier. 
Poznámka: Pri zostavovaní zápisu (nepovinný údaj) si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. 

V piatej úlohe žiaci dopĺňajú príklady (činitele) na násobenie k danému výsledku (sú-
činu). Žiakom ukážeme, že poradie činiteľov môžeme zameniť a súčin sa nezmení 
(podobne ako pri sčítaní). Ide o komutatívnosť násobenia (pojem nepoužívame). 
Napríklad 6 . 2 a 2 . 6 majú rovnaký súčin 12. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 52 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 32, PZ 1. časť, strana 38 

Zbierka úloh od str. 32 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 5 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 overiť správnosť riešenia (výsledku) slovnej 

úlohy 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti tvrdenia) 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
párne a nepárne čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Nakupujeme 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 32  
Násobenie a delenie 5 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci násobia a delia 5, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebranými 
spojmi, riešia slovné úlohy, skúmajú, či sú štvorce magické a kreslia plány stavieb. 
Pred samotným riešením úloh 1 a 2 si so žiakmi zopakujeme, aké sú to párne a ne-
párne čísla. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

32/1 Žiaci najprv do zošita vypíšu z ilustrácie čísla 5 všetky nepárne čísla (čísla za-
končené číslicou 5). Každé číslo potom vydelia číslom 5. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Koník Skočko a lienka žiakom pripomínajú, že zmenšiť číslo 5-krát a napísať číslo 5-krát 
menšie je to isté, ako deliť číslo číslom 5. 

32/2 Žiaci vypíšu do zošita zvyšné čísla (všetky párne) a od každého (okrem nuly) 
viacnásobne odčitujú čísla 5 až dovtedy, kým nie je výsledok 0. Po vypočítaní po-
vedia, koľkokrát odčítali číslo 5. Týmto spôsobom si precvičujú princíp delenia 
postupným odčítaním. 
32/3 Žiaci si riešením úlohy precvičujú pojmy -krát viac, o niekoľko viac, -krát menej, 
o niekoľko menej. Každému slovnému spojeniu prislúcha iná počtová operácia. 
Žiaci si tieto slovné spojenia zvyknú mýliť, preto je takýto typ úlohy zaradený v učeb-
nici aj neskôr. 
32/4 Žiaci určujú násobky čísla 4, 5, ich spoločné násobky a potom ich najmenší 
spoločný a najväčší spoločný násobok. Keďže čísla 4 a 5 majú dva spoločné ná-
sobky, číslo 20 a číslo 40, určiť najmenší (20) a najväčší spoločný násobok (40) je 
jednoduché. 
32/5 Žiaci počítajú príklady na delenie. Po vyriešení urobia ku každému dve skúšky 
správnosti (príkladmi na násobenie) podľa vzoru. 
32/6 Žiaci riešia slovnú úlohu zloženú z dvoch častí. V prvej časti budú riešiť úlohu 
na porovnanie podielom, v druhej časti úlohu na porovnanie rozdielom. 
32/7 Žiaci v danej úlohe násobia a odčitujú spamäti. Najskôr musia vypočítať obe 
strany príkladu a až potom porovnať vypočítané výsledky. 
32/8 Žiaci nakreslia na štvorčekový papier plány týchto stavieb. Vytváranie plánov 
môže sprevádzať konkrétna manipulácia s kockami. 
32/9 Žiaci si pri riešení úlohy môžu pomôcť kreslením. Namiesto televízorov môžu 
kresliť štvorčeky. 
Riešenie: 14 televízorov, lebo televízor nemenovanej značky patrí do oboch skupín, aj do drahších, aj 
do lacnejších. 

32/10 Žiaci riešia slovnú úlohu zloženú z dvoch častí. V prvej časti budú riešiť úlohu 
na násobenie, v druhej časti úlohu na odčítanie. 
32/11 Žiaci si vytvoria do zošita rovnakú tabuľku. Namiesto päťeurovej bankovky 
v jej záhlaví stačí napísať číslo 5. V prvom riadku tabuľky má byť počet päťeurových 
bankoviek. V druhom riadku tabuľky má byť počet nasporených súm. 
32/12 Žiaci hovoria násobky čísla 5 vzostupne i zostupne. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 38 
Násobenie a delenie 5 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o správnom stravovaní, 
správnej výžive. Strana je zameraná na upevňovanie známych spojov násobenia 
a delenia. Žiaci si precvičujú násobenie a delenie piatimi, pracujú s pyramídou ná-
sobkov, riešia slovnú úlohu, rozdeľujú dané útvary na rovnaké časti. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Správne výsledky zakrúžkujú a ne-
správne výsledky opravia. Opakujú si spôsob používania pyramídy a sledujú 
násobky čísla 5. 
V druhej úlohe si žiaci precvičujú a upevňujú spoje násobenia. Opakujú si pojem 
súčin a podiel Pri práci si môžu pomôcť tabuľkami násobenia na okrajoch predchá-
dzajúcich strán. 
V tretej úlohe žiaci riešia trikrát rovnakú slovnú úlohu vždy s inými číslami. Môžu 
zostaviť zápisy (nepovinný údaj), príklady, vypočítajú ich a spoločne vytvoria odpo-
vede. Žiaci sa riešením takýchto úloh pripravujú na riešenie slovných úloh na priamu 
úmeru (na propedeutickej úrovni) vo štvrtom ročníku. 
Poznámka: Niektorý žiak môže prísť na to, že sa príklady líšia len daným číslom, za čo ho oceníme. 

V štvrtej úlohe žiaci vystrihujú štvorčeky a ukladajú ich podľa vzoru. S podobnou 
úlohou sa už stretli na strane 26/3. Jeden štvorček budú mať navyše, ten môžu 
nalepiť na koniec vzoru vedľa obrázka. Pri riešení úlohy si precvičujú pozornosť 
a jemnú motoriku. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: S podobnou prácou sa už stretli pri skladaní kociek s obrázkami alebo puzzle. 

V piatej úlohe žiaci rozdeľujú objekty na rovnaké časti, pomenujú vzniknuté časti 
a každú vyfarbia inak. Pri práci si môžu pomôcť strihaním vyznačených objektov 
zo štvorčekového papiera na dané časti. 
Poznámka: Úloha je propedeutikou zlomkov. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 53 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 83, PZ 1. časť, strana 9  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Štvorcová sieť a rysovanie v štvorcovej sieti 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti 
a označiť ich vrcholy veľkými tlačenými písme-
nami 

 zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej 
sieti (štvorec, obdĺžnik) 

 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 
 porovnať jednotky dĺžky 
 vytvoriť plán stavby z kociek 

štvorcová sieť 
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti 
označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika veľkými tlačenými pís-
menami 
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej sieti 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby s vyznače-
ným počtom na sebe stojacích kociek) 
rady, stĺpce (pri stavbách z kociek) 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: jeseň – zmeny v prírode 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 83 
Štvorcová sieť a rysovanie v štvorco-
vej sieti 
Porovnávanie daných dĺžok 
Stavby z kociek, plány 

Žiaci rysujú v štvorcovej sieti, zmenšujú geometrické útvary, zakresľujú plány sta-
vieb, porovnávajú číselné údaje s centimetrami. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

83/1 Žiaci rysujú do štvorcovej siete (v zošite) štvorec a postupne ho zmenšujú 
podľa vzoru. 
83/2 Žiaci rysujú trojuholník a vyznačujú body podľa pokynov v zadaní. 
83/3 Žiaci rysujú do štvorcovej siete (v zošite) obdĺžnik a postupne ho zmenšujú 
(ako štvorec v úlohe 1). V úlohe si precvičujú presné rysovanie v štvorcovej sieti – 
rysovanie po čiare (zvoliť radšej farebné odlíšenie), spájanie a označovanie bodov, 
pozornosť a orientáciu. 
83/4 Žiaci porovnávajú dané dĺžky pomocou znakov >, < ,=. Všetky dĺžky sú v cen-
timetroch, takže pri porovnávaní rozhodujú iba číselné údaje. 
83/5 Žiaci rysujú ľubovoľný obrázok podľa zadania. 
83/6 a), b), c) Žiaci zakresľujú plány daných stavieb (môžu si pomôcť kockami). 
83/7 Žiaci hľadajú vo svojom okolí predmety, ktoré sa podobajú zadaným priestoro-
vým geometrickým útvarom. 
83/8 Žiaci vystrihnú z papiera ľubovoľný trojuholník, štvoruholník, päťuholník a vy-
farbia ich. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Pri plnení tejto úlohy pozorujú počet strán daných mnohouholníkov. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 9 
Štvorcová sieť a rysovanie v štvorco-
vej sieti 

Stranu motivujeme rozhovorom o blížiacich sa sviatkov zimy, predvianočnom ob-
dobí, zvykoch, tradíciách a pod. Strana je venovaná rysovaniu rovinných útvarov 
v štvorcovej sieti. Žiaci rysujú v štvorcovej sieti rovinné útvary (trojuholníky, obdĺž-
niky, štvorce). Úlohy na strane komentuje sprievodná postavička lúčneho koníka 
Skočka, ktorá pomáha žiakom pri riešení úloh. 
V prvej úlohe žiaci podľa vzoru rysujú v štvorcovej sieti iné veľké tlačené písmená. 
Ľahko sa rysujú písmená I, L, F, T. Úsečka musí vždy končiť v mieste, kde sa dve 
čiary siete pretínajú. Narysované písmená môžu žiaci ľubovoľne vyfarbiť. Dbáme 
na presnosť rysovania v štvorcovej sieti. Žiaci si riešením úlohy precvičujú pozor-
nosť a orientáciu. 
V druhej úlohe a) Žiaci spájajú vybrané uzly v sieti čiarami tak, aby vzniklo niekoľko 
trojuholníkov. Čiary sa pri rysovaní môžu pretínať. b) Narysované trojuholníky fa-
rebne odlíšia. Riešením úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu. 
V tretej úlohe a) Žiaci spájajú čiarami body v sieti tak, aby vzniklo niekoľko obdĺžni-
kov. Čiary sa pri rysovaní môžu pretínať. b) Narysované obdĺžniky farebne odlíšia. 
Riešením úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu. 
V štvrtej úlohe žiaci spájajú body čiarami tak, aby vznikli vždy práve dva štvorce 
a vždy aspoň dva trojuholníky. Pracujú podľa vzoru a hľadajú iné riešenia úloh. Nie-
ktoré úlohy majú viac ako jedno správne riešenie. Riešením úlohy si žiaci precvičujú 
pozornosť a orientáciu. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 54 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 33, PZ 1. časť, strana 39, 

Zbierka úloh od str. 34 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie 0 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 orientovať sa v stĺpcovom grafe 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v tabuľke alebo v stĺpcovom grafe 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
stĺpcový graf 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: športové disciplíny – hod loptičkou. Na motiváciu môžeme vy-

užiť úlohu 4. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 33 
Násobenie a delenie 0 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci násobia a  delia 0, precvičujú si úlohy na viacnásobné sčítanie a  viacnásobné 
odčítanie, riešia slovné úlohy, pracujú so stĺpcovým grafom. Pred samotným rieše-
ním úloh si vysvetlíme pravidlo, ktoré hovorí koník Skočko, že v matematike nulou 
nikdy nedelíme. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

33/1 Žiaci tvoria úlohy na násobenie nulou. K ilustráciám vytvoria príklady a vypočí-
tajú ich. Napríklad: Koľko jabĺčok je v dvoch prázdnych miskách? 2 . 0 = 0. 

33/2 Žiaci počítajú príklady na násobenie a delenie nulou. 
Poznámka: Pri riešení si môžu pomôcť koníkovou radou vedľa úlohy, že ak je pri násobení jedno číslo 
nula, výsledok bude tiež nula. 
Pomôckou môže byť i  tabuľka násobenia a delenia v  úvode strany. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 

33/3 Niektorí žiaci prídu na to, že príklady sú zapísané ako viacnásobné sčítanie 
toho istého čísla. Musia však dosadiť dané číslo do príkladu a overiť správnosť rie-
šenia. Ostatní žiaci pracujú spôsobom, ako keby nešlo o viacnásobné sčítanie 
rovnakého čísla. Žiakom treba pripomenúť, že pod kartičkou s rovnakým písmenom 
sa ukrýva rovnaké číslo. Pri viacnásobnom sčítaní, napr. pri príklade 35 = 5 + 5 + 5 
+ 5 + B + B + 5 sčítame čísla 5 a dostaneme príklad 35 = 25 + B + B, z toho B + B 
= 10 a B = 5. Pri postupnom odčítaní, napr. pri príklade 24 – E – E – E – E = 0 
hľadáme štyri rovnaké čísla, ktoré keď odčítame od čísla 24, dostaneme nulu. Mô-
žeme si pomôcť prakticky – 24 fazuliek rozdelíme na 4 rovnaké kôpky. V každej 
kôpke bude 6 fazuliek, takže E = 6. 

33/4 Žiaci sa orientujú v grafe. Hľadajú v ňom údaje podľa zadania. 

33/5 6 Žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. 

33/7 Žiaci najprv vypočítajú účasť z celku - polovicu a tretinu z daných čísel (môžu 
si pomôcť delením). Výsledky porovnajú. 
Poznámka: Riešenie úlohy je propedeutikou zlomkov. 

33/8 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie nulou. 

33/9 Žiaci počítajú príklady na delenie nuly. 
Poznámka: Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia v úvode strany. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 39 
Násobenie 0 a delenie nuly 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu na strane motivujeme počasím na jeseň (neskorá jeseň), často prší, je sych-
ravo, chladno, dni sa krátia, a pod. Strana je zameraná na násobenie a delenie 
(násobenie 0, delenie nuly). Žiaci sa na nej oboznamujú s násobilkou 0. Postupne 
si osvojujú spoje násobenia 0, delenia nuly, precvičujú si známe spoje násobenia 
a riešia rovnice (propedeutika). 
V prvej úlohe sa žiaci oboznamujú s násobilkou 0. Na okraji sa nachádza násobilka 
v obore do 10. Skočko prezentuje pravidlo, ktoré sa uplatňuje pri násobení 0: Ak je 
pri násobení jedno z čísel nula, výsledok bude nula (4 . 0 = 0, 0 . 4 = 0). Žiaci sa 
podľa pravidla môžu rýchlo naučiť násobiť ľubovoľné číslo nulou alebo násobiť nulu. 
V druhej úlohe žiaci riešia slovné úlohy s peniazmi (primerané úlohy z oblasti finanč-
nej gramotnosti). Musia zistiť, koľko zaplatia, ak chcú kúpiť z rovnakého tovaru čo 
najviac kusov a na každý nákup majú 20 eur. Pri práci si môžu pomáhať násobením 
alebo modelmi papierových peňazí z prílohy. 
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie. Vypočítajú podiel, delia nulu. Podľa pra-
vidiel na strane (ktoré im sprostredkúva Skočko) sa môžu rýchlo naučiť deliť nulu. 
Štvrtú úlohu môžeme motivovať rozhovorom o daždi, potrebe dažďa, o kolobehu 
vody v prírode. Žiaci riešia úlohy na násobenie a hľadajú správny výsledok. Priradia 
obláčik (s príkladom) k správnej kvapke (so správnym výsledkom). 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby boli príklady správne vypočítané (aby 
platila rovnosť). Najskôr vypočítajú príklad na ľavej strane (výsledok si môžu pozna-
čiť nad príklad). Potom podľa výsledku na ľavej strane doplnia chýbajúce číslo na 
pravú stranu. Žiaci si riešením rovníc (pojem rovnice nepoužívame) precvičujú sčí-
tanie a odčítanie v obore do 100. 
Poznámka: Úloha je pre žiakov pomerne náročná, aj keď je označená symbolom hodín. Takéto úlohy sú 
vhodné na prácu v škole, nie doma, pretože si vyžadujú odborný metodický komentár. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 
 
 
 



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

121 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si  nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 55 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 34, PZ 1. časť, strana 40,  

Zbierka úloh od str. 34 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Precvičovanie násobenia a delenia 0 až 5 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 
 overiť správnosť riešenia (výsledku) slovnej 

úlohy 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát viac 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: komunikácia – mobilný telefón. Na motiváciu využijeme úlohu 

8. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 34 
Precvičovanie násobenia a delenia 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci si precvičujú násobenie a delenie 0 – 5, pracujú so štvorcovou sieťou, riešia 
slovné úlohy, tvoria úlohy k  daným situáciám. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

34/1 Žiaci riešia príklady na násobenie spamäti. 
Poznámka: Predpokladáme, že žiaci majú osvojené spoje násobenia 0 – 5, keďže sme im priebežne 
pripomínali, že naučené spoje im zrýchli počítanie. 
34/2 Žiaci zisťujú, koľko kusov si môžu kúpiť z každého druhu tovaru, ak na každý 
druh tovaru majú 20 €. Pri riešení si môžu žiaci pomôcť násobením alebo viacná-
sobným sčítaním. 
34/3 Žiaci si prekreslia obdĺžniky do štvorcovej siete a vyfarbujú rôznymi farbami 
riadky a stĺpce. Precvičujú si prácu so štvorcovou sieťou. Zároveň rozlišujú, že napr. 
model 3 . 5 nie je totožný s modelom 5 . 3. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
34/4 Žiaci riešia príklady na delenie 0 – 5. Na overenie správnosti riešenia môžu 
použiť výsledky v ľavej časti úlohy. 
34/5 Žiaci tvoria k daným obrázkom úlohy na násobenie a delenie a vyriešia ich. 
34/6,7 Žiaci riešia slovné úlohy na násobenie. 
34/8 Žiaci riešia slovnú úlohu z oblasti finančnej gramotnosti. 
a) Žiaci najprv odčítajú nasporenú sumu od ceny telefónu. Výslednú sumu vydelia 
číslom 10 a dostanú počet mesiacov, za aký si môže telefón kúpiť. 

b) Ak si kúpi telefón hneď v predajni, k nasporenej sume 50 € musí prirátať splácanie 
sumy 10€ každý mesiac počas 6 mesiacov. Spolu zaplatí 110 €. Zdenka by teda 
stál telefón o 10 € viac. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 40 
Precvičovanie násobenia a delenia 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je motivovaná témou starostlivosť a  šetrné zaobchádzanie s  učebnicami, 
zošitmi a ostatnými učebnými pomôckami. Zameraná je na násobenie a delenie, 
upevňovanie spojov delenia v obore násobilky. Žiaci zostavujú úlohy podľa obráz-
kov, riešia slovné úlohy a rôzne typy úloh, ktoré im slúžia na pochopenie súvislosti 
medzi násobením a delením. 
V prvej úlohe žiaci pozorujú obrázky a zostavujú úlohy na násobenie a delenie ako 
kontrolu k násobeniu. 
V druhej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie. Upevňujú si spoje delenia v známom 
obore. 
V tretej úlohe žiaci riešia slovné úlohy na delenie podobného typu. Podľa zápisu 
zostavia príklad na delenie, vypočítajú ho a  sformulujú odpoveď slovnej úlohy. Pri 
riešení si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom. Môžu využiť pamäťový spoj alebo 
viacnásobné odčítanie, prípadne opačne – viacnásobné sčítanie alebo násobky de-
liteľa. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia reťazové príklady na násobenie a delenie. Postupujú 
v smere šípky zľava doprava. 
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú obrázky podľa výsledkov, k činiteľom hľadajú správne 
súčiny. Riešením úlohy si precvičujú známe spoje násobenia v obore do 20. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 56 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 35, Zbierka úloh od str. 34 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Precvičovanie násobenia a delenia 0 až 5 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-
cie 

 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-
nie v číselnom obore do 100 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie v číselnom obore do 100 

 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 
správnu odpoveď 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-
benie a delenie v obore násobilky 

 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: narodeniny, oslava narodenín. 
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 35 
Precvičovanie násobenia a delenia 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci si precvičujú násobenie a delenie 0 – 5, pracujú s tabuľkou, porovnávajú čísla, 
riešia slovné úlohy, nepriamo sformulované úlohy a slovné úlohy s kombinatorickou 
motiváciou, rozkladajú a zapisujú dvojciferné čísla. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

35/1 Žiaci si precvičujú násobenie 0 – 5 spamäti. 
Poznámka: Predpokladáme, že žiaci majú osvojené spoje násobenia 0 – 5, keďže sme im priebežne 
pripomínali, že osvojené spoje násobenia im umožnia rýchlejšie počítanie. 

35/2 Žiaci si precvičujú porovnávanie čísel v obore do 100. 

35/3 Žiaci riešia slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Situácie s rôznym 
usporiadaním si môžu zapisovať do zošita. 

35/4 Žiaci si precvičujú delenie 0 – 5 spamäti. 

35/5 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. 

35/6 Žiaci riešia slovnú úlohu na sčítanie. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka: Číselné údaje sú rovnaké ako sú v úlohe 5. V zadaní úlohy 5 je však slovné spojenie – krát 
viac a v zadaní úlohy 6 sa nachádza slovné spojenie o niekoľko viac. Preto je pri riešení takýchto podob-
ných úloh dôležité čítanie s porozumením. 

35/7 Žiaci riešia slovnú úlohu na delenie a na sčítanie. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 35 
Precvičovanie násobenia a delenia 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

35/8 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie. 

35/9 Táto úloha patrí medzi náročnejšie. Žiaci uvažujú, že koza má 4 nohy a hus 
má 2 nohy. 14 nôh si môžu zakresliť do zošita ako čiarky. Zakrúžkujú si jednu štvo-
ricu čiarok (1 koza), zo zvyšných čiarok vytvoria 5 dvojíc (5 husí). Spolu nám vyšlo 
6 zvierat a na dvore je 5 zvierat. Z dvoch dvojíc teda vytvoríme jednu štvoricu a vý-
sledok bude, že na dvore sú 2 kozy a 3 husi. 

35/10 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. 

35/11 Žiaci pracujú s tabuľkou. Úlohu môžu riešiť ústne. Násobia číselné údaje 
v riadkoch. 

35/12 Žiaci rozkladajú dvojciferné čísla na desiatky a jednotky. Postupujú podľa 
vzoru 45 = 40 + 5. 

35/13 Žiaci zapisujú čísla vyjadrené slovne numericky. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 57 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. čas, strana 41 – 42 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Upevňovanie spojov násobenia a delenia 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát 
 vytvoriť príklady na násobenie podľa danej situá-

cie 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a dele-

nie v číselnom obore do 100 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
niekoľkokrát menej 
matematizácia reálnej situácie 
jednoduché slovné úlohy 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
zapísanie času  

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu žiakov motivujeme rozhovorom o ceste chleba na náš stôl počnúc siatím zrna, 

žatvou, mletím zrna na múku, pečením chleba a predajom v obchodoch. Pre žiakov 
môžeme pripraviť prezentáciu na danú tému, resp. navštíviť pekáreň, ak máme takú 
možnosť. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 41 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia 
Slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na násobenie a  delenie, upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia v obore násobilky. Žiaci riešia rôzne typy úloh na zautomatizovanie spojov 
násobenia a  delenia. Prvýkrát sa stretávajú s  úlohou na zmenšovanie daného čísla 
delením niekoľkokrát. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci vypočítajú súčin. Potom vyhľadajú a vyfarbia políčko s rovnakým 
číslom na lopatke mlyna podľa vzoru (10 . 3 = 30, na lopatke mlyna je vyfarbené 
políčko s  číslom 30). Riešením úlohy si precvičujú známe spoje násobenia, pozor-
nosť a orientáciu. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V druhej úlohe žiaci hľadajú a píšu čísla, ktoré sú niekoľkokrát menšie ako dané 
čísla. Pri hľadaní menších čísel využívajú delenie. Pri riešení môžu využiť pyramídu 
násobkov, tabuľky na okraji strán a tabuľku násobenia v prílohe (ôsma strana). 

V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Môžu doplniť zápis (nepovinný 
údaj), zostavia príklad na delenie, vypočítajú ho a sformulujú odpoveď slovnej úlohy. 

V štvrtej úlohe žiaci najprv pozorujú vzor v tabuľke – zakrúžkovanú trojicu čísel tvo-
riacu príklad. Potom vo všetkých smeroch hľadajú ďalšie trojice čísel a vypisujú 
podobné príklady, ako sú vzorové. Žiaci môžu nájsť oveľa viac trojíc čísel, ako je 
riadkov. Môžu si ich zapísať do zošita alebo na papier.  

V piatej úlohe žiaci zoraďujú dané čísla podľa veľkosti vzostupne. Začnú najmenším 
číslom v rade čísel. Riešením si precvičujú orientáciu v číselnom rade do 100. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 42 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu na strane motivujeme praktickou činnosťou – prišívaním gombíkov. Pre žia-
kov pripravíme prezentáciu o histórii gombíka (ozdobný aj funkčný prvok). Úlohy na 
strane sú zamerané na násobenie a delenie, upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia v obore násobilky. Žiaci tvoria príklady podľa daných pravidiel, dopĺňajú 
správne čísla. Riešením úloh si postupne osvojujú spamäti všetky spoje násobenia 
a delenia v obore násobilky. Každý žiak má svoj vlastný rytmus osvojovania a upev-
ňovania nových poznatkov. Čím viac úloh žiaci vyriešia, tým skôr si zautomatizujú 
spoje násobenia a delenia v známom obore. 
V prvej úlohe žiaci tvoria príklady tak, že vyberajú delenca a deliteľa z dvoch farebne 
odlíšených častí gombíka a príklady vyriešia. Každé číslo môžu použiť len raz. 
V druhej úlohe žiaci zostavia a vyriešia príklady podľa počtu štvorčekov v jednotli-
vých štvorcových sieťach. Pracujú podľa vzoru. Počítajú riadky a stĺpce (šesť po 
päť, 6 . 5 = 30). Zapíšu počet štvorčekov pomocou 4 príkladov, dvoch na násobenie 
a dvoch na delenie. 
Poznámka: Žiaci môžu znázorňovať podobné úlohy v štvorčekovom zošite. 

V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie v obore náso-
bilky (pojem nepoužívame). Dopĺňajú správne čísla (činitele). 
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú k danému činiteľu a súčinu druhého činiteľa. Riešia 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie v obore násobilky. 
V piatej úlohe žiaci pozorujú, určujú a zapisujú čas, ktorý ukazujú ručičkové hodiny. 
Pri zapisovaní časových údajov si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom, napríklad 
dopísaním čísel do ciferníka alebo hodinami z prílohy. Žiaci, ktorí majú problém 
s orientáciou na ciferníku, si môžu pomôcť mechanickým počítaním na prstoch 
alebo na počítadle. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú ľavý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si  nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame 
niektoré z nich zadať na domácu úlohu. 

 
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 58 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 84, PZ 1. časť, strana 10, 11, 

Zbierka str. 36  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Štvorcová sieť a rysovanie v štvorcovej sieti 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti 
a označiť ich vrcholy veľkými tlačenými písme-
nami 

 zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej 
sieti (štvorec, obdĺžnik) 

 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 
 porovnať jednotky dĺžky 
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 

štvorcová sieť 
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti 
označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika veľkými tlačenými pís-
menami 
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej sieti 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: školské potreby 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 84 
Štvorcová sieť a rysovanie v štvorco-
vej sieti 
Porovnávanie daných dĺžok 
Porovnávanie dĺžok úsečiek 

Žiaci rysujú štvorce a obdĺžniky v štvorcovej sieti, zväčšujú geometrické útvary 
v štvorcovej sieti, porovnávajú dĺžky dvojíc úsečiek, rysujú úsečky, merajú dĺžky 
úsečiek. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

84/1 Žiaci rysujú do štvorcovej siete (v zošite) štvorec a postupne ho zväčšujú podľa 
vzoru. V úlohe si precvičujú presné rysovanie v štvorcovej sieti – rysovanie po čiare 
(zvoliť radšej farebné odlíšenie), spájanie bodov, pozornosť a orientáciu. 
84/2 Žiaci zväčšujú v štvorcovej sieti štvorec podľa vzoru – pootočený. 
84/3 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti tri ľubovoľné štvorce a označia ich vrcholy. Ná-
sledne odmerajú a zapíšu dĺžky strán jednotlivých štvorcov. 
84/4 Žiaci kreslia jedným ťahom. Precvičujú si postreh, pozornosť a vnímanie zmeny 
smeru v kreslení. Žiaci si môžu aj navzájom medzi sebou zadávať kreslenie svojich 
„jednoťažiek“. 

84/5 Žiaci odmerajú a zapíšu dĺžky čiar v notovej osnove. 



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

129 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
84/6 Žiaci porovnávajú dané dĺžky pomocou znakov >, < ,=. Všetky dĺžky sú v mili-
metroch, takže pri porovnávaní rozhodujú iba číselné údaje.  
84/7 Žiaci porovnávajú dĺžky úsečiek. Môžu najprv využiť odhad a potom overiť 
svoje tvrdenie meraním nitkou, pásikom papiera alebo pravítkom. 
84/8 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti ľubovoľné tri obdĺžniky a označia ich vrcholy. 
Následne odmerajú a zapíšu dĺžky susedných strán jednotlivých obdĺžnikov. 
84/9 Žiaci narysujú tri ľubovoľné úsečky, označia ich, odmerajú a ich dĺžky ( v mili-
metroch) zoradia vzostupne (od najkratšej po najdlhšiu). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 10, 11 
Štvorcová sieť a rysovanie v štvorco-
vej sieti 
Zväčšovanie a zmenšovanie rovin-
ných útvarov v štvorcovej sieti 
 

Stranu 10 motivujeme rozhovorom o zimnom období, zmenách v prírode, o Viano-
ciach (rôzne tvary vianočných ozdôb) a pod. Strana je zameraná na rysovanie 
rovinných útvarov v štvorcovej a bodovej sieti a na označovanie vrcholov veľkými 
tlačenými písmenami. Žiaci rysujú v bodovej sieti obrátené obrazy a v štvorcovej 
sieti rovinné útvary (trojuholníky, obdĺžniky, štvorce) a označujú ich vrcholy. 
Prvú úlohu motivujeme prácou so zrkadlom. Upozorníme žiakov na obrátený obraz, 
ktorý v ňom vidia. Žiaci pracujú v bodovej sieti. Pozorujú obrázky a dorysujú ich 
druhé polovice tak, aby vyzerali ako v zrkadle. Potom obrázky vyfarbujú podľa 
vzoru. V úlohe si precvičujú presné rysovanie, spájanie bodov, pozornosť a orientá-
ciu. Doplňujúcou úlohou môže byť rysovanie podobných obrázkov v štvorčekovom 
zošite. 
V druhej úlohe a) Žiaci rysujú v štvorcovej sieti štvorce. b) Pomenujú a označia ich 
vrcholy veľkými tlačenými písmenami. Pri rysovaní si pomáhajú spájaním bodov 
rovnakej farby. Pri označovaní sa riadia pokynmi koníka Skočka. Doplňujúcou úlo-
hou môže byť rysovanie rovinných útvarov v štvorčekovom zošite. Žiaci si v úlohe 
precvičujú presné rysovanie, spájanie bodov, pozornosť a orientáciu. 
V tretej úlohe a) Žiaci rysujú v štvorcovej sieti obdĺžniky. b) Pomenujú a označia ich 
vrcholy veľkými tlačenými písmenami. Pri rysovaní si pomáhajú spájaním bodov 
rovnakej farby. Doplňujúcou úlohou môže byť rysovanie rovinných útvarov v štvor-
čekovom zošite. Žiaci si v úlohe precvičujú presné rysovanie, spájanie bodov, 
pozornosť a orientáciu. 
V štvrtej úlohe a) Žiaci rysujú v štvorcovej sieti trojuholníky. b) Pomenujú a označia 
ich vrcholy veľkými tlačenými písmenami. Pri rysovaní si pomáhajú ľubovoľným spô-
sobom. Doplňujúcou úlohou môže byť rysovanie rovinných útvarov v štvorčekovom 
zošite. Žiaci si v úlohe precvičujú presné rysovanie, spájanie bodov, pozornosť 
a orientáciu. 
Celá strana 11 je venovaná rysovaniu, preto môžeme motiváciu nasmerovať na opa-
kovanie základných zásad pri rysovaní a hygienických návykov: čistota, presnosť, 
vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní (príp. necháme vý-
ber motivácie na pedagóga). Strana je zameraná na rysovanie rovinných útvarov 
v štvorcovej sieti, zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 
Žiaci v úlohách rysujú v štvorcovej sieti rovinné útvary (štvorce a obdĺžniky), zväč-
šujú štvorec a zmenšujú obdĺžnik, precvičujú si rysovanie úsečiek a trojuholníkov. 
V prvej úlohe žiaci rysujú v štvorcovej sieti ľubovoľné štvorce a obdĺžniky. Body ne-
majú dané. Pomenujú vrcholy a označia ich veľkými tlačenými písmenami. 
Doplňujúcou úlohou môže byť rysovanie rovinných útvarov v štvorčekovom zošite. 
Žiaci si v úlohe precvičujú presné rysovanie, spájanie bodov, pozornosť a orientá-
ciu, prehlbujú si zručnosť rysovania v štvorcovej sieti. 
Poznámka: Žiakov učíme správne umiestniť rysovaný útvar a správne ho označiť. 

V druhej úlohe žiaci pozorujú štvorec IJKL v štvorcovej sieti, zväčšia ho a nový štvo-
rec pomenujú (vrcholy označia písmenami). Voľné miesto, ktoré zostane, môžu žiaci 
využiť na ďalšie zväčšovanie. V úlohe si žiaci precvičujú presné rysovanie, spájanie 
bodov, pozornosť a orientáciu. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Poznámka Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti je pomerne náročné. Možno pritom aplikovať 
poznatky z informatiky (zväčšujú a zmenšujú v nej objekty pri kreslení). 
Poznámka Žiakov učíme správne umiestniť rysovaný útvar. 

V tretej úlohe žiaci pozorujú obdĺžnik MNOP v štvorcovej sieti, zmenšia ho a nový 
obdĺžnik pomenujú (vrcholy označia písmenami). Voľné miesto, ktoré zostane, môžu 
žiaci využiť na ďalšie zmenšovanie. V úlohe si žiaci precvičujú presné rysovanie, 
spájanie bodov, pozornosť a orientáciu. 
Poznámka: Žiakov učíme správne umiestniť rysovaný útvar. 

V štvrtej úlohe a), b) Žiaci spájajú body tak, aby vznikli úsečky a trojuholníky podľa 
zadania. Úsečky a trojuholníky môžu farebne odlíšiť. 
V úlohe si žiaci precvičujú rysovanie úsečiek a trojuholníkov (s danými bodmi 
na spájanie). 
Poznámka: Prácu v PZ si môžeme rozdeliť na viac vyučovacích hodín (resp. úlohy na rysovanie v štvor-
covej sieti využijeme aj na iných hodinách matematiky napr.: v úvode alebo v závere hodiny, ak skončíme 
prácu skôr alebo aj na iných hodinách v rámci medzipredmetovej integrácie – výtvarná výchova,...). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 59 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 43 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Upevňovanie spojov násobenia a delenia 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 vzostupne 
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ...,10 zostupne 

identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej po-
stupnosti čísel, znakov, symbolov 

 na základe identifikovaného pravidla doplniť 
do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobok čísla 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
pravidlo vytvárania postupnosti 
pravidlo, symbol 
 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme počítaním s cukríkmi (prípadne s inými drobnými pred-

metmi), ktoré patrí medzi veľmi obľúbenú činnosť žiakov. Žiaci ocenia, ak im 
dovolíme cukrík zjesť ako odmenu za správne riešenie niektorých úloh. Nezabud-
neme im však pripomenúť, že veľa cukru nášmu organizmu škodí. 

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 43 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Úlohy na strane sú zamerané na násobenie a delenie, upevňovanie spojov násobe-
nia a delenia v obore násobilky. Žiaci si v nich precvičujú spoje násobenia a delenia 
v obore násobilky, pozorujú pravidlo postupnosti a dopĺňajú násobky čísel, rozdeľujú 
dané počty na polovice a tretiny. Precvičujú si spoje sčítania a odčítania do 100, 
vytvárajú rôzne  dvojciferné čísla z množiny číslic (pojem množina nepoužívame), 
tvoria opačné tvrdenia. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie. Stále platí, že ak žiaci ne-
ovládajú niektorý spoj násobenia, môžu ho vypočítať ako viacnásobné sčítanie 
(využijú počítanie s cukríkmi, prípadne s inými drobnými predmetmi). Podobne to 
platí aj o delení (viacnásobné odčítanie). 
V druhej úlohe si žiaci prečítajú pravidlo postupnosti, identifikujú ho a dopĺňajú do 
postupnosti niekoľko ďalších čísel. V tomto prípade doplnia násobky čísla 2, 4, 3, 5. 
V tretej úlohe žiaci rozdeľujú cukríky na polovice a tretiny. Pred samotným delením 
určia, čo znamená matematicky deliť na polovice a tretiny (sčítať všetky červené 
cukríky a deliť číslom 2, sčítať všetky modré cukríky a deliť číslom 3). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 43 V štvrtej úlohe si žiaci precvičujú sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V piatej úlohe žiaci tvoria z daných číslic čo najviac dvojciferných čísel. Číslicu môžu 
použiť v jednom čísle viackrát. Doplnením úlohy môže byť zoradenie vytvorených 
čísel podľa veľkosti. 
V šiestej úlohe píšu žiaci opak tvrdení. Pri tvorení niektorých tvrdení môžu použiť 
predponu ne- (napr. Zajtra nebude pršať.) alebo slovné spojenie nie je. 
Poznámka: Odporúčame, aby žiaci sami vytvárali rôzne ďalšie tvrdenia a ich opak. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 60 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 36 – 37, PZ 1. časť, strana 44, 

Zbierka úloh str. 34 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Riešenie slovných úloh 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky 

 overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy 
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
jednoduché slovné úlohy 
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: nákupy. Ako motiváciu môžeme využiť aj iné slovné úlohy – 

škola, ovocie, ... 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 36, 37 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia – slovné úlohy 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Na oboch stranách učebnice sa nachádzajú slovné úlohy. Sú pre žiakov dôležité 
z hľadiska ich prepojenia s reálnym životom, prehlbovania schopnosti hľadať súvis-
lostí v úlohách a rozvíjania vyjadrovacích schopností pri zostavovaní zápisu 
a odpovede. Pri ich riešení žiaci využívajú skúsenosti zo života. Aj žiaci, ktorí bez 
problémov zvládajú numerické počítanie, môžu mať problémy s riešením slovných 
úloh. Slovné úlohy si vyžadujú schopnosť čítať text s porozumením, hľadať súvis-
losti v zadaní či priraďovať číselné údaje k správnym slovným spojeniam. Žiaci sa 
na týchto stranách už stretávajú so zápisom slovnej úlohy. Hľadajú podstatu slovnej 
úlohy, podľa ktorej zostavujú zápis. Doteraz sa zaoberali len riešením (výpočtom) 
a sformulovanou odpoveďou. Zápis nemusí mať jednotnú podobu. Na oboch stra-
nách môžu žiaci pozorovať rôzne formy zápisov. V častiach A. sa nachádzajú slovné 
úlohy so vzorovým zápisom, naznačeným riešením (vzorom) a s odpoveďou s chý-
bajúcim číselným údajom. V častiach B sa nachádzajú slovné úlohy bez zápisu, 
náznaku riešenia a sformulovanej slovnej úlohy. V tomto prípade už žiaci hľadajú 
v texte číselný údaj, ktorý patrí k danému slovu, slovnému spojeniu. Úlohy riešia 
žiaci podobne ako v častiach A. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pri riešení 
pomôcť nakreslením situácie alebo manipulačnou činnosťou. Na strane 37 sa na-
chádza úloha venovaná tangramu, ktorý žiaci nájdu ako prílohu na www.aitec.sk.. 
Tangram si môžu vytlačiť, rozstrihať a z dielikov skladať obrázky. Na strane sa tiež 
nachádzajú úlohy na zostavovanie dvojciferných čísel podľa daných podmienok. 
Poznámka: Slovné úlohy odporúčame riešiť priebežne, nie na jednej vyučovacej hodine. Môžeme ich 
zaradiť na začiatku, v strede i na konci vyučovacích hodín počas celého týždňa. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, strana 44 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia – slovné úlohy 

Strana je zameraná na násobenie a delenie (slovné úlohy na násobenie). Žiaci úlohy 
neriešia na jednej vyučovacej hodine, môžu sa k nim kedykoľvek vrátiť, prácu si roz-
ložiť na menšie časti či akokoľvek zmeniť poradie úloh. Riešia rôzne motivované 
jednoduché slovné úlohy v obore násobilky, niekoľkokrát zväčšujú čísla. Úlohy sú 
priamo sformulované (jedna z úloh je obrázková). 
Prvá úloha sa skladá zo 4 slovných úloh rovnakého typu. Všetky motivujeme témou 
nakupovanie. Žiaci si každú slovnú úlohu pozorne prečítajú, môžu doplniť zápis (ne-
povinný údaj), zostavia príklad, vypočítajú ho, sformulujú a zapíšu odpoveď. 
Druhú úlohu motivujeme uskladňovaním zeleniny na zimu (konzervovanie). Žiaci si 
úlohu pozorne prečítajú, môžu doplniť zápis, zostavia príklad, vypočítajú ho a za-
píšu odpoveď. 
V tretej úlohe žiaci riešia obrázkovú slovnú úlohu. Pozorujú obrázok, môžu zostaviť 
zápis k danému príkladu, vyriešia ho, sformulujú a zapíšu odpoveď. 
Poznámka: Slovné úlohy odporúčame riešiť priebežne, nie na jednej vyučovacej hodine. Môžeme ich 
zaradiť na začiatku, v strede i na konci vyučovacích hodín počas celého týždňa. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si  nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 61 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str.38 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie – Zhrnutie 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-
benie a delenie v obore násobilky 

 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vytvoriť plán stavieb z kociek 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
plán stavby z kociek 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Strana má charakter diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo 

vhodné nasmerovať motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich apli-
kovať v praktických činnostiach. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 38 
Násobenie a delenie – zhrnutie 
Slovné úlohy 

Na strane sa nachádza séria úloh. Ich riešenie poskytuje pedagógovi informácie 
o zvládnutí niektorých kľúčových typov úloh a prehľad o nadobudnutých vedomos-
tiach z jednotlivých tematických celkov. Nie je dobré vnímať túto stranu ako 
testovú. Všetky typy týchto úloh boli na predchádzajúcich stranách precvičené. 
Úlohy riešime na viacerých vyučovacích hodinách. Žiaci sa môžu aj ohodnotiť po-
mocou jedného z troch jabĺčok. Do zošita si nakreslia jednu, ktorou ohodnotia svoj 
výkon pri práci na tejto strane. Sebahodnotenie žiakov sa nemusí zhodovať s hod-
notením pedagóga. 

38/1 Žiaci riešia príklady na násobenie. 

38/2 Žiaci riešia príklady na delenie. 

38/3 Žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. 

38/4 Žiaci riešia slovnú úlohu zloženú z dvoch častí. Najprv delia, potom sčitujú. 

38/5 Úlohu nepovažujeme za kontrolu vedomostí. Najprv žiaci zistia počet všetkých 
štvorčekov v štvorcovej sieti. Potom zistia počet vyfarbených štvorčekov a určia, aká 
časť z celku je vyfarbená (a) polovica, b) polovica, c) štvrtina, d) tretina). 

38/6 Žiaci pri riešení úlohy využijú postupné odčítanie. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s učebnicou, str. 38 
Násobenie a delenie - Zhrnutie 38/7 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Môžu si pomôcť násobkami daných 

čísel alebo iným (ľubovoľným) spôsobom. 

38/8 Žiaci všetky číselné údaje delia číslom 3. 

38/9 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. 

38/10 Žiaci najprv vyriešia príklady na násobenie a delenie v ľavej časti príkladov. 
Potom výsledky porovnajú s číslami v pravej časti príkladov pomocou relačných 
znakov >, <, =. 

38/11 Žiaci kreslia na štvorčekový papier plány stavieb – pohľad zhora. 

38/12 Žiaci riešia úlohu z finančnej gramotnosti a zároveň pracujú s tabuľkou podľa 
zadania. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. 
5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Pri hodnotení 

práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé rie-
šenie a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) 
počas celej hodiny.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 62 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 45 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Násobenie a delenie - Zhrnutie 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie 
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-
benie a delenie v obore násobilky 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 
jednoduché slovné úlohy 
otázka a odpoveď k slovnej úlohe 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Strana má charakter diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo 

vhodné nasmerovať motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich apli-
kovať v praktických činnostiach. 

3. diagnostická časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 45 
Násobenie a delenie – zhrnutie 

Strana je určená na overenie vedomostí. Žiaci pracujú samostatne. S úlohami po-
dobného typu, ktoré sú na tejto strane, sa už stretli na predchádzajúcich stranách 
(učivo bolo prebraté). Samostatnej práci by malo predchádzať vysvetlenie, ako so 
stranou a úlohami pracovať. Sebahodnotenie žiaci vypracujú samostatne. Spoločne 
s pedagógom porovnajú hodnotenie a určia, ktoré oblasti treba častejšie precvičo-
vať. 
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie v obore násobilky. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce znaky násobenia a delenia tak, aby boli prí-
klady správne vyriešené. 
V tretej úlohe žiaci zisťujú, koľko stojí jeden kus, ak poznajú cenu pri viacerých ku-
soch. Zostavujú príklady na delenie a vypočítajú ich. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 45 
Násobenie a delenie - Zhrnutie 

V štvrtej úlohe žiaci riešia reťazové príklady na násobenie a delenie v obore náso-
bilky. 
V piatej úlohe a) Žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Zostavia príklad, vypočítajú ho 
a sformulujú odpoveď. b) Nakreslia vázy so slnečnicami. 
V šiestej úlohe žiaci pozorujú tvary, farby a riešia podľa vzoru úlohy na násobenie 
a delenie. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Pri hodnotení 

práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé rie-
šenie a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) 
počas celej hodiny. 
Návrh na hodnotenie testových strán. 
Jednotlivé úlohy sú obodované podľa kognitívnej náročnosti. Úlohy zamerané na 
zapamätanie – 1 bod, úlohy na porozumenie – 2 body, úlohy na aplikovanie – 3 
body. 
45/1 – za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 20 bodov 
45/2 – za každý správne doplnený znak násobenia alebo delenia 2 body, spolu 20 
bodov 
45/3 – za vytvorenie príkladu a správne riešenie 2 body, spolu 8 bodov, 
45/4 – za každé správne doplnené číslo 1 bod, spolu 8 bodov, 
45/5 – a) slovná úloha: príklad a správne riešenie 3 body, odpoveď 1 bod, spolu 4 
body, b) kreslenie nebodujeme, 
45/6 – za každé správne doplnené číslo 1 bod, spolu 8 bodov (prémiové body, ne-
zarátame ich do celkového počtu bodov, nie všetci žiaci stihnú túto úlohu vyriešiť, 
má symbol hodín). 
Spolu: 60 bodov – to je 100 % (+ prémiové body od 1 do 8 podľa toho koľko čísel 
žiaci stihnú správne doplniť). 
Klasifikácia (slovné hodnotenie) testových strán je postavená na základe per-
centuálnej úspešnosti žiakov: 
100 % – 90 %  stupeň 1 (veľmi dobré výsledky) 
89 % – 79 %  stupeň 2 (veľmi dobré výsledky) 
78 % – 68 %  stupeň 3 (dobré výsledky) 
67 % – 57 %  stupeň 4 (uspokojivé výsledky) 
56 % a menej  stupeň 5 (neuspokojivé výsledky) 
Úlohy na diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov pre tretiakov sú zamerané 
najčastejšie na zapamätávanie a porozumenie. Ak sa pedagógom zdá klasifiká-
cia na základe percentuálnej úspešnosti náročná, môžu zostať pri bodovom 
hodnotení a stupnicu klasifikácie si zostavia podľa vlastného návrhu. Môže 
sa však stať, že pri hodnotení dôjde k podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu testo-
vých výsledkov. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 63 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 85, PZ 1. časť, strana 12,  
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Zavedenie jednotky dĺžky decimeter. Meranie dĺžky. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 správne použiť a označiť jednotky dĺžky 
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 

na milimetre) 
 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-

metre) 
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky v milimetroch 
dĺžka, šírka, meranie 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o veciach okolo nás, o ich veľkosti (dĺžke, 

šírke, výške). 
3. expozičná časť 
Práca s učebnicou, str. 85 
Jednotka dĺžky decimeter 
Odhad a meranie dĺžky 

V úvode strany koník Skočko oboznamuje žiakov s jednotkou dĺžky 1 decimetrom, 
jeho označením, s pravidlom jeho premieňania na centimetre. Žiaci si precvičujú 
premieňanie tejto  jednotky  dĺžky na centimetre a milimetre v rôznych typoch úloh. 
Pracujú s reálnymi predmetmi okolo seba, rysujú úsečky a pracujú s odhadom. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

85/1 a, b, Žiaci premieňajú  jednotky dĺžky decimetre na centimetre. Pri premieňaní 
si môžu pomôcť násobením 10. Žiaci premieňajú jednotky dĺžky centimetre na deci-
metre. Pri premieňaní si môžu pomôcť delením 10. 
Poznámka: Aj keď premieňanie jednotiek dĺžky nie je v 3. ročníku stanovené v štátnom vzdelávacom 
programe pre matematiku, predsa je vhodné aby sa žiaci pri zavedení jednotky dĺžky decimeter obozná-
mili s princípom premieňania v jednoduchých prípadoch. 

85/2 Pred samotným riešením úlohy si vysvetlíme pojem úsečkový had (vedľa za-
dania úlohy je znázornený). Žiakom vysvetlíme, že úsečky nerysujeme izolovane, 
ale že koncový bod jednej úsečky sa stáva začiatočným bodom druhej úsečky. 
Úsečky je potrebné rysovať od najdlhšej po najkratšiu. 

85/3 Žiaci odhadnú dĺžku školskej lavice a potom overia správnosť svojho odhadu 
meraním s presnosťou na decimetre alebo centimetre (alebo decimetre a centi-
metre). 

85/4 Žiaci si upevnia predstavu o  jednotke dĺžky decimeter. Nájdu vo svojom okolí 
predmety, ktorých dĺžka sa dá odmerať v decimetroch. 
Poznámka: Prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín. 

Relaxačná chvíľka 
 

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 12 
Zavedenie jednotky dĺžky decimeter 
Odhad a meranie dĺžky 
Rysovanie v štvorcovej sieti 

Strana je zameraná na zavedenie jednotky dĺžky decimeter, meranie dĺžky v deci-
metroch a rysovanie v štvorcovej sieti. V hornej časti strany žiakom Skočko 
pripomína všetko o jednotke dĺžky decimetri, jeho zobrazení na pravítku a jeho pre-
mieňaní. V modrých rámčekoch je zhrnuté premieňanie všetkých známych jednotiek 
dĺžky. Žiaci pracujú s novou jednotkou dĺžky decimeter, merajú v decimetroch a pre-
hlbujú si zručnosť rysovania v štvorcovej sieti. 
V prvej úlohe žiaci pozorujú predmety. Odhadnú znázornenú dĺžku, výšku alebo 
šírku predmetov v skutočnosti (pracujú s reálnymi školskými potrebami podľa ob-
rázkov). Potom vyberú z ponuky vhodný rozmer (v dm) a dopíšu ho k daným 
predmetom na obrázku. Žiaci si medzi sebou porovnajú svoje riešenia. 
V druhej úlohe žiaci merajú pomocou vhodného meradla dĺžku dlhšej hrany dosky 
lavice. Dĺžku zapíšu v decimetroch. 
Poznámka: Pri meraní pracujú podľa pokynov koníka Skočka. 

V tretej úlohe žiaci pracujú v štvorcovej sieti. 
a) Pozorujú obrázky a narysujú ich druhé polovice ako odraz v zrkadle. Potom ob-
rázky vyfarbujú podľa vzoru. 
b) Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach. Jeden žiak nakreslí obrázok tak, aby druhý 
žiak vedel dokresliť druhú časť obrázka. V úlohe si precvičujú presné rysovanie, 
spájanie bodov, pozornosť a orientáciu. Nakoniec ohodnotia prácu spolužiaka/spo-
lužiačky vyfarbením jedného smajlíka z ponuky. Doplňujúcou úlohou môže byť 
rysovanie podobných obrázkov v štvorčekovom zošite. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 64 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 46 
Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky 
Učivo Úlohy koníka Skočka 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej náso-
bilky do 100 spamäti 

 vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 
spamäti 

operácia násobenie, znak násobenia . (krát) 
delenie, znak delenia : (delené) 
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na projektovej strane motivujeme hrou s kockou. Pred riešením úloh zara-

díme hádzanie kockami. Na základe hodených čísel môžu žiaci tvoriť úlohy 
na násobenie a delenie. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 46 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je projektová. Úlohy sú zamerané na opakovanie prebratého učiva. Žiaci si 
upevňujú spoje násobenia a delenia v obore násobilky, sčítania v obore do 100, tvo-
ria úlohy na násobenie a delenie pomocou kariet s číslami a hracích kociek. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. Úlohy môžeme rozdeliť na viac vyučovacích hodín (žiaci ich môžu 
riešiť na bežných vyučovacích hodinách v niektorej fáze vyučovacej hodiny). 

V prvej úlohe si žiaci vyberajú z ponuky čísel dve čísla tak, aby mohli vytvoriť aspoň 
5 príkladov na násobenie, ktorý dokážu vypočítať. Čísla môžu použiť aj viackrát. Ak 
potrebujú, môžu si príklady zapisovať aj na papier alebo do zošita. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiakov nabádame k tomu, aby použili čísla zo známych prebratých 
spojov. Niektorí žiaci budú pravdepodobne skúšať vytvoriť príklady, ktoré sa ešte nepreberali. Pri ich 
riešení si môžu pomáhať viacnásobným sčítaním. 
V druhej úlohe žiaci pracujú podľa vzoru. Riešia postupne úlohy na násobenie a po-
tom na sčítanie. Výsledky zapisujú do farebných rámčekov v smere šípky. Okrem 
spojov násobenia a sčítania si precvičujú pozornosť a orientáciu. 
V tretej úlohe si žiaci vyberajú z ponuky čísel dve čísla tak, aby mohli vytvoriť príklad 
na delenie, ktorý dokážu vypočítať. Čísla môžu použiť aj viackrát. Ak potrebujú, 
môžu si príklady zapisovať  na papier alebo do zošita. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiakov nabádame k tomu, aby použili čísla zo známych prebratých 
spojov. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 46 
Precvičovanie násobenia a delenia, 
upevňovanie spojov násobenia a de-
lenia 

V štvrtej úlohe si žiaci vyberajú z ponuky čísel vždy dve čísla a tvoria príklady  
na a) násobenie a b) delenie, ktoré dokážu vyriešiť. Zapíšu ich do tabuliek a doplnia 
výsledky. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiakov nabádame k tomu, aby použili čísla zo známych prebratých 
spojov. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V piatej úlohe žiaci zostavia príklady podľa obrázkov hracích kociek a vyriešia ich. 
Poznámka: Úlohu možno rozšíriť viacerými spôsobmi. Žiaci môžu pracovať v zošite. Tu si zapíšu opačný 
spoj k danému príkladu z PZ (v PZ je príklad: 3 . 4 = 12). Do zošita zapíšu príklad 4 . 3 = 12, nakreslia aj 
strany kocky (štvorce) s bodkami – využijú tak komutatívny zákon.  Môžu tiež k výsledku pomocou hra-
cích kociek znázorniť príklad. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 65 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 39 – 40, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-

sať pomocou znakov >, <, = 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia 
 rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 
kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o tom, ako si vieme pomôcť v matematike. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 39 – 40 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Na strane 39 sa žiaci oboznamujú s novým pojmom – trojciferné čísla. Na tejto 
strane sa nachádza návod ako pracovať s nasledujúcou stranou, stranou 40, kde sú 
zakreslené a slovne i číselne zapísané jednotlivé rády – jednotky, desiatky, stovky. 
Zámerom úloh na tejto strane je, aby si žiaci precvičili skladanie a čítanie trojcifer-
ných čísel. Žiaci môžu určovať množstvo i porovnávať čísla podľa návodu. 
Poznámka: Najprv zavádzame počítanie len do 1 000. Po precvičení postupnosti, porovnávania, sčítania 
a odčítania bude nasledovať počítanie do 10 000, kde žiaci využijú skúsenosti z oboru do 1 000. 
39/1 Žiaci na s. 40 znázorňujú pomocou zakrývania štvorčekov dané čísla. 
39/2 Žiaci porovnávajú čísla do 1 000 pomocou znakov >, <, =. Pomáhajú si znova 
zakrývaním štvorčekov. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 39 – 40 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

39/3, 4, 5 Žiaci pomocou strany 40 určujú pravdivosť, nepravdivosť daných mate-
matických tvrdení. 
40/ strana so štvorčekmi znázorňujúca čísla do 1 000. 
Poznámka: K strane 40 sa môžu žiaci kedykoľvek vrátiť, keď budú potrebovať. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 66 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 47, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozprávaním o svojej obci (meste), v ktorej žijeme. Žia-

kom poskytneme všeobecné informácie o našej obci, pripravíme prezentáciu na 
danú tému... (medzipredmetová integrácia s  vlastivedou). 

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str.47 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Úlohy na strane sú zamerané na vytváranie prirodzených čísel v obore do 1 000 a 
oboznamovanie sa s celými desiatkami a stovkami v obore do 1 000 (rozširovanie 
číselného oboru celými desiatkami a stovkami). Žiaci riešia úlohy, ktorými vnímajú 
počet do 1 000. Využívajú  najmä  analógiu s radom čísel do 100. Spoznávanie čísel 
do 1 000 môžu robiť pri ľubovoľných činnostiach. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
V úvode strany Skočko podáva žiakom informáciu o tom, aké čísla už poznajú a aké 
budú ďalej spoznávať. 
V prvej úlohe žiaci vypíšu všetky jednociferné čísla a niekoľko ľubovoľných dvojci-
ferných čísel v obore do 100. Precvičujú si orientáciu v číselnom rade do 100. 
V druhej  úlohe sa nachádzajú motivačné obrázky rôznych budov v obci. Žiaci po-
zorujú objekty, ktoré sú na nich znázornené, pomenujú ich a rozprávajú o svojej 
obci, či sa v nej nachádzajú dané objekty, prípadne i ďalšie. Žiaci priraďujú k číslam 
správne písmená. Pracujú s číselnou osou od 100 do 250 (ďalšie čísla môžu doplniť 
ústne). Riešením si precvičujú pozornosť a orientáciu na číselnej osi. Ak správne 
doplnia písmená, zistia, ako sa volajú čísla, o ktorých sa začínajú učiť. Začnú riešiť 
rébus, ktorý je tajničkou. Tajnička má pokračovanie na ďalšej strane. Správne rie-
šenie, 1. časť: TROJCIFERNÉ ČÍSLA... 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-

rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 47 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V tretej úlohe žiaci počítajú po desiatkach a dopĺňajú do tabuľky chýbajúce čísla. 
Precvičujú si slovné a číselné vyjadrenie celých desiatok a  stoviek na základe ana-
lógie v prvej stovke. Pri tejto úlohe sa nachádza lúčny koník a nabáda žiakov 
na opakovanie – cifra, číslo, číslica. Žiaci  pozorujú modrý rámček, v ktorom sú vy-
svetlené rády trojciferných čísel – stovky, desiatky, jednotky. Oboznamujú sa 
s názvom vyššieho rádu. Odteraz bude vhodné, aby každé číslo pomenovali jednot-
livo po rádoch: Číslo 479 má 4 stovky, 7 desiatok, 9 jednotiek. 
Poznámka: Farebné rozlíšenie stoviek, desiatok a  jednotiek sa bude používať aj naďalej, bude stále 
rovnaké. Žiaci si môžu takéto znázornenie urobiť na nástenku. 

V štvrtej úlohe žiaci hľadajú pravidlo postupnosti a na základe nájdeného pravidla 
dopĺňajú chýbajúce čísla. Pracujú v obore do 100 a v obore do 1 000. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla na číselnej osi. Precvičujú si usporia-
danie čísel, pojmy usporiadania. Úloha je opäť motivovaná obcou, v ktorej žijeme, 
bývame, chodíme do školy. Na ilustrácii sa nachádza tabuľa, do ktorej majú žiaci 
napísať názov svojej obce. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 67 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník Tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 48, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 
 vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorci-

ferné) čísla 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozprávaním o svoje obci (meste), o divadle, kine, mú-

zeách a podobne. Znova si môžeme pripraviť prezentáciu na danú tému, prípadne 
navštíviť kultúrne, športové i historické objekty, pamätihodnosti v obci i v blízkom 
okolí. 

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 48 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Úlohy na strane sú zamerané na vytváranie prirodzených čísel v obore do 1 000, 
oboznamovanie sa s celými desiatkami  a stovkami v  obore  do 1 000, rozširovanie 
číselného  oboru  celými  desiatkami a  stovkami (pokračovanie) a prácu s číslami 
do 1 000 (poznávanie trojciferných čísel).  Žiaci riešia úlohy, ktorými  vnímajú  počet 
do 1 000. Využívajú  najmä  analógiu s radom čísel do 100. Spoznávanie čísel 
do 1 000 môžu robiť pri ľubovoľných činnostiach. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej  úlohe sa nachádzajú motivačné obrázky rôznych objektov na športové aj 
rekreačné vyžitie. Hľadáme spolu so žiakmi podobné objekty v našom blízkom okolí, 
v obci, rozprávame sa o nich. Žiaci priraďujú k číslam správne písmená. Pri pozoro-
vaní a práci s číselnou osou od 500 do 680 si precvičujú pozornosť a orientáciu na 
číselnej osi. Pokračujú v riešení rébusu (tajničky) z predchádzajúcej strany. Šípka 
na konci číselnej osi naznačuje, že os pokračuje ďalej. Správne riešenie, 2. časť: ... 
SA SKLADAJÚ ZO STOVIEK... 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V druhej úlohe žiaci pozorujú, ako sa zapisuje a číta trojciferné číslo. Podľa vzoru 
dopisujú a pomenujú ďalšie čísla. Upozorníme ich, aby si všimli, že rády s nulou sú 
škrtnuté. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 48 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V tretej úlohe sa nachádzajú motivačné obrázky kultúrnych a historických budov. 
Znova spoločne so žiakmi hľadáme podobnosť s budovami v našej obci, meste. 
Žiaci priraďujú k číslam správne písmená. Pozorujú a pracujú s číselnou osou 
od 820 do 1 000, čím si precvičujú pozornosť a orientáciu na číselnej osi. Dokončujú 
riešenie rébusu (tajničky). Správne riešenie, 3. časť: ... DESIATOK A JEDNOTIEK! 
V štvrtej úlohe žiaci píšu niekoľko ľubovoľných trojciferných čísel podľa rádu – 
stovky, desiatky a jednotky. Riešením úlohy sa pripravujú na poznávanie rádov čí-
sel. 
Poznámka: Riešenie nebude rovnaké u všetkých žiakov. Úloha má veľa riešení. Môžeme ju riešiť ako 
matematický diktát: Napíš číslo, ktoré má 6 desiatok, 4 stovky a 5 jednotiek a pod.  
V piatej úlohe žiaci spájajú čísla tak, ako idú za sebou na číselnej osi. 
a) Pri spájaní postupujú – zhora (od čísla 84 k číslu 85), zdola (od čísla 85 
k číslu 86). Podobne postupujú aj pri trojciferných číslach. 
b) Napokon vyfarbujú dvojciferné čísla modrou a trojciferné čísla červenou ceruz-
kou. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie  Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo   

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 68 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 49, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
vzostupný a zostupný číselný rad 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme  pokračovaním rozprávania o svojej obci, kde sa na-

chádza, v ktorej časti Slovenska a pod., resp. rozprávaním o svojej škole. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 49 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na poznávanie ďalších čísel v obore do 1 000, orientáciu v čí-
selnom rade do 1 000, čísla 1 000 ako štvorciferného čísla a prácu s peniazmi. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
V prvej úlohe žiaci pokračujú v počítaní po desať a dopĺňajú do tabuľky chýbajúce 
čísla. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla, ktoré nasledujú v číselnom rade (na číselnej osi) 
hneď za danými číslami. Pozornosť venujú štvorcifernému číslu 1 000, ktoré nasle-
duje hneď za číslom 999. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 49 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V tretej úlohe žiaci pozorujú neúplné číselné rady a dopĺňajú chýbajúce čísla. Pre-
cvičujú si slovné a číselné vyjadrenie trojciferných čísel podľa vzoru zo strany 47. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy s  peniazmi. Vypočítajú a zapíšu, koľko eur je v jed-
notlivých reálnych situáciách spolu. Pri práci si môžu pomáhať papierovými modelmi 
peňazí. 
Poznámka: Upozorníme žiakov na rády čísel, kde je nula. 
V piatej úlohe žiaci píšu čo najviac ľubovoľných trojciferných čísel a každé napísané 
číslo prečítajú. V úlohe si precvičujú slovné a číselné vyjadrenie trojciferných čísel. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Úloha má veľa riešení. Môžeme ju riešiť ako matematický diktát: Napíš číslo, ktoré 
má 6 desiatok, 4 stovky a 5 jednotiek a pod. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 69 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 50, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu žiakov motivujeme rozhovorom o predvianočnom období, o zvykoch a tradí-

ciách. Pripravíme pre nich prezentáciu na danú tému. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 50 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na poznávanie rádov trojciferných čísel a prácu s číslami 
do 1 000. Žiaci riešia úlohy, ktorými vnímajú počet do 1 000. Využívajú najmä ana-
lógiu s radom čísel do 100. Spoznávanie čísel do 1 000 môžu robiť pri ľubovoľných 
činnostiach. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V  prvej úlohe žiaci podľa slovného zápisu zapisujú čísla do 1 000. Precvičujú si 
slovné a  číselné vyjadrenie trojciferných čísel. 
V druhej úlohe žiaci pozorujú neúplné číselné rady a dopĺňajú chýbajúce čísla 
do vzostupného a  zostupného radu čísel. Pri práci si môžu pomáhať ľubovoľným 
spôsobom. Jeden zo spôsobov je, že žiaci hovoria a píšu číselné rady, počítajú 
po jednom. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 50 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V tretej úlohe žiaci rozkladajú trojciferné čísla na stovky, desiatky a jednotky podľa 
vzoru. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy na sčítanie v obore do 100 
i v obore do 1 000, dopĺňajú chýbajúce čísla. Pri práci môžu využiť číselnú os alebo 
desať kociek. Využívajú známe spoje počítania v obore do 100. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V piatej úlohe žiaci pozorujú obrázok, pozorne si prečítajú zadanie a podľa neho 
označia správny domček. Analýzou tvrdenia si rozvíjajú kritické myslenie. V úlohe 
si žiaci precvičujú pozornosť. Povieme im, aby uvažovali len nad viditeľnými časťami 
a aby postupne škrtli domy, ktoré nevyhovujú daným podmienkam. 
Riešenie: 1.dom. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 69 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 51 – 53, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla – projektové strany 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorci-

ferné) čísla z množiny čísel (číslice sa môžu aj 
opakovať) 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) 
čísel 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív – príchod zimy. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 51 – 52 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Projektové strany sú zamerané na poznávanie trojciferných čísel (prirodzené čísla 
do 1 000). Nachádzajú sa na nich úlohy na dopĺňanie tabuliek. Žiaci s tabuľkami 
pracujú na viacerých hodinách. Postupne prechádzajú číselný rad od 0 do 1 000. 
Práca s tabuľkami je časovo náročná, ale veľmi prospešná na pochopenie oboru do 
1 000. Úlohy na dopĺňanie tabuliek žiaci riešia postupne. Zaraďujeme ich k ostatným 
činnostiam a k práci na iných stranách (v úvode, počas a v závere vyučovacej ho-
diny). K jednotlivým tabuľkám sa žiaci môžu kedykoľvek vrátiť. Záleží 
na pedagógovi, aký postup si pri riešení týchto úloh zvolí. Odporúčame, aby žiaci 
vyriešili všetky úlohy. Upevnia si tak predstavy o číslach v obore do 1 000, vzťah 
pojmov číslo – číslica, počítanie po jednotkách, desiatkach a stovkách, rády čísel, 
precvičia si prácu s tabuľkou, pozornosť a orientáciu. Doplnené tabuľky môžu žiaci 
využívať pri riešení iných úloh, napr. pri porovnávaní trojciferných čísel. Na vyvode-
nie čísel 0 až 1 000 môžu žiaci použiť aj tabuľky na www.aitec.sk. 
V prvej úlohe na strane 51 a) Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do 100. 
b) Z tabuľky potom vypíšu tie čísla, ktoré majú vo svojom zápise aspoň jednu čís-
licu 4 (presvedčíme sa, že žiaci chápu spojenie slov aspoň jednu). 
c) Nakoniec v tabuľke vyfarbujú zelenou ceruzkou políčka s danými číslami. V tejto 
úlohe môžu žiaci urobiť všetky zadania, k úlohe sa nemusia vracať. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V druhej úlohe a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 200. 
b) Zelenou ceruzkou vyfarbujú políčka s  danými číslami. 
c) K tejto časti úlohy sa žiaci vrátia po vypracovaní všetkých úloh na strane. 
V tretej úlohe a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 300. 
b) Potom zelenou ceruzkou vyfarbujú políčka s danými číslami. 
c), d) K týmto dvom častiam úlohy sa žiaci vrátia po vypracovaní všetkých úloh 
na strane. 
e) Nakoniec vypíšu z tabuľky najväčšie číslo. 
V štvrtej úlohe a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 400. 
b) Potom z tabuľky vypíšu aspoň 10 čísel, ktoré majú vo svojom zápise aspoň jednu 
číslicu 3 (presvedčíme sa, že žiaci rozumejú spojeniu slov aspoň jednu). 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Iba v číselnom rade 301 – 400 je až 99 riešení. Najlepšie je zúžiť 
počet riešení zadaním podmienky. Napríklad: Napíš aspoň 5 čísel, ktoré majú na mieste desiatok (jed-
notiek) číslicu 3. 

V piatej úlohe na strane 52 a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 500. 
b) Z tabuľky potom vypíšu všetky čísla, ktoré majú vo svojom zápise aspoň jednu 
číslicu 0 (presvedčíme sa, že žiaci rozumejú spojeniu slov aspoň jednu). 
c) Nakoniec zakrúžkujú najmenšie číslo. 
V šiestej úlohe a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 600. 
b) Z tabuľky potom vypíšu čo najviac čísel, ktoré majú vo svojom zápise aspoň jednu 
číslicu 7. 
c) Nakoniec zakrúžkujú dve najmenšie čísla. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 52 – 53 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V siedmej úlohe a) Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do 700. 
b) Z tabuľky čísel potom vypíšu všetky čísla, ktoré majú vo svojom zápise na mieste 
desiatok číslicu 5. 
c) Nakoniec z tabuľky vypíšu dve najväčšie čísla. 
V ôsmej úlohe a) Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do 800. 
b) Z tabuľky čísel potom vypíšu niekoľko čísel, ktoré majú vo svojom zápise číslicu 
9 alebo 2. 
c) Nakoniec z tabuľky vypíšu všetky čísla, ktoré majú vo svojom zápise číslicu 1 aj 
číslicu 2. 
Poznámka: Žiakom môžeme pomôcť, aby nemuseli všetky čísla vypisovať. Povieme im, aby si čísla krúž-
kovali dvoma farbami. Tie čísla, ktoré budú zakrúžkované dvoma farbami, vypíšu. 

V deviatej úlohe na strane 53 a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 900. 
b) Z tabuľky čísel potom vypíšu všetky čísla, ktoré majú vo svojom zápise na mieste 
jednotiek číslicu 1. 
V desiatej projektovej úlohe a) Žiaci do tabuľky dopĺňajú chýbajúce čísla do 1 000. 
b) Z tabuľky potom vypíšu všetky čísla, ktoré majú vo svojom zápise číslicu 0. Po-
známka: Touto úlohou sa končia projektové úlohy, pokračujú úlohy iného typu. 
V prvej úlohe na strane 53 žiaci pracujú s tabuľkou. Dopĺňajú počet kusov v  balení 
(v  každom balení je vždy 100 kusov). Riešením úlohy si precvičujú počítanie po 
stovkách v obore do 1 000. 
V druhej úlohe žiaci zapisujú podľa vzoru rozklad trojciferných čísel na stovky, de-
siatky a jednotky. 
V tretej úlohe žiaci zostavujú ľubovoľné trojciferné čísla z daných číslic na kartič-
kách. Každú číslicu môžu v čísle použiť len raz. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 70 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 41, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: zimné športy - hokej 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 41 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci na strane pracujú s trojcifernými číslami, čítajú ich, píšu, rozkladajú na stovky, 
desiatky a jednotky. Oboznamujú sa s novým rádom – rádom stoviek a jeho pozí-
ciou v číslach. Žiaci sa oboznamujú s pojmom cifra ako jednou číslicou v čísle. Žiak 
by mal rozlišovať medzi cifrou – danou číslicou a celým číslom. Pojem využijú i pri 
matematických pytagoriádach, kde sa objavujú úlohy typu urč ciferný súčet, resp. 
súčet cifier. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

41/1 Žiaci triedia čísla podľa počtu cifier na jednociferné, dvojciferné a trojciferné 
čísla. 
41/2 Žiaci čítajú číslovky a zapisujú ich číslom. 
41/3 a), b), c) Žiaci skladajú a píšu trojciferné čísla podľa zadania. 
41/4 Žiaci píšu po 3 ľubovoľné jednociferné, dvojciferné a trojciferné čísla. Musia 
dodržať počet cifier v daných číslach. 
41/5 Žiaci zapisujú dané číslo (podľa vzoru) ako súčet stoviek, desiatok a jednotiek. 
Úloha je dôležitá. Slúži na to, aby žiaci vedeli určiť počet stoviek, desiatok a jedno-
tiek a ich polohu v čísle. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s učebnicou, str. 41 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

41/5 Žiaci zapisujú dané číslo (podľa vzoru) ako súčet stoviek, desiatok a jednotiek. 
Úloha je dôležitá. Slúži na to, aby žiaci vedeli určiť počet stoviek, desiatok a  jedno-
tiek a  ich polohu v čísle. 
41/6 a), b) Žiaci píšu trojciferné čísla s danou podmienku. Matematicky menej zdatní 
žiaci si môžu najskôr napísať 3 okienka, pod každé označiť: stovka – S, desiatka – 
D, jednotka – J. a) Na miesto desiatok dopíšu číslo 4 a ostatné cifry doplnia ľubo-
voľne. 
b) Na miesto jednotiek napíšu číslo 9 a ostatné cifry doplnia ľubovoľne. 
41/7 Pri riešení tejto úlohy si môžu slabší žiaci pomôcť manipuláciou s peniazmi 
z prílohy. Najprv sčítajú 100-eurové bankovky, potom 10-eurové bankovky a nako-
niec 1-eurové mince. Je to rovnaký princíp skladania ako pri skladaní čísel 
na dvojstrane 34 – 35. 
41/8 Žiaci znázorňujú pomocou papierových peňazí dané sumy. Matematicky menej 
zdatní žiaci si môžu pomôcť tak, že si najprv rozložia dané číslo na stovky, desiatky 
a jednotky ako vo vzore pri úlohe 5. Potom si povedia, koľko je stoviek, desiatok 
a jednotiek a pracujú s peniazmi. 
41/9 Žiaci vytvoria z trojíc čísel príklady na násobenie. Správnosť riešenia overia 
delením. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 71 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 42, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
číselná os 
vzostupný a zostupný číselný rad 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: technika a my 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 42 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci pracujú s číselnou osou. Slúži predovšetkým na orientáciu v danom číselnom 
rade. Číselná os je dôležitá pomôcka zvlášť pri väčších číslach, kde si môžu žiaci 
jednotlivé rády mýliť. Ďalej si žiaci precvičujú sčítanie v číselnom obore do 100, pra-
cujú s postupnosťami a určujú časť z celku. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

42/1 Žiaci hovoria ďalších 6 čísel v číselnom rade. Pomáhajú si číselnou osou. Mu-
sia však najprv určiť tú správnu. 
42/2 Žiaci doplňujú čísla, ktoré stoja hneď pred a hneď za danými číslami. To zna-
mená, že dané čísla sa zväčšujú/zmenšujú o 1. Úloha je dôležitá pri precvičovaní 
prechodov cez desiatky a stovky. 
42/3 Žiaci tvoria trojciferné čísla. K celým stovkám pripájajú rôzne dvojciferné čísla. 
Význam úlohy spočíva v propedeutike pričítania celých stoviek. 
42/4 Žiaci počítajú po jednom vzostupne od najmenšieho čísla po najväčšie v da-
nom číselnom rade. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s učebnicou, str. 42 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

42/5 Žiaci zväčšujú dané čísla o 1. Hovoria čísla, ktoré sa nachádzajú hneď za da-
nými číslami. 
42/6 Žiaci hľadajú v poradí niekoľké číslo za daným číslom na číselnej osi. Na čísel-
nej osi už nie sú vyznačené všetky čísla. Význam tejto úlohy spočíva v propedeutike 
pričítania daného čísla – počítania po jednom. 
42/7 Žiaci pozorujú postupnosť, identifikujú pravidlo tejto postupnosti. Prekreslia si 
postupnosť do zošita a dokreslia niekoľko chýbajúcich znakov. 
42/8 Žiaci si precvičujú sčítanie v číselnom obore do 100. 
42/9 Pri určovaní časti z celku – polovici z daného množstva môžu žiaci postupovať 
rôznym spôsobom, napríklad manipuláciou s drobnými predmetmi (ich rozdeľova-
ním na dve rovnaké skupiny). Môžu tiež využiť delenie číslom 2. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku.  
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 72 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 54, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky 
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu motivujeme rozhovorom o zime a zimných športoch. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str.54 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Úlohy na strane sú zamerané na poznávanie rádov trojciferných čísel, zápis čísel 
do 1 000, usporiadanie čísel a prácu s peniazmi (prirodzené čísla do 10 000). 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe si žiaci precvičujú pomenovanie jednotlivých rádov čísel. Zapisujú 
správne čísla podľa daného počtu stoviek, desiatok a jednotiek. 
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla, ktoré stoja hneď pred a hneď za danými číslami. 
Pracujú s číselnou osou. Riešením úlohy si upevňujú usporiadanie čísel a pojmy 
usporiadania. 
V tretej úlohe žiaci k daným číslam dopĺňajú predchádzajúcu desiatku čísla podľa 
vzoru. Pri určovaní nasledujúcej desiatky pracujú s číselnou osou. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 54 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V štvrtej úlohe žiaci znázorňujú alebo zapisujú, ako môžu zaplatiť danú sumu s pod-
mienkou, že použijú len bankovky. Pri práci si pomáhajú papierovými modelmi 
peňazí. 
Poznámka: Úloha má viaceré riešenia. Môžeme však zadať podmienku – pri znázornení sumy použiť čo 
najmenší počet bankoviek. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú v obrázku časti s celými stovkami. Výber farieb je ľu-
bovoľný. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 73 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 85, PZ 1. časť, strana 13 
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Jednotka dĺžky decimeter. Meranie dĺžky. 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 správne použiť a označiť jednotky dĺžky 
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

milimetre) 
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-

metre) 
 narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti 

a označiť ich vrcholy veľkými tlačenými písme-
nami 

 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), 
meter (m), kilometer (km) 
dĺžka úsečky v milimetroch 
dĺžka, šírka, meranie 
štvorcová sieť 
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o veciach okolo nás, o ich veľkosti (dĺžke, 

šírke, výške). 
3. expozičná časť 
Práca s učebnicou, str. 85 
Jednotka dĺžky decimeter 
Odhad a meranie dĺžky 

Žiaci si precvičujú jednotky dĺžky v rôznych typoch príkladov. Rysujú úsečky, obdĺž-
nik v štvorcovej sieti a rozhodujú o pravdivosti tvrdenia. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je 
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého 
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
85/5 Žiaci pozorujú matematické tvrdenia o vzťahoch jednotiek dĺžky. Rozhodujú 
o pravdivosti/nepravdivosti týchto tvrdení. Do zošita si napíšu iba pravdivé tvrdenia. 
85/6 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti dva rovnaké obdĺžniky. 
85/7 Žiaci si najprv predstavia dĺžku 3 decimetre a potom hľadajú vo svojom okolí 
predmety približne s danou dĺžkou. Svoj odhad overia meraním pravítkom. 
85/8 Žiaci pracujú podobne ako v úlohe 2. Dĺžka úsečiek úsečkového hada je už 
daná. 
85/9 Žiaci nakreslia v štvorcovej alebo v bodovej sieti ľubovoľný pravidelný vzor (ur-
čitý úsek sa opakuje). Úlohu posunú spolužiakom, ktorí identifikujú pravidlo vzoru 
a dokončia ho. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť. str. 13 
Meranie dĺžky 

Prácu na strane motivujeme rozhovorom o zime, zimných športoch. Strana je za-
meraná na prácu s jednotkami dĺžky – mm, cm, dm, meranie dĺžky, rysovanie 
úsečiek daných dĺžok. Žiaci dopĺňajú chýbajúce údaje, rysujú a označujú úsečky, 
pracujú so známymi jednotkami dĺžky v rôznych typoch úloh. 



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

163 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V prvej úlohe žiaci pozorujú najskôr strechy domčekov, v ktorých sú známe údaje 
o jednotkách dĺžky. Dopĺňajú chýbajúce dĺžky tak, aby bola splnená podmienka 
zo strechy domčekov a platila rovnosť. V červenom domčeku rozkladajú podľa 
vzoru. 
V druhej úlohe žiaci rysujú úsečky s danými dĺžkami podľa pokynov postupne. 
Každú úsečku ľubovoľne označia. 
Poznámka: Pri rysovaní pracujú s rôznymi jednotkami dĺžky. Pri práci si môžu pomôcť modrými rámčekmi 
premieňania na strane 12. 
V tretej úlohe žiaci zapisujú podľa vzoru. Premieňajú zmiešané jednotky na mili-
metre (pojem nepoužívame, premieňaniu sa budú venovať v 4. ročníku) 
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú dvojice úsečiek. Označia ich veľkými tlačenými písme-
nami abecedy. Odmerajú a zapíšu dĺžku úsečiek v milimetroch. Nakoniec dvojice 
dĺžok úsečiek porovnajú relačnými znakmi >,<, =. Doplňujúcou úlohou môže byť: a) 
Najskôr urob odhad dĺžky úsečky AB a CD a potom ich odmeraj a porovnaj, b), c) 
Najskôr ľubovoľne pomenuj úsečky, potom urob odhad dĺžky každej úsečky a na 
záver ich odmeraj a porovnaj. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk. 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy odporúčame zadať niektoré z nich na do-
mácu úlohu. 

  



Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu  
 

164 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 74 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 43, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorci-

ferné) čísla z množiny čísel (číslice sa môžu aj 
opakovať) 

 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motivá-
ciou 

 pomenovať jednu časť celku 
 určiť aká časť celku je vyznačená 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselná os 
číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni manipulácie 
a znázorňovania) 
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina 
časť celku: dve tretiny, tri štvrtiny 
pravidlo vytvárania postupnosti 
pravidlo, symbol 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: zimné hry 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 43 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci pracujú s trojcifernými číslami, postupnosťami, zväčšujú/zmenšujú dané čísla, 
určujú časť z celku, tvoria trojciferné čísla. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere 
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich 
nemusia všetky vypracovať. 

43/1 Žiaci najprv určujú, či sú zvýraznené jednotky, desiatky alebo stovky a potom 
určujú ich počet. 
43/2 Žiaci pozorujú rastúce postupnosti čísel. Hľadajú pravidlo postupností a doplnia 
ďalšie chýbajúce čísla. 
43/3 Žiaci si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100. 
Poznámka: Žiaci si pripomenú pojmy súčet a rozdiel. 
43/4 Žiaci hovoria a píšu čísla po celých desiatkach. 
43/5 Žiaci riešia slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Pri riešení si môžu po-
môcť označením mien detí začiatočným písmenom. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 43 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

43/6 Žiaci počítajú po stovkách (každé ďalšie číslo zväčšujú o 100). 
Poznámka: Neskôr sa žiaci oboznámia so zavedením algoritmu na počítanie po stovkách (od s. 44). 

43/7 Žiaci zväčšujú dané čísla podľa farebného rozlíšenia (červené čísla o 1, modré 
o 10 a zelené o 100). Zadanie je potrebné prečítať s porozumením, aby žiaci vedeli, 
aká farba patrí k akej skupine. 
43/8 V úlohe si žiaci opakujú počítanie do 100 (dopočítaním). Pri číslach je uvedená 
i jednotka dĺžky centimeter (geometrické učivo). Môžeme žiakom pripomenúť, že 
100 cm je 1 m). 
43/9 a) Žiaci píšu všetky jednociferné čísla. b)Žiaci píšu 10 rôznych trojciferných 
čísel a prečítajú ich. c)Žiaci tvoria trojciferné čísla a zakrúžkujú všetky párne číslice. 
43/10 Kombinatorická úloha. Žiaci tvoria z daných číslic trojciferné čísla. Úlohu mô-
žeme riešiť spoločne. Pokúsime sa nájsť čo najviac možností. Cieľom tejto úlohy nie 
je nájsť všetky riešenia, ale pochopiť systém tvorenia čísel, ak sa číslica môže opa-
kovať. 
43/11 Žiaci pomenujú aká časť útvaru je vyfarbená. 
Poznámka: Úlohu považujeme za propedeutiku zlomkov. Pojem zlomok nepoužívame. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk. 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 75 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 44, PZ 1. časť, strana 55,  

Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla – porovnávanie trojciferných čísel 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-
sať pomocou znakov >, <, = 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na náso-

benie a delenie v obore násobilky 

väčšie, menšie, rovná sa, najväčšie, najmenšie 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 
číselná os 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, me-
nej, rovnako 
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: šport – skoky 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 44 
Trojciferné čísla 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Slovná úloha 
 

V hornej časti strany sa nachádza vysvetlené pravidlo porovnávania čísel. Neskôr 
ho už nebudeme podrobne vysvetľovať. Žiakom poradíme, že ak budú porovnávať 
čísla, ktoré nemajú rovnaký počet cifier, môžu si chýbajúce cifry nahradiť nulou (pre 
jednoduchšie pochopenie). Týmto spôsobom sa im bude jednoduchšie porovnávať. 
Samozrejme, ak sú na oboch stranách rovnaké čísla, tak sa čísla rovnajú, doplnia 
medzi ne znak =. Koník Skočko žiakom vysvetľuje súvis medzi porovnávaním a po-
lohou čísla na číselnej osi – na číselnej osi je väčšie číslo vždy ďalej, vpravo od nuly. 
Ďalej si na strane žiaci precvičujú prebrané spoje z násobenia a delenia, precvičujú 
si porovnávanie do 100 a písomné sčítanie a odčítanie v obore do 100. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
44/1 Žiaci porovnávajú čísla podľa daného pravidla znakmi >, <, =. 
44/2 Ak žiaci zoradia deti podľa dĺžky skokov správne, budú mená zoradené podľa 
abecedy. 
44/3 Žiaci najprv vyriešia príklady a potom porovnajú výsledky. 
Poznámka: Dva príklady sú mimo oboru násobenia. Sú však jednoduché. Pri príklade 0 . 14 využijú 
pravidlo násobenia nulou.(ak aspoň jeden činiteľ je číslo 0, súčin bude 0). Pri príklade 2 . 15 môžu využiť 
viacnásobné sčítanie. 

44/4 Žiaci môžu riešiť úlohu ústne. Z každej dvojice vyberú to číslo, ktoré je na čí-
selnej osi bližšie k nule, teda menšie číslo z dvojice čísel. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
44/5 Žiaci riešia príklady na písomné sčítanie a odčítanie v obore do 100. Pred sa-
motným počítaním si spolu zopakujeme algoritmus písomného počítania. Príklady 
si prepíšu do zošita a vyriešia ich. Dávajú pozor na správne podpisovanie rádov 
(môžu využiť zošit Š3).  

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 55 
Trojciferné čísla 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu motivujeme rozhovorom o zime, snežení, snehuliakoch a zimných hrách. 
Úlohy sú zamerané na porovnávanie trojciferných čísel, pravidlá porovnávania, do-
pĺňanie chýbajúcich čísel v číselných radoch a usporiadanie čísel vzostupne 
(prirodzené čísla do 10 000). 
V úvode strany žiaci pozorujú pravidlá porovnávania trojciferných čísel, ktoré im pre-
zentuje Skočko spolu s návodom v modrých rámčekoch, kedy ich majú použiť. 
Pravidlá môžu neskôr aplikovať na ľubovoľnom čísle. V prípade čísel s rôznym poč-
tom cifier si žiaci môžu chýbajúce rády (vľavo) pre lepšie pochopenie nahradiť nulou. 
Pod pravidlami je znázornená časť číselnej osi, ktorou si žiaci môžu pomáhať pri 
porovnávaní. 
V prvej úlohe žiaci porovnávajú čísla relačnými znakmi <, >, =. 
V druhej úlohe žiaci najprv pozorujú číselné rady a dopĺňajú chýbajúce čísla. 
V tretej úlohe žiaci vyfarbujú z dvojice čísel to, ktoré je na číselnej osi ďalej od nuly. 
Riešením úlohy si precvičujú orientáciu na číselnej osi. 
V štvrtej úlohe žiaci zoraďujú čísla na kartičkách podľa veľkosti vzostupne (od naj-
menšieho čísla po najväčšie číslo). 
V piatej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Do kruhov dopĺňajú chýbajúce činitele 
a súčiny (súčin sa nachádza vždy v červenej časti kruhov). Riešením úlohy si žiaci 
opakujú pojmy a precvičujú známe spoje násobilky. Riešia nepriamo sformulované 
úlohy na násobenie v obore násobilky. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 76 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 45, PZ 1. časť, strana 56,  

Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla – porovnávanie trojciferných čísel 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-
sať pomocou znakov >, <, = 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore ná-

sobilky do 100 
 vyriešiť jednoduché nerovnice 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky 
 rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky, tisícky 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 

väčšie, menšie, rovná sa, najväčšie, najmenšie 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 
číselná os 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
násobenie a delenie s použitím zautomatizovaného spoja 
nerovnice (na propedeutickej úrovni) 
rozklad čísla 
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: záujmy vo voľnom čase 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 45 
Porovnávanie trojciferných čísel 

Žiaci si precvičujú porovnávanie v obore do 1 000, tvoria dvojciferné čísla z trojcifer-
ných čísel podľa danej podmienky. Riešia jednoduché nerovnice (na propedeutickej 
úrovni), usporadúvajú čísla do 1 000 podľa veľkosti. 
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

45/1 Žiaci porovnávajú čísla v obore do 1 000. Využívajú i pravidlo, ktoré uvádza na 
tejto strane koník – číslo s väčším počtom cifier je väčšie ako číslo s menším počtom 
cifier. 
45/2 Dbáme na to, aby žiaci prečiarkli správne číslo. Nie je jedno, ktoré číslo škrtnú. 
Je dôležité, aby pochopili, že po prečiarknutí zostanú z čísel dvojciferné čísla. Vý-
nimkou je 01 (pri čísle 401). Žiakom povieme, že pred číslom 1 je 0 desiatok. Všímať 
si budú teda cifru na mieste „novej desiatky“ – aby bola čo najmenšia. 
45/3 Pri tejto úlohe je dôležité pochopiť, že po prečiarknutí zostane dvojciferné číslo. 
Všímať si musíme teda cifru na mieste „novej desiatky“ – aby bola najväčšia. 
45/4 Žiaci hľadajú tri riešenia nerovníc. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
45/5 Žiaci usporiadajú dané čísla podľa veľkosti vzostupne (od najmenšieho po naj-
väčšie číslo). 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 56 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu motivujeme rozhovorom o zime a zimných športoch (sánkovanie, lyžovanie, 
snowboardovanie...). Strana je zameraná na porovnávanie trojciferných čísel (priro-
dzené čísla do 10 000). Žiaci riešia úlohy na porovnávanie čísel relačnými znakmi, 
rozkladajú trojciferné čísla, zoraďujú čísla podľa veľkosti, rozhodujú o pravdivosti 
výrokov. Riešením úloh si precvičujú známe spoje násobenia a delenia. 
V prvej úlohe žiaci porovnávajú trojciferné čísla relačnými znakmi <, >, =. Pri porov-
návaní môžu využívať číselnú os, prípadne tabuľky na stranách 51 až 53. 
V druhej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou. Rozkladajú dané čísla a do tabuľky zapisujú 
počet  tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek. Pracujú podľa vzoru. 
V tretej úlohe žiaci pozorne čítajú tvrdenia (výroky) a rozhodujú o ich pravdivosti. Ak 
je tvrdenie pravdivé, označia ho P, ak nepravdivé, označia ho N. Riešením úlohy si 
opakujú usporiadanie čísel v obore do 1 000 a pojmy usporiadania. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie. Pri riešení úloh môžu vyu-
žívať aj opakované sčítanie, resp. odčítanie. 
V piatej úlohe žiaci najprv zmenšujú dané číslo o 10 a potom ho zväčšujú o 10. Pri-
pravujú sa na odpočítanie a pripočítanie celých desiatok k danému číslu. Zapisujú 
predchádzajúcu a nasledujúcu desiatku k danému číslu. 
V šiestej úlohe žiaci zoraďujú čísla zostupne. Začínajú najväčším číslom. Pri uspo-
riadaní čísel si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. 
Poznámka: Žiaci si môžu pomôcť pravidlom porovnávania: väčšie číslo je to, ktoré má väčší počet sto-
viek. V prípade, že majú čísla stovky rovnaké, rozhodujú desiatky a ak aj tie majú rovnaké, porovnávajú 
sa jednotky. Pri zoraďovaní čísel je vhodné postupne škrtať už napísané čísla. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 77 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 45, PZ 1. časť, strana 57,  

Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla – porovnávanie trojciferných čísel 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-
sať pomocou znakov >, <, = 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 
 vyriešiť jednoduché nerovnice 
 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 

väčšie, menšie, rovná sa, najväčšie, najmenšie 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, me-
nej, rovnako 
nerovnice (na propedeutickej úrovni) 
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
pravidlo, symbol 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: záujmy vo voľnom čase 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 45 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Žiaci si precvičujú porovnávanie v obore do 1 000, rozhodujú o pravde/nepravde 
matematických viet. Riešia slovné úlohy na porovnávanie a riešia úlohy s časom. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

45/6 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Riešia úlohu spojenú s praktickým 
životom. Napíšu zoznam potravín tak, aby z každého druhu potravín bolo menej ako 
v uvedenom zozname. 
45/7 Žiaci riešia úlohu s časom. Pri riešení si môžu pomôcť papierovým modelom 
hodín alebo jednoducho pripočítať 10 k číslu vyjadrujúcemu minúty. 
Poznámka: Pri tejto úlohe je potrebné vedieť, že 1 hodina má 60 minút. 

45/8 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. 
45/9 Úloha rozvíja špecifické myslenie. Žiaci rozhodujú o pravde a nepravde mate-
matických viet. Precvičujú si tak pojmy logiky. Úlohu možno obmeniť tak, aby žiaci 
vytvorili negácie výrokov alebo opačné tvrdenia. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Hra BINGO 
Hra slúži na hravé precvičenie spojov násobenia do 20. Daných je 16 hracích polí-
čok s 15 výsledkami príkladov, ktoré žiaci počítajú v smere šípok. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 57 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu motivujeme rozhovorom o zime, Vianociach, vianočnom stromčeku, vianoč-
ných trhoch, o zvykoch, tradíciách a pod. Strana je zameraná na porovnávanie a 
zápis trojciferných čísel (prirodzené čísla do 10 000). Žiaci riešia úlohy, v ktorých si 
opakujú a upevňujú polohy čísel na číselnej osi, riešia slovnú úlohu na porovnávanie 
a pracujú s peniazmi. 
V prvej úlohe Žiaci spájajú postupne čísla vzostupne (od najmenšieho čísla po naj-
väčšie číslo). 
V druhej úlohe žiaci pozorujú číselné postupnosti a číselné rady. Dopĺňajú do nich 
chýbajúce čísla. Pri postupnostiach musia najprv identifikovať a popísať pravidlo vy-
tvorenej postupnosti čísel. 
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu, v ktorej využívajú porovnávanie. Píšu  
a) tri možnosti riešenia na vhodný počet, ak je 256 ozdôb príliš veľa, 
b) tri možnosti na vhodný počet, ak ich je málo. 
V štvrtej úlohe žiaci zapisujú dané sumy v centoch podľa vzoru. Pri rozmieňaní pe-
ňazí využívajú matematickú zámenu (1 euro zamenia na 100 centov). Pomáhajú si 
papierovými modelmi peňazí. 
V piatej úlohe žiaci zapisujú aspoň 5 trojciferných čísel, ktoré sú väčšie ako dané 
číslo. 
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci píšu čísla, ktorí sú na číselnej osi vpravo od daných čísel. 
Môžeme im zadať podmienku napr.: Napíšte 5 nasledujúcich čísel, ktoré sú vždy väčšie o 5. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie 
 

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-
metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 78 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 58, Zbierka úloh od str. 37 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla – porovnávanie trojciferných čísel 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-
sať pomocou znakov >, <, = 

 napísať a prečítať číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore ná-

sobilky do 100 
 vyriešiť jednoduché nerovnice 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 

väčšie, menšie, rovná sa, najväčšie, najmenšie 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
číselný rad 
číselná os 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
násobenie a delenie s použitím zautomatizovaného spoja 
nerovnice (na propedeutickej úrovni) 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, me-
nej, rovnako 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.  Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o zime a zmenách v prírode pri striedaní 

ďalšieho ročného obdobia.  
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 58 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Znázornenie čísel na číselnej osi 

Strana je venovaná porovnávaniu a zápisu trojciferných čísel (prirodzené čísla 
do 10 000). Žiaci riešia úlohy, v ktorých si opakujú a upevňujú porovnávanie na čí-
selnej osi i pomocou relačných znakov a zápis trojciferných čísel. Pracujú 
s peniazmi a riešia slovnú úlohu na porovnávanie. 
Poznámka: Do  metodického  materiálu  sú  zaradené  všetky  úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhod-
nutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú 
voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci dopisujú na číselnú os správne chýbajúce čísla. Precvičujú si 
a) orientáciu na číselnej osi od čísla 0 až po číslo 200, 
 b) od čísla 700 až po číslo 900. 
V druhej úlohe žiaci porovnávajú dvojice čísel napísané v obrázkoch sviečok. Čísla 
porovnávajú pomocou relačných znakov <, >. Sviečke s menším číslom dokresľujú 
plameň podľa vzoru. Pri porovnávaní využívajú ľubovoľné pomôcky. 
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a delenie. Opakujú si tak známe 
spoje násobenia v obore násobilky. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Práca s PZ 1. časť, str. 58 
Porovnávanie trojciferných čísel 
Zápis čísel 
Slovná úloha 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy s peniazmi podľa obrázkov. Spočítajú a zapíšu, 
koľko eur má každé dieťa. Úlohy riešia postupným sčítaním. Doplnením úlohy môže 
byť: Zoradiť sumy podľa veľkosti vzostupne alebo zostupne, Kto nasporil najviac, 
kto najmenej? 
V piatej úlohe a), b) Žiaci riešia slovnú úlohu, v ktorej využívajú porovnávanie. Rie-
šenia u žiakov nebudú rovnaké (úloha má viac riešení). Stačí, ak napíšu jednu 
možnosť. Upozorníme žiakov na sústredenosť pri čítaní textu slovnej úlohy. Je 
možné, že žiaci budú potrebovať pri riešení úlohy pomoc pedagóga, prípadne vy-
svetlenie zadania úlohy. 
V šiestej úlohe žiaci zapisujú aspoň 5 čísel, ktoré sú menšie ako dané číslo. Rieše-
nie nebude u všetkých žiakov rovnaké (úloha má viaceré riešenia). 
Poznámka: Žiaci píšu čísla, ktoré sú na číselnej osi vľavo od daných čísel. Môžeme im zadať podmienku 
napr.: Napíšte 5 predchádzajúcich čísel, ktoré sú vždy o 5 menšie. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku.  
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Poznámka: Odporúčame 
využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 79 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 59 – 60, Zbierka úloh od str. 37  
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla  
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 orientovať sa v číselnom rade 
 zobraziť číslo na číselnej osi 
 vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych 

dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) čísel 
zložených z daných číslic (číslice sa môžu aj 
opakovať) 

 vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorci-
ferné) čísla z množiny číslic (číslice sa môžu aj 
opakovať) 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore ná-
sobilky do 100 

 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-
motnosti 

 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo 
číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
číselná os 
systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) 
čísel 
násobenie a delenie s použitím zautomatizovaného spoja 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o poslednom dni v roku, ktorým je Silves-

ter, o oslavách v tento deň, privítaní Nového roka, ohňostroji a pod. Žiaci rozprávajú 
ako tento deň oslavujú vo svojej obci, svojich rodinách. 

3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 59 
Orientácia v číselnom rade 
Tvorenie systému pri zapisovaní troj-
ciferných čísel 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na tvorbu systému pri zapisovaní trojciferných čísel, orientáciu 
v číselnom rade do 1 000. Žiaci riešia úlohu na vytváranie trojciferných čísel v obore 
do 1 000, dopĺňajú, čítajú a píšu trojciferné čísla,  učia sa orientovať v číselnom 
rade, precvičujú si usporiadanie čísel a upevňujú si pamäťové spoje násobenia a de-
lenia v obore násobilky, pracujú s peniazmi. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe žiaci z daných číslic na kartičkách vytvárajú trojciferné čísla. Pracujú 
podľa vzoru, pri vytváraní čísel využívajú kombinatorické schopnosti. Zapisujú len 
štyri čísla z viacerých možných kombinácií. Číslice sa môžu v číslach opakovať. Rie-
šenie nebude u všetkých žiakov rovnaké (úloha má viaceré riešenia). Z každých 3 
číslic sa dá utvoriť 21 rôznych trojciferných čísel, vrátane tých, kde sa budú číslice 
opakovať (po 7 čísel s prvou cifrou 1, 4, 7). Rozšírením úlohy môže byť usporiadať 
vytvorené čísla podľa veľkosti vzostupne alebo zostupne. 
V druhej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou, dopĺňajú do nej čísla podľa daného pravidla: 
Číslo vľavo musí byť menšie o 10, číslo vpravo musí byť väčšie o 10. Žiaci si rieše-
ním úlohy precvičujú počítanie po desiatkach od čísla 300 po číslo 640, pozornosť 
a orientáciu. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do číselných radov. V každom z nich 
chýba jedno číslo. 
Poznámka: Hľadanie chýbajúceho čísla z číselného radu môže byť pre žiakov náročné. Pri riešení úlohy 
si čísla môžu škrtať. 

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Pri riešení si pomáhajú sčítaním zná-
zornených štvorcov. Zapíšu počet pomocou súčinu podľa vzoru. Potom sčítajú 
všetky súčiny a zapíšu výsledok (súčet). 
V piatej úlohe žiaci pracujú s peniazmi. Rozmieňajú centy podľa vzoru vždy iným 
spôsobom. Môžu použiť ľubovoľné eurocentové mince. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 60 
Skladanie trojciferných čísel 
Práca s číselnou osou 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Prácu žiakov motivujeme rozprávaním o potrebe pohybu, cvičenia a  športovania, 
ktoré prospievajú nášmu zdraviu. Úlohy sú zamerané na opakovanie prebratého 
učiva. Žiaci si upevňujú predstavy o číslach v obore do 1 000, precvičujú si orientá-
ciu na číselnej osi, v číselnom rade, vytvárajú trojciferné čísla, riešia  rovnice (pojem 
nepoužívame) a rébus. 
V prvej úlohe žiaci skladajú a zapisujú čísla podľa daného počtu stoviek, desiatok 
a jednotiek. Vymýšľajú ďalšie podobné úlohy. 
V druhej úlohe žiaci pozorujú obrázky robotov, ktorí menia čísla vo farebných geo-
metrických tvaroch pripočítaním a odpočítaním čísla 500. Zapisujú riešenia podľa 
geometrického tvaru a farby. 
V tretej úlohe žiaci pracujú s číselnou osou. Dopisujú na ňu dané čísla na správne 
miesta. 
Štvrtej úlohe žiaci dopisujú čísla podľa vzoru tak, aby boli výsledky na oboch stra-
nách rovnaké. Dopĺňajú dva činitele, ktoré po vynásobení dajú taký istý výsledok 
ako príklady na sčítanie alebo odčítanie na druhej strane. 
Poznámka: Žiaci riešia úlohu na násobenie, ktorá propedeuticky vedie  k zvládnutiu riešenia rovníc 
vo vyšších ročníkoch. 

V piatej úlohe žiaci riešia rébus. Pomôcka: Začínajú od písmena V. Ŕ už majú v ta-
buľke zapísané. Každé písmeno použijú len raz. Ak budú postupovať podľa zadania, 
nájdu slovo VŔTAČKA. V prípade, že to bude pre niektorých žiakov ťažké, môže im 
pedagóg pomôcť tým, že bude určovať smer, kadiaľ ísť (Od V dole doľava, potom 
hore doľava, hore doprava, rovno doľava... a takto pokračovať až do konca, kým 
žiaci nerozlúštia rébus). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Poznámka: Odporúčame 
využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 80 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 46, PZ 1. časť, strana 61,  

Zbierka úloh od str. 43 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Zaokrúhľovanie čísel na desiatky 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky podľa 
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 

pravidlá zaokrúhľovania 
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla na stovky, 
zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické) 
znak zaokrúhľovania 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
číselná os 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: zaokrúhľovanie čísel v praktickom živote 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 46 
Zaokrúhľovanie čísel na desiatky 
Pravidlá zaokrúhľovania 

Žiaci sa na strane prvýkrát stretávajú s pojmom zaokrúhľovanie. Oboznamujú sa 
s princípom a znakom zaokrúhľovania. Názornou pomôckou pre pochopenie pri-
ncípu zaokrúhľovania sú na strane vyobrazené i číselné osi. Pred nuly na číselných 
osiach je zámerne umiestnený obrázok machuľky. Pedagóg tak môže využiť číselné 
osi aj pri zaokrúhľovaní viacciferných čísel (vysvetlí žiakom, že pod machuľkou je 
ukrytá ďalšia číslica). Žiaci riešia úlohy, ktoré sú so zaokrúhľovaním prepojené 
s praktickým životom. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na 
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu 
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 
46/1 Žiaci zaokrúhľujú dané čísla pomocou číselných osí na desiatky. Môžeme sa 
s nimi porozprávať, ku ktorému číslu s celou desiatkou je dané číslo na číselnej osi 
bližšie (na to číslo dané číslo zaokrúhlime). 
46/2 Žiaci zaokrúhlia danú sumu na desiatky. 
Poznámka: Úlohu nechápeme iba ako schematické zaokrúhľovanie. Pri nákupoch nevyberáme z peňa-
ženky presnú sumu ale približnú (zaokrúhlenú). 

46/3 Žiaci zaokrúhlia jednotky dĺžky na desiatky. 
46/4 Žiaci rozhodujú, v ktorých prípadoch je vhodné zaokrúhľovanie. Vhodné je pri 
množstvách(klince, jablká, ...). Nie je vhodné ak číslo má stabilné miesto a význam, 
napríklad známka 5, autobus číslo 12). 
46/5 Žiaci zaokrúhlia vek členov rodiny. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 61 
Zaokrúhľovanie čísel na desiatky 
Pravidlá zaokrúhľovania 

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o krtkovi. Táto strana je venovaná 
novému učivu, nácviku zaokrúhľovania čísel na celé desiatky. Koník Skočko pripo-
mína žiakom pravidlá a znak zaokrúhľovania. Názornou pomôckou pre pochopenie 
princípu zaokrúhľovania sú na strane vyobrazené i číselné osi.  
V prvej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na celé desiatky, využívajú pri tom pravidlo za-
okrúhľovania. Rád jednotiek je farebne zvýraznený. 
V druhej úlohe žiaci najprv zaokrúhľujú dané čísla na desiatky. Potom zakrúžkujú 
tie, ktoré sa po zaokrúhlení nezmenili. Upozorníme ich na to, aby k číslam nezabudli 
napísať znak zaokrúhľovania. 
V tretej úlohe žiaci doplnia znak zaokrúhľovania a zaokrúhlia dané čísla na desiatky. 
V štvrtej úlohe žiaci zapisujú čísla podľa daných podmienok (daných rádov). Dopl-
ňujúce úlohy: Žiakom môžeme položiť otázku: Ktoré číslo je už zaokrúhlené na celé 
desiatky? Zaokrúhli ostatné vytvorené  čísla na desiatky. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 81 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 62, Zbierka úloh str. 43 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Zaokrúhľovanie čísel na desiatky 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky podľa 
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore ná-

sobilky do 100 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 

pravidlá zaokrúhľovania 
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla na stovky, 
zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické) 
znak zaokrúhľovania 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
násobenie a delenie s použitím zautomatizovaných spojov 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
pravidlo, symbol 
slovné úlohy na porovnávanie 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu žiakov motivujeme nakupovaním, výhodami nakupovania pri akciách, zľa-

vách. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 62 
Zaokrúhľovanie čísel na desiatky 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Strana je zameraná na zaokrúhľovanie čísel na celé desiatky. Žiaci na nej zaokrúh-
ľujú čísla na celé desiatky, riešia slovnú úlohu na porovnávanie, zaokrúhľujú na 
desiatky sumy v eurách, pracujú s násobilkou a dopĺňajú čísla do postupností. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe a) Žiaci najprv zaokrúhľujú čísla v tabuľke na celé desiatky. 
b) Potom zaokrúhlené čísla usporiadajú podľa veľkosti od najmenšieho po najväč-
šie. Lúčny koník Skočko žiakom v pravej časti strany vysvetľuje, že ak sa číslo končí 
nulou a zaokrúhľujeme na desiatky, zaokrúhlené číslo sa nezmení. 
V druhej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Napíšu aspoň dve mož-
nosti riešenia a  na záver ich  zaokrúhlia na desiatky. Úloha má rôzne riešenia. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 62 
Zaokrúhľovanie čísel na desiatky 

V tretej úlohe žiaci zaokrúhľujú dané sumy v eurách na desiatky. V dvoch stĺpcoch 
doplnia aj znak zaokrúhľovania. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú do násobilkových pyramíd súčiny. Postupujú zdola na-
hor ako pri riešení sčítacích pyramíd. 
V piatej úlohe žiaci pozorujú číselné postupnosti, nájdu pravidlo a dopisujú ďalšie 
čísla. V úlohe si precvičujú orientáciu v číselnom rade v obore do 1 000. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 82 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 14, Zbierka úloh str. 42 
Tematický celok Geometria a meranie 
Učivo Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na mili-
metre) 

 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania 

dĺžka úsečky v milimetroch 
dĺžka, šírka, meranie 
štvorcová sieť 
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej pomôcky, 
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.  

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Prácu na strane motivujeme rozhovorom o zime, zimnom oblečení pri hrách, špor-

toch, vychádzkach, o prevencii proti nachladnutiu a podchladeniu a pod. 
3. expozičná časť 
Práca s PZ 1. časť, str. 14 
Meranie dĺžky  

Strana je zameraná na meranie dĺžky úsečky, rysovanie v štvorcovej sieti, rovinné 
útvary. Žiaci v úlohách merajú dĺžky úsečiek v milimetroch, rysujú v štvorcovej sieti 
podľa vzoru a opakujú si rovinné útvary. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať. 

V prvej úlohe a) Žiaci merajú a zapisujú dĺžky všetkých úsečiek (1. odlíšené farebne, 
2. len modré) v milimetroch. b) Po odmeraní všetkých úsečiek vypočítajú dĺžku ce-
lého úsečkového hada (farebného aj modrého). Výpočet zapíšu do odpovede. 
Poznámka: Dbáme na presnosť merania. 

V druhej úlohe žiaci pozorujú tvar vločky narysovaný v štvorcovej sieti a podľa tohto 
vzoru rysujú rovnaký. Pomôckou im je červený bod v štvorcovej sieti, od ktorého 
majú začať. Žiaci si v úlohe precvičujú presné rysovanie, pozornosť a orientáciu. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 14 
Meranie dĺžky 

V tretej úlohe žiaci hľadajú a vyfarbujú v mozaike rovinných útvarov štvorce zelenou 
ceruzkou a obdĺžniky červenou ceruzkou. Vyžadujeme od žiakov, aby odôvodnili 
každý postup pri vyfarbovaní. Žiaci si v úlohe precvičujú pozornosť a orientáciu. Do-
plňujúca úloha: Rysovanie rovinných útvarov zošite Š3. 
Poznámka: Pri riešení úlohy takéhoto typu si môžu žiaci pomôcť farebnými plastovými priesvitnými 
obalmi na vysvedčenie a prekrývať ich. Znovu možno aplikovať poznatky z informatiky (prekrývanie po-
lopriehľadných objektov). 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, v meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 83 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica str. 47 
Tematický celok Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  
Učivo Čas 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 označiť a pomenovať jednotky času 
 premeniť jednotky času 
 určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách 
 znázorniť čas na digitálnych a ručičkových hodi-

nách 
 zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a 

naopak 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 

jednotky času: hodina, minúta, sekunda 
premena jednotiek času 
znázornenie času na ručičkových hodinách 
zapísanie času na digitálnych hodinách 
aplikačné úlohy 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: čas v praktickom živote 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s učebnicou, str. 47 
Čas 

Celá projektová strana je venovaná času. Žiaci pracujú s jednotkami času – hodi-
nou, minútou a sekundou. Prvýkrát sa stretávajú s premieňaním jednotiek času. 
Premieňajú hodiny na minúty a minúty na sekundy i opačne. Pri premieňaní využí-
vajú analógiu. Žiaci pracujú s ručičkovými aj s digitálnymi hodinami. 
Poznámka: Do  metodického  materiálu  sú  zaradené  všetky  úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a 
výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať na jednej vyučovacej hodine. Môžu ich riešiť priebežne. 

47/1 Žiaci najprv určia, koľko hodín bol Martin v škole. Potom tieto hodiny premenia 
na minúty. Môžu využiť tabuľku s premieňaním v hornej časti strany. 
Poznámka: Viacnásobné sčítanie čísla 60 by bolo mimo oboru sčítania v 3.ročníku, preto využijeme ana-
lógiu. 

47/2 Žiaci premieňajú sekundy na minúty. Môžu si pomôcť tabuľkou premieňania 
nad touto úlohou. 
47/3 Žiaci porovnávajú dva časy. Môžu premeniť hodiny na minúty alebo opačne. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru,  báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou 
sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokra-
čujeme v začatej práci. 

Práca s učebnicou, str. 47 
Čas 

47/4 Žiaci rozhodujú o pravdivosti, nepravdivosti matematických tvrdení o čase 
a časových jednotkách. 
47/5 Žiaci porovnávajú časy. Najvhodnejšie je, aby si premenili dané časy na hodiny 
a potom ich navzájom porovnali. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na do-
mácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 84 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 63 – 64 
Tematický celok Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  
Učivo Čas 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 označiť a pomenovať jednotky času 
 premeniť jednotky času 
 určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách 
 znázorniť čas na digitálnych a ručičkových hodi-

nách 
 zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a 

naopak 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v čase 
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gra-

motnosti 
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad 
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh 
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore ma-

lej násobilky do 100 spamäti 

jednotky času: hodina, minúta, sekunda 
premena jednotiek času 
znázornenie času na ručičkových hodinách 
zapísanie času na digitálnych hodinách 
aplikačné úlohy 
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
vzostupný a zostupný číselný rad 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
násobenie a delenie s použitím zautomatizovaného spoja 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o plynutí času, o plynutí hodín po-

čas dňa, druhoch hodín, určovaní času na ručičkových a digitálnych hodinách a pod. 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, strana 63 
Čas 
Určovanie času na ručičkových a digi-
tálnych hodinách 

Strana je zameraná na určovanie času na ručičkových a digitálnych hodinách, žiaci 
riešia aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase. Riešia aj úlohy na delenie 
v obore násobilky a na písomné počítanie v obore do 100. 
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí 
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. 
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať na jednej vyučovacej hodine. Môžu ich riešiť priebežne. 

V prvej úlohe žiaci riešia úlohu s hodinami. Pozorujú ilustráciu, na ktorej sú znázor-
nené hodiny a ako plynie čas počas jednej hodiny, v tomto prípade od siedmej 
hodiny po ôsmu hodinu (po piatich minútach). Dopisujú podľa vzoru, koľko uplynulo 
minút a koľko ukazujú hodiny. Koník Skočko im pripomína, že 1 hodina má 60 minút. 
Pri práci využívame manipuláciu s modelmi hodín. 
V druhej úlohe žiaci pozorujú najskôr dvojicu ciferníkov hodín a potom dvojicu digi-
tálnych displejov. V každej dvojici zapisujú, koľko minút uplynulo od času 
znázorneného vľavo po čas, ktorý je znázornený vpravo. Pri práci využívame mani-
puláciu s modelmi hodín. 
V tretej úlohe žiaci riešia úlohu o nakupovaní. Pozorujú dané obrázky, vypočítajú 
a zapíšu, koľko stojí jeden kus hračkového modelu predmetu. Pri práci môžu využiť 
papierové modely peňazí. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady na písomné počítanie – sčítanie a odčítanie 
v obore 100. Pred riešením im pripomenieme pravidlá písomného počítania. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, strana 64 
Čas 
Úlohy s časom v reálnych situáciách 

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o plynutí času, hodinách dňa, jed-
notkách času určovaním času na stopkách a digitálnych hodinách a pod 
(pokračovanie z predchádzajúcej strany 63). Strana je zameraná na riešenie úloh 
s časom, určovanie času, žiaci riešia aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase 
v reálnych situáciách. Pracujú s číslami v obore do 1 000. Riešia slovnú úlohu s ča-
som a  úlohy na násobenie a delenie v obore násobilky.  
V prvej úlohe žiaci pozorujú sekundové ručičky na stopkách. Zapisujú podľa vzoru, 
koľko sekúnd ukazuje sekundová ručička. Koník Skočko im pripomína, že 1 minúta 
má 60 sekúnd. 
V druhej úlohe žiaci zapisujú na digitálne displeje, koľko hodín bolo pred 20 minú-
tami. 
V tretej úlohe žiaci zoraďujú čísla podľa veľkosti vzostupne do tabuľky. Pod každé 
číslo napíšu písmeno prislúchajúce k danému číslu. Slová, ktoré vznikli v tabuľke 
musia čítať odzadu. Potom doplnia vetu pod tabuľkou. Riešenie: Hodina, minúta 
a sekunda sú jednotky času. 
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu s časom. Zapíšu riešenie a doplnia odpo-
vede. V úlohe sa vyskytujú dva údaje: 240 sekúnd a 3 minúty. Pri premieňaní si 
môžu pomôcť pomôckou lúčneho koníka Skočka pri úlohe 1. 
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú vhodné čísla podľa vzoru tak, aby platila rovnosť v jed-
notlivých domčekoch. V zelenom a modrom domčeku sú dané súčiny a žiaci k nim 
hľadajú a dopĺňajú činitele. Vo zvyšných dvoch sú dané podiely a žiaci k nim hľadajú 
a dopĺňajú delence a delitele. Pri dopĺňaní si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver žiaci 
odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na ďalšej 
hodine. 
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny. 
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na 
domácu úlohu. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 85 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 65 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla - zhrnutie 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho priro-
dzeným číslom 

 napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj  na riešenie úloh 
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapí-

sať pomocou znakov >, <, = 
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách 
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď 
pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 
číselná os 
vzostupný a zostupný číselný rad 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 
väčšie, menšie, rovná sa, najväčšie, najmenšie 
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, me-
nej, rovnako 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Hlavný motív strany: fašiangové obdobie. Ako motiváciu využijeme rozprávanie o fa-

šiangoch, zvykoch a tradíciách v tomto období.  
3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 65 
Vytváranie prirodzených čísel 
do 1 000 – zhrnutie 

Strana má charakter diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo 
vhodné nasmerovať motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich apli-
kovať v praktických činnostiach. Žiaci pracujú samostatne. S úlohami podobného 
typu, ktoré sú na tejto strane, sa už stretli na predchádzajúcich stranách (učivo bolo 
prebraté). Samostatnej práci by malo predchádzať vysvetlenie, ako so stranou a úlo-
hami pracovať. Sebahodnotenie žiaci vypracujú samostatne. Spoločne 
s pedagógom porovnajú hodnotenie a určia, ktoré oblasti treba častejšie precvičo-
vať. 
V prvej úlohe a) Žiaci usporiadajú čísla podľa veľkosti vzostupne, začnú najmenším. 
Zaradené číslo si môžu pre lepšiu orientáciu preškrtnúť. b) Žiaci usporiadajú čísla 
podľa veľkosti zostupne, začnú najväčším. Zaradené číslo si môžu pre lepšiu orien-
táciu preškrtnúť. 
V druhej úlohe žiaci porovnávajú čísla relačnými znakmi <, >, =. Pri porovnávaní si 
môžu pomáhať rádmi čísel a pravidlami zo str. 55. 
V tretej úlohe žiaci rozkladajú trojciferné čísla. Pracujú s tabuľkami. Dopĺňajú do nich 
počet stoviek, desiatok a jednotiek daných čísel. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 65 
Vytváranie prirodzených čísel 
do 1 000 – zhrnutie 

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby bol zápis pravdivý. Úloha má viac správ-
nych riešení (riešenie bude u žiakov rôzne). 
Poznámka: Počet riešení môžeme obmedziť, ak zadáme podmienku týkajúcu sa počtu jednotiek, desia-
tok alebo stoviek. 
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie, hľadajú tri správne mož-
nosti riešenia. 
V šiestej úlohe žiaci spájajú body na obrázku od najmenšieho čísla po najväčšie. 
Precvičujú si kreslenie čiar, pozornosť a usporiadanie čísel. 

Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Pri hodnotení 

práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé rie-
šenie a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) 
počas celej hodiny. 
Návrh na hodnotenie testových strán: 
Jednotlivé úlohy sú obodované podľa kognitívnej náročnosti. Úlohy zamerané 
na zapamätanie – 1 bod, úlohy na porozumenie – 2 body, úlohy na aplikovanie – 3 
body. Úlohy na diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov pre tretiakov sú zame-
rané najčastejšie na zapamätávanie a porozumenie. 
65/1 – za správne usporiadanie čísel 2 body, spolu 4 body 
65/2 – za správny zápis relačného znaku 1 bod, spolu 14 bodov 
65/3 – za každý správny zápis 2 body, spolu 20 bodov 
65/4 – za každé správne doplnené číslo 2 body, spolu 12 bodov 
65/5 – za každé správne riešenie 2 body, spolu 6 bodov 
65/6 – úlohu nebodujeme, slúži pre žiakov, ktorí skončili prácu skôr (zábavná úloha). 
Spolu: 56 bodov 
Klasifikácia (slovné hodnotenie) testových strán je postavená na základe per-
centuálnej úspešnosti žiakov: 
100 % – 90 % stupeň 1 (veľmi dobré výsledky) 
89 % – 79 % stupeň 2 (veľmi dobré výsledky) 
78 % – 68 % stupeň 3 (dobré výsledky) 
67 % – 57 % stupeň 4 (uspokojivé výsledky) 
56 % a menej stupeň 5 (neuspokojivé výsledky) 
Ak sa pedagógom zdá klasifikácia na základe percentuálnej úspešnosti ná-
ročná, môžu zostať pri bodovom hodnotení a stupnicu klasifikácie si zostavia 
podľa vlastného návrhu. Môže sa však stať, že pri hodnotení dôjde k podhodno-
teniu alebo nadhodnoteniu testových výsledkov. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 86 
Predmet Matematika 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Ročník tretí 
Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 1. časť, strana 66 
Tematický celok Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 
Učivo Trojciferné čísla – projektová strana 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

 Napísať a prečítať číslo 
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo 
 orientovať sa v číselnom rade 
 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu 
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje 
 využívať tabuľku ako nástroj  na riešenie úloh 
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 

v tabuľke 

prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné 
číslo 
jednotky, desiatky, stovky, tisícky 
číselný rad 
vzostupný a zostupný číselný rad 
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť 
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cieľom a úlo-
hami vyučovacej hodiny 

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok, do-
mácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva. 

2. motivačná časť 
Motivačný rozhovor Motív strany: Zberateľské záľuby 
3. expozičná časť 
Riadený rozhovor 
Práca s PZ 1. časť, str. 66 
Trojciferné čísla 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

Úlohy na strane 66 sú zamerané na opakovanie učiva o trojciferných čísel (priro-
dzené čísla do 1 000). Nachádza sa na nej úloha na dopĺňanie tabuľky, 
na vytvorenie vlastnej tabuľky a aplikačná úloha o zberateľských záľubách (túto 
úlohu môžeme využiť na motiváciu pre prácu na strane). 
Poznámka: Práca s tabuľkami (resp. štvorcovou sieťou) je časovo náročná, ale veľmi prospešná na po-
chopenie oboru do 1 000. Úlohy na dopĺňanie tabuliek žiaci riešia postupne. Zaraďujeme ich k ostatným 
činnostiam a k práci na iných stranách (v úvode, počas a v závere vyučovacej hodiny). Záleží na peda-
gógovi, aký postup si pri riešení týchto úloh zvolí. Odporúčame, aby žiaci vyriešili všetky úlohy. Upevnia 
si tak predstavy o číslach v obore do 1 000, vzťah pojmov číslo – číslica, počítanie po jednotkách, desiat-
kach a stovkách, rády čísel, precvičia si prácu s tabuľkou, pozornosť a orientáciu. 
V prvej úlohe a) Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla od 701 do 800. b) Políčka s doplne-
nými číslami vyfarbia podľa zadania. Párne čísla červenou farbou a nepárne čísla 
zelenou farbou. c) Z tabuľky potom vypíšu všetky čísla, ktoré skrývajú pod machu-
ľami. 
V druhej úlohe žiaci vymýšľajú podobnú úlohu v štvorcovej sieti a dajú ju riešiť spo-
lužiakom. Podobné úlohy môžu tvoriť aj v zošite Š3 so štvorcovou sieťou alebo 
v inom štvorčekovom zošite. 

Relaxačná chvíľka Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede. Odpo-
rúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom, ktorou sa 
preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokraču-
jeme v začatej práci. 

Práca s PZ 1. časť, str. 66 
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce 
špecifické matematické myslenie 

V tretej úlohe žiaci riešia úlohu a následne odpovedajú na otázky. Pri riešení úloh 
takéhoto typu dbáme na pozornosť pri čítaní textu slovnej úlohy. Dôležité matema-
tické informácie si žiaci môžu podčiarknuť. 
Poznámka: Matematicky menej zdatní žiaci budú potrebovať pri riešení úlohy pomoc pedagóga. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Didaktická hra Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom a druhom ročníku. 

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. ročník, od rovnakých autorov. 
Respektíve je možné využiť  didaktické hry zo seminárov matematiky na stránke: www.aitec.sk 

4. fixačná časť 
Praktické využitie Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím medzipred-

metovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.  
Poznámka: Odporúčame využiť pri práci na hodine zbierku úloh, ako aj multimediálny disk. 

5. záverečná časť 
Spoločné vyhodnotenie práce Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo 

nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce 
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie 
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme) po-
čas celej hodiny.  

 


